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ABSTRAK 

Kusumawati, Lilis Diah. 2016. Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun me-

lalui Model Contextual Teaching and Learning Berbantuan Kartu Kata 

pada Siswa Kelas IV-B SD Labschool Unnes. Sarjana Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Umar Samadhy, 

M.Pd.328hlm. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kualitas pembelajaran menulis 

pantundi kelas IV-B SD Labschool Unnes yang belum optimal. Keadaan tersebut 

didukung dengan data hasil belajar siswa yang menunjukkan sebanyak 58,3% atau 

14 dari 24 siswa memperoleh skor di bawah KKM. Dalam hal ini, peneliti dan 

anggota tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan perbaikan berupa penera-

pan model CTL berbantuan kartu kata. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 

bagaimanakah model CTLberbantuankartu kata dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran menulis pantun pada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. 

Tindakan perbaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan keterampilan menulis pantun siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yangdilaksanakan 

dalamdua siklus, dan masing-masing siklus terdapatdua pertemuan dengan 

tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. Pengumpulan 

data menggunakan teknik tes dan nontes. Data dianalisis menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 29,5 dalam kategori baik, siklus II meningkat menjadi 33,5 

dalam kategori sangat baik; (2) aktivitas siswa pada siklus Imemperoleh skor 23,9 

dalam kategori baik, siklus II meningkat menjadi 29,5 dalam kategori baik; (3) 

keterampilan menulis pantun siswa pada siklus I memperoleh rata-rata skor 70,8 

dengan persentase ketuntasan 66%, siklus IIrata-rata skor meningkat 83,4 dengan 

persentase ketuntasan 79%. 

Simpulan hasil penelitian ini adalah model CTL berbantuan kartu kata dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran menulis pantun yang meliputi keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis pantun pada siswa kelas IV-B SD 

Labschool Unnes. Saran peneliti yaitu hendaknya guru selalu melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga guru dapat menentukan 

langkah perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 

 

Kata kunci:menulis; pantun, CTL, kartu kata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting dalam pendidikan na-

sional untuk meningkatkan kemampuan dasar siswadalam keterampilan ber-

bahasa dan bersastraIndonesia sebagaimana dalam Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasardan menengah 

menyebutkan bahwapembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkat-

kan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulis dengan 

baik dan benar, serta dapat menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastra-

an manusia Indonesia (BSNP2006:119). 

Kualifikasi kemampuan minimal siswa pada penguasaan pengetahuan, ke-

terampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia telah 

diatur dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi 

Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa 

kriteria dalam menentukan kelulusan siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dapat ditunjukkan dari keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis (Mulyasa 2009:230). Keterampilan berbahasa tersebut merupakan aspek 

yang harus dikuasai siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) untuk satuan pendidikan dasar,mata pelajaran Bahasa Indonesiamemiliki 

tujuan agar siswa mempunyai beberapa kemampuan antara lain: (1) berkomuni-

kasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan 

maupun tulis; (2) menghargai, bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan 

bahasa Indonesia untuk dapat meningkatkan kemampuan intelektual, 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 karya 

sastra bangsa Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia (BSNP2006:120).Tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut 

mencakup ruang lingkup keterampilan berbahasapada aspek:(1) mendengarkan; 

(2) berbicara; (3) membaca; dan (4) menulis (BSNP2006:120). 

Kemampuan siswa pada setiap aspek keterampilan berbahasaperlu dikem-

bangkan untuk mendukung materi pokok pada keterampilanbersastra 

Indonesia.Menurut Doyindan Wagiran (2010:11) pemerolehan keterampilan 

berbahasa dimulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara 

berurutan. Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan 

berbahasa lisan yang diperoleh seseorang melalui peniruan yang bersifat alamiah 

dan langsung dalam proses komunikasi. Sedangkan keterampilan membaca dan 

menulis merupakan keterampilan berbahasa tulis yang diperoleh secara sengaja 
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melalui proses belajar.Kurniawan (2014:23) berpendapat bahwa proses menulis 

didasar-kan pada pemahaman atas materi yang telah disampaikan, hasil diskusi, 

penga-yaan bahan, serta teknik-teknik yang telah didiskusikan dengan permainan-

permainan yang menyenangkan agar siswa mudah menuliskan pengalamannya 

menjadi sebuah karya kreatif. 

Namun pelaksanaan pembelajaran menulis di kelas sering kali tidak mem-

perhatikan proses dan tujuan pada perkembangan keterampulan berbahasa siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2010:1.4) terhadap guru bahasa 

Indonesia menyatakan bahwamenulis merupakan aspek bahasa yang tidak disukai 

oleh guru dan siswanya. Pada umumnya guru belum dipersiapkan untuk terampil 

menulis dan mengajarkannya sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran guru 

kurang memotivasi dan membangkitkan minat siswa untuk menulis, keadaan 

tersebut menyebabkan siswa enggan menulis karena tidak tahu untuk apa dia 

menulis, merasa tidak berbakat menulis, dan merasa tidak tahu bagaimana harus 

menulis. Tanpa dilibatkan langsung dalam kegiatan dan latihan menulis, sese-

orang tidak akan mampu menulis dengan baik. 

Permasalahan tersebut merupakan hasil pembelajaran menulisyang belum 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

KTSP. Berdasarkan refleksi awal dengan anggota tim kolaborasi melalui data 

observasi, catatan lapangan, dan data dokumenpeneliti menemukan masalah pada 

kualitas pembelajaran menulis pantun dikelas IV-B SD Labschool Unnes yang 

belum otimal. Keadaan tersebut disebabkan karenaguru belummengaitkan materi 

pantun dengan pengetahuan awal yang dimiliki siswasehingga siswa belum 
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maksimal dalam membuat hubungan antara pengetahuan awalnyadengan materi 

pantun yang akan dipelajari. Guru juga belum menggunakan variasi model dan 

media pembelajaran yang tepat untuk merancang kegiatan belajar siswa yang 

merujuk pada proses menemukan sendirisehingga siswa belum menemukan 

sendiri pengetahuan dan keterampilannyadalam menulis pantun. 

Permasalahan pembelajaran di kelas IV-B SD Labschool Unnes didukung 

dengan data hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa IndonesiaKompetensi 

Dasar (KD) 8.3 terkait keterampilan menulis pantun yang masih rendah. Keadaan 

tersebut ditunjukkan dengan sebanyak 58,3% siswa dinyatakan belum tuntas 

belajar, data tersebut dibuktikan berdasarkan skorhasil ulangan harian yaitu dari 

24 siswa terdapat 14 siswa memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dan sisanya 10 siswa memperoleh skor di atas KKM. Hasil rata-

rata skor ulangan harian mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV-B SD 

Labschool Unnes adalah 64,4 dengan skor terendah40 dan skor tertinggi 85. 

Sedangkan, KKM mata pelajaran Bahasa Indonesiauntuk seluruh kompetensi 

dasar pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yaitu 70. 

Dengan melihat permasalahan pembelajaran dan data hasil belajar siswa 

kelas IV-B SD Labschool Unnesyang masih rendah tersebut, maka kualitas 

pembelajaran menulis pantundi SD Labschool Unnes perlu ditingkatkan khu-

susnya pada keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran agar siswa 

lebih aktif, kreatif, dan terampil sehingga hasil belajar siswa mencapai kompetensi 

yang diharapkan. Dalam hal ini, peneliti dan anggota tim kolaborasi menetapkan 

alternatif tindakan perbaikan berupa penerapan pendekatan saintifik melalui 
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model Contextual Teaching and Learning (CTL)berbantuan kartu kata. Tindakan 

perbaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV-B SD Labschool Unnes. 

Pendekatan saintifik merupakan landasan dalam menerapkan berbagai stra-

tegi dan model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

Pembelajaran saintifik mengacu pada karakteristik siswa yang berpartisipasi aktif, 

kontekstual, dan kolaboratif sebagaimana pengorganisasian pengalaman belajar 

siswa dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014tentang Pembelajaran pada 

pendidikan dasar bahwa kegiatan pembelajaransaintifik meliputi prosesmenga-

mati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengomu-

nikasikan hasil. Pendekatan saintifik merupakan perspektif mengenai berbagai 

strategi dan metode pembelajaran untuk mengaplikasikan model-model pem-

belajaran yang dapat menuntut siswa untuk aktif bertanya dan belajar mandiri, 

peran guru disini adalah sebagai fasilitator untuk membimbing siswa mencapai 

tujuan pembelajaran yang optimal. 

Penerapan pendekatan saintifik dapat dikolaborasikan dengan penggunaan 

model pembelajaran yang tepat untuk membantu guru dalam menyampaikan 

konsep belajar kepada siswa sesuai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini, model pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pendekatan 

saintifik adalah model CTL. Suprijono (2012:79) menyebutkan bahwa CTL 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubu-
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ngan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

yang ada dilingkungan sekitarnya. Beberapa kelebihan ketika menerapkan model 

CTLmenurut Hosnan (2014:279) yaitu: (1) pembelajaran lebih bermakna dan 

nyata, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar 

di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan mengo-

relasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipe-

lajarinya akan tertanam erat dalam memori dan tidak akan mudah dilupakan; (2) 

pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada siswa karena siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri 

melalui landasan filosofis kontruktivisme dengan proses mengalami bukan 

menghafal. 

Pembelajaran akan berlangsung optimal dan efektif apabila guru meng-

gunakan media untuk membantu proses penyampaian materi sehingga siswa lebih 

mudah memahami materi yang disampaikan guru. Atwi(dalam Sutikno 2010:65) 

mendefinisikan media sebagai alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau 

informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam proses pembelajaran, 

media dapat didefinisikan sebagai alat perantara yang dijadikan sebagai wadah 

dari informasi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa serta dapat menarik 

minat dan perhatian sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.Media 

pembelajaran yang digunakan untuk mendukung model CTLadalah kartu kata. 

Kartu kata merupakan kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol 

yang mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan 

dengan kartu tersebut. Kartu kata merupakanmedia yang mudah di jumpai dan 
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harganya murah serta mempunyai warna yang dapat menarik perhatian siswa serta 

mudah penggunaannya (Arsyad2014:115).Kelebihan kartu kata menurut Huda 

(2013:316)yaitu: (1) meningkatkan semangat belajar siswa; (2) membantu ter-

ciptanya suasana belajar yang kondusif; (3) memunculkan kegembiraan dalam 

belajar; (4) mendorong dan mengembangkan proses berpikir kreatif; (5) mem-

bantu siswa untuk memandang sesuatu dalam pandangan yang berbeda; dan (6) 

lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran. 

Adapun penelitian yang mendukung penerapan model CTL dalam peme-

cahan masalah ini adalah penelitian yang dilakukan olehMuliani dkk.pada tahun 

2013 dengan judul “Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL)Berbantuan Media Gambar Seri Terhadap Keterampilan Menulis Deskripsi 

Bahasa Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan keterampilan menulis deskripsi pada pelajaran Bahasa Indonesia antara 

siswa yang dibelajarkan melalui model CTL berbantuan media gambar seri 

dengan siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensionaldi kelas V SD 

Gugus 1 Kecamatan Gianyar. Hal tersebut terbukti dengan hasil thitung lebih besar 

dari ttabel yaitu 5,56 > 2,00 dengan perolehan nilai rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol yaitu sebesar 82,34 > 76,33. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model CTL lebih efektif diterapkan pada 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan hasil belajar siswa dalam keterampilan 

menulis deskripsi yang lebih tinggi dibanding pembelajaran konvensional. 

Selain itu, penelitian yang mendukung penggunaan media kartu kata adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Anom Janawati pada tahun 2013 dengan judul 
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“Pengaruh Implementasi Pembelajaran Kartu Kata dalam Permainan Domino 

Terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Menulis Permulaan Siswa”.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa data membaca dan menulis permulaan siswa yang 

belajar dengan penerapan kartu kata dalam permainan domino di kelas I Gugus 

Banyuning Singaraja mendapatkan harga ry1y2= 0,154 dan data siswa yang belajar 

dengan model konvensional mendapatkan harga ry1y2= 0,079 sehingga nilai rhitung 

< rtabel pada taraf signifan 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan kartu kata berpengaruh lebih besar pada keterampilan menulis diban-

ding pembelajaran konvensional.  

Berdasarkanlatar belakang masalah di atas, peneliti mengkaji penelitian 

tindakan dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun melalui Model 

Contextual Teaching and LearningBerbantuanKartu Katapada Siswa Kelas IV-B 

SD Labschool Unnes”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Masalahpenelitian ini adalah:bagaimanakah model CTLberbantuankartu kata 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis pantun pada siswa kelas IV-B 

SD Labschool Unnes? 

Masalah tersebut dirincisebagai berikut. 

1) Bagaimanakah model CTLberbantuankartu kata dapat meningkatkan 

keterampilan guru mengajar menulis pantun pada siswa kelas IV-B SD 

Labschool Unnes? 
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2) Bagaimanakah model CTLberbantuankartu kata dapat meningkatkan aktivitas 

siswa kelas IV-B SD Labschool Unnesdalam pembelajaran menulis pantun? 

3) Bagaimanakah model CTLberbantuankartu kata dapat meningkatkan hasil 

belajar menulis pantun siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut terlihat bahwa keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kurang optimal sehingga perlu dilakukan 

pemecahan masalah dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui model CTL 

berbantuan kartu kata. Adapun langkah-langkah kegiatan guru dan siswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan pemecahan masalah tersebut dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut ini.  
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Tabel 1.1 Langkah-langkah Penerapan Pendekatan Saintifik melalui Model 

CTLBerbantuan Kartu Kata 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik 

(Permendikbud 

Nomor 103, 2014: 8) 

Langkah 

Model 

CTL 

(Hosnan 

2014:270-

273) 

Langkah 

Penggunaan 

Kartu Kata 

(Huda2013: 

316) 

Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik 

melalui Model CTLBerbantuan Kartu Kata 

   Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengamati 

(mengamati, 

mendengar, 

menyimak, 

melihat dengan 

alat atau tanpa 

alat) 

 

2. Menanya 

(membuat dan 

mengajukan 

pertanyaan 

melalui kegiatan 

tanya jawab 

tentang informasi 

yang belum 

dipahami, 

informasi 

tambahan yang 

ingin diketahui, 

atau sebagai 

klarifikasi) 

 

 

3. Mengumpulkan 

informasi/ 

mencoba 

(berdiskusi, 

mengumpulkan 

data dari berbagai 

sumber) 

 

4. Mengasosiasikan/

menalar 

(menganalisis 

data dalam 

1. Kontruk-

tivisme 

1. Guru 

menyaji-

kan 

beberapa 

kata kunci 

dalam 

bentuk 

potongan 

kartu kata 

yang 

diacak 

 

2. Guru 

membagi-

kan 

Lembar 

Kerja 

Kelompok 

(LKK)tent

ang 

meleng-

kapi bait 

pantun 

dengan 

kata yang 

tepat 

 

3. Guru 

menyampai

-kan 

petunjuk 

pengguna-

an kartu 

kata 

 

4. Setiap 

kelompok 

diminta 

untuk 

melengka-

pi bait 

1. Guru mengaitkan 

materi pantundari 

apa yang 

diketahui siswa 

dengan menulis 

sebuah pantun di 

papan tulis 

1. Siswa mengamati 

pantun untuk 

membangun 

pengetahuan awal 

yang 

dimilikinya(mengam

ati, mengumpulkan 

informasi, 

mengasosiasikan) 

2. Menemu-

kan 

2. Guru meminta 

siswa 

mengidentifikasi 

bagian pantun 

untuk 

menemukan ciri-

ciripantun  

2. Siswa 

mengidentifikasi 

bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri 

pantun (mengamati, 

mengumpulkan 

informasi, 

mengasosiasikan) 

3. Bertanya 3. Guru melakukan 

tanya jawab 

untuk 

mengonfirmasi 

ciri-ciri pantun 

yang ditemukan 

siswa 

3. Siswa menjawab 

pertanyaan dan 

bertanya berdasarkan 

ciri-ciri pantunyang 

ditemukannya(menan

ya) 

4. Masyara

-kat 

belajar 

4. Guru 

mengorganisasi-

kan siswa ke 

dalam kelompok 

belajar berang-

gotakan 5-6 siswa 

yang heterogen 

kemudian 

membagikan 

LKK dan kartu 

kata pada tiap 

kelompok 

4. Siswa berdiskusi 

dengan anggota 

kelompoknya untuk 

melengkapibait 

pantunyang rumpang 

dengan susunan kata 

yang 

tepat(mengamati, 

mengumpulkan 

informasi, 

mengasosiasikan) 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik 

(Permendikbud 

Nomor 103, 2014: 8) 

Langkah 

Model 

CTL 

(Hosnan 

2014:270-

273) 

Langkah 

Penggunaan 

Kartu Kata 

(Huda2013: 

316) 

Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik 

melalui Model CTLBerbantuan Kartu Kata 

   Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

bentuk kategori, 

menghubungkan 

informasi yang 

terkait untuk 

menemukan suatu 

pola, dan 

menyimpulkan) 

 

5. Mengomunikasi-

kan (menyusun 

laporan tertulis, 

menyajikan 

laporan meliputi 

proses, hasil, dan 

kesimpulan 

secara lisan)  

5. Permodel-

an 

pantun 

dengan 

susunan 

kartu kata 

yang tepat 

 

5. Siswa 

menulisha

sil pantun 

yang telah 

di susun 

dengan 

kartu kata 

 

5. Guru 

menjelaskan 

contoh membuat 

pantun dengan 

menggunakan 

kartu kata 

sebelum kegiatan 

diskusi 

6. Guru 

membimbing 

siswa dalam 

presentasi hasil 

diskusi 

5. Siswa mengamati 

cara membuat pantun 

yang dicontohkan 

guru sebelum 

kegiatan diskusi 

(mengamati) 

 

 

6. Perwakilan siswa 

maju ke depan untuk 

mempresentasikan 

hasil 

diskusi(mengomunik

asikan) 

6. Refleksi 7. Guru membim-

bing siswa me-

rangkum atau 

menyimpulkan 

materi pantun 

yang telah 

dipelajari 

7. Siswa yang ditunjuk 

guru menyimpulkan 

materi pantun yang 

telah dipelajari 

(mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

7. Penilai-

an nyata 

8. Guru 

mengadakan 

evaluasi 

8. Siswa mengerjakan 

evaluasi secara 

individu 

(mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuankartu kata pada siswa 

kelas IV-B SD Labschool Unnes. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian tindakan ini adalahsebagai berikut. 

1) Meningkatkanketerampilan guru mengajar menulis pantun melalui 

modelCTLberbantuan kartu katapada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. 

2) Meningkatkanaktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantunmelalui 

modelCTLberbantuan kartu katapada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. 

3) Meningkatkan keterampilan menulis pantun melalui modelCTLberbantuan 

kartu katapada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui model 

CTLberbantuan kartu kata ini dapat digunakan sebagai pendukung teori untuk 

kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keterampilan menulis 

pantun pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Penerapan pendekatan saintifik melalui model CTLberbantuan kartu kata 

dapat menambah wawasan dan pengalaman baru bagi guru dalam menentukan 

pendekatan, model dan media yang sesuai dengan bahan yang akan diajarkan 

sehingga pembelajaran dapat dikemas secara efektif dan menarik. 

1.4.2.2 Bagi Siswa 
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Penerapan pendekatan saintifik melalui model CTLberbantuan kartu kata 

dapat menambah pengalaman baru bagi siswa untuk dapat membangun pema-

haman atau persepsi atas dasar pengalaman nyata yang dialaminya. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dengan penerapan pendekatan saintifik melalui model 

CTLberbantuan kartu kata pada pembelajaran bahasaIndonesia kelas IV-B SD 

Labschool Unnes dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam hal perbaikan pe-

laksanaan pembelajaran di sekolah sehingga kualitas mutu pendidikan sekolah 

tersebut dapat meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Sardiman (2011:5.4) menjelaskan bahwa belajar merupakanperubahan 

tingkah laku dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan misalnya membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Seirama dengan itu, Slameto 

(2010:2)mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. 

Berdasarkan pengertian belajar di atas, belajar adalahpengalaman yang 

menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku sebagai hasil usaha yang 

dilakukan dalam berinteraksi dengan lingkungan yang ada disekitarnya termasuk 

guru, sesama siswa, keluarga, dan masyarakat sekitar sebagai sumber belajar. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, hakikat 

belajar adalah usaha sadar yang dilakukan oleh siswa melalui proses interaksi 

dengan guru atau sesama siswa untuk meningkatkan kecakapan serta daya pikir-

nya sehingga menghasilkan perubahan dalam diri siswa sesuai tujuan yang 
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diharapkan yaitupeningkatan pengetahuantentang pantun dan keterampilan siswa 

dalam menulis pantun. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip belajar merupakan sudut pandang yang digunakan dalam melak-

sanakan kegiatan belajar. Taufiq (2011:5.12-5.16) mengemukakan prinsip-prinsip 

belajar secara umum, yaitu: (1) belajar dapat membantu perkembangan optimal 

individu; (2) anak harus diposisikan sebagai titik sentral; (3) aktivitas 

pembelajaran harus melibatkan anak untuk aktif menggunakan potensi yang 

dimilikinya; (4) proses belajar dapat dilaksanakan secara kooperatif; (5) guru 

harus mendorong anak untuk belajar terus menerus; (6) anak harus diberi 

kesempatan untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecepatan 

belajarnya; (7) belajar memerlukan dukungan fasilitas fisik dan sistem kebijakan 

yang kondusif; (8) pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu; (9) 

terdapat komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga dalam kepentingan 

proses belajar anak.Sejalan dengan pendapat tersebut, Dimyati dan Mudjiono 

(2010:42-49) mengaitkan prinsip-prinsip belajardengan perhatian dan motivasi, 

keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, 

serta perbedaan individual dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar. 

Dari berbagaiprinsipbelajar di atas, seorang guru dapat memahami makna 

mengajar untuk meningkatkan upayapembelajaran bagi siswa maupun bagi guru 

dalam upaya mencapai tujuan belajar.Implementasi prinsip-prinsip belajar dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu dengan memberi perhatian dan motivasi siswa untuk 
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mencapai tujuan, melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar, memberi 

pengulangan untuk merespon sesuatu, memberi tantangan dalam memecahkan 

masalah untuk mengembangkan kemampuan siswa, memberi penguatan terhadap 

hasil dan usaha belajar siswa, serta memperhatikan perbedaan individual siswa 

dengan memberi kesempatan untuk maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan 

kecepatan belajarnya. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun siswa, 

prinsip belajar yang digunakan adalahmemotivasi siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan memacu keaktifannyamelalui pengumpulan stiker peng-

hargaan yang ditempel pada kartu prestasi sebagai tanda keaktifan dalam kegiatan 

pembelajaran (motivasi); melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi 

pantun (keaktifan); melibatkan langsung siswa dalam proses belajar menulis 

pantun sesuai ciri-cirinya (keterlibatan langsung), memberikan pengulangan 

tentang materi pantun agar siswa lebih memahaminya (pengulangan), memberikan 

tantangan untuk menyusun kartu kata membentuk sebuah pantun yang tepat sesuai 

ciri-ciri pantun (tantangan), danhasil belajar siswa yang berpengaruh terhadap 

keterampilannya dalam menulis pantun (balikan). 

2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Rifa’i dan Anni (2011:97) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mem-

berikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan 

eksternal siswa. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; dan kondisi 



17 

 

 

 

sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan kondisi 

eksternal mencakup variasi dan tingkat kesulitan materi belajar yang dipelajari, 

tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat yang 

akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mustaqim (2010:62) menjelaskan bahwa 

ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa diantaranya 

yaitu: (1) kemampuaan bawaan anak; (2)kondisi fisik orang yang belajar; (3) 

kondisi psikis anak; (4) kemauan belajar; (5) sikap terhadap guru, mata pelajaran, 

dan pengertian mereka mengenai kemajuan mereka sendiri; (6)bimbingan; (7) 

ulangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, faktor yang mempengaruhi belajar meliputi 

faktor internal dan eksternal. Faktor dari kondisi internal meliputi kondisi fisik, 

kondisi psikis, kondisi sosial. Sedangkan kondisi eksternal meliputi variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim, dan suasana 

lingkungan sekitar. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, faktor 

internal yang mempengaruhi belajar meliputi kesehatan siswa saat mengikuti 

pelajaran, kemampuan intelektual dan emosional saat menerima pesan/materi 

pantun, serta kemampuan berinteraksi untuk menjalin komunikasi yang baik antar 

sesama siswa dan guru. Sedangkan faktor eksternal meliputi tingkat kesulitan 

dalam menulis pantun sesuai ciri-cirinya, materi pantun yang dikaitkan dengan 

lingkungan yang ada di sekitar siswa, serta kondisi kelas yang kondusif untuk 

mendukung kegiatan pembelajaran. 
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2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Purwanto (2013:48) pembelajaran adalah usaha guru untuk 

mengadakan perubahan perilaku melalui proses belajar dalam diri 

siswa.Sependapat dengan hal tersebut, Rusman (2014:144) menjelaskan bahwa 

pem-belajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik 

langsung dengan tatap muka maupun tidak langsung melalui penggunaan berbagai 

media. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas, pembelajaran merupakan 

suatu proses interaksi langsung dan tidak langsung yang dilakukan guru dengan 

siswa untuk menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sesuai tujuan yang 

diharapkan guru. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun siswa, 

hakikat pembelajaran adalah adanya interaksi yang dilakukan guru dengan siswa 

melalui proses tanya jawab untuk membangun pengetahuan awal siswa terkait 

materi pantun yang akan dipelajari serta melakukan kegiatan penemuan dengan 

mengidentifikasi suatu permasalahan terkait ciri-ciri pantun untuk menemukan 

konsep baru terkait materi pantun sehingga siswa terampil dalam menulis pantun 

sesuai konsep baru yang ditemukannyadengan tepat. 

2.1.2.2 Aspek Penting dalam Pembelajaran 

Kurniawan (2014:5-16) berpendapat bahwa dalam menciptakan kondisi 

belajar yang baikguru harus memahami aspek penentu dalam pembelajaran yang 
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meliputi guru, bahasa, siswa, materi, konteks, tujuan, dan strategi pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sutikno (2013:34-38) menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa komponen pembelajaran sebagai aspek penting dalam suatu 

pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pem-

belajaran sebagai interaksi antara guru dan siswa dengan materi pembelajaran, 

variasi metode pembelajaran sesuai tujuan, media sebagai penyampaian informasi, 

sumber belajar sebagai sumber informasi terkait materi, dan evaluasi untuk 

mengukur seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran akan mendapat hasil yang optimal 

apabila guru memperhatikan beberapa aspek penting berupa profesionalisme guru, 

karakter siswa, bahasa sebagai media penyampaian pesan, materi yang kon-

tekstual, sumber belajar sebagai sumber informasi, tujuan pembelajaran yang 

didasakan keadaan siswa, strategi pembelajaran dengan variasi berbagai metode 

sebagai cara untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang aktif bagi siswa, dan evaluasi pembelajaran untuk mengukur sejauh mana 

tujuan pembelajaran tercapai. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantunsiswa, 

aspek penting dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan meliputi keterampilan 

guru dalam mengelola pembelajaran, sikap siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran, bahasa yang tepat untuk menyampaikan materi tentang pantun, 

materi pantun yang dikaitkan dengan lingkungan siswa, sumber belajar tentang 

pantun, tujuan pembelajaran yang disusun untuk meningkatkan keterampilan 

menulis pantun siswa, model CTLyang digunakan sebagai pedoman dalam 
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pelaksanaan pembelajaran, media kartu kata yang digunakan sebagai alat untuk 

memudahkan siswa dalam menulis pantun, serta evaluasi yang dibuat untuk 

mengukur keterampilan siswa dalam menulis pantun. 

2.1.3 Hakikat Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan tingkat tujuan pembelajaran yang berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan sikap melalui 

proses pembelajaran (Hamdani2011:194). Menurut Depdiknas (2007) kualitas 

pembelajaran dapat dimaknai sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

antara guru, siswa, kurikulum dan bahan belajar, media, fasilitas, dan sistem 

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikulum. 

Berdasarkan definisi tersebut, kualitas pembelajaran merupakan keterkaitan 

antara guru, siswa, kurikulum, bahan belajar, media, fasilitas dan sistem pem-

belajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal berupa 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. 

Dalam kaitanya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun siswa, 

maka indikator kualitas pembelajaran dapat dilihat dari keterampilan mengajar 

guru, aktivitas siswa, materi dan bahan ajar, kualitas media pembelajaran, iklim 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

Adapun indikator kualitas pembelajaran tersebut akan dijabarkan pada 

uraian berikut. 
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2.1.3.1 Keterampilan Mengajar Guru 

Aqib (2013:83) mendefinisikan keterampilan mengajarsebagai keteram-

pilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. 

Keterampilan itulah yang sepintas dapat membedakan mana guru yang profesional 

dan mana yang bukan guru. Guru yang profesional adalah guru yang dapat 

melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Rusman (2014:80-92) mengklasifikasikan sembilan keterampilan mengajar yang 

meliputi keterampilan membuka pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, 

keterampilan pembelajaran perseorangan, dan keterampilan menutup pelajaran. 

Adapun sembilan keterampilan dasar mengajar guru tersebut dijabarkan 

pada uraian berikut. 

2.1.3.1.1 Keterampilan Membuka Pelajaran 

Djamarah (2010:138) menjelaskan bahwa keterampilan membuka pe-

lajaran merupakan kegiatan guru untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar 

mental maupun perhatiannya terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Seba-

gaimana Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa yang dilakukan guru dalam 

kegiatan pendahuluan adalah: (1) menyiapka siswa secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran; (2) melakukan apersepsi; (3) menjelaskan tujuan 
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pembelajaran dan KD yang akan dicapai; (4) menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus dan RPP (Rusman 2014:81). 

Keterampilan membuka pelajaran yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata ditun-

jukkan pada saat mengucapkan salam pembuka dan berdoa, melakukan presensi, 

melakukan apersepsi terkait pengetahuan awal siswa, dan menjelaskan secara 

garis besar materi pantun yang akan dipelajari. 

2.1.3.1.2 Keterampilan Bertanya 

Rusman (2014:82) berpendapat bahwa teknik melontarkan pertanyaan 

yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas da kreativitas 

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

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu masalah yang 

sedang dibicarakan; (3) mengembangkan pola berpikir siswa untuk bertanya; (4) 

menuntun proses berpikir siswa agar dapat menentukan jawaban sesuai per-

tanyaan; (5) memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. 

Sejalan dengan itu, Djamarah (2010:99-106) menyebutkan bahwa hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya antara lain: (1)penyusunan kata-

kata yangjelas dan spesifik; (2) pemusatan dengan pertanyaan yang luas/sempit; 

(3) pindah gilir menjawab; (4) mendistribusikan pertanyaan secara acak dengan 

menyebar pertanyaan keseluruh anggota kelas kemudian menunjuk salah seorang 

siswa; (5) pemberian waktu berpikir untuk menjawab; (6) promptingdengan cara 
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menyusun kembali kata-kata pertanyaan yang sama dan menghindari kata yang 

sulit. 

Keterampilan bertanya yang dilakukan guru untuk meningkatkan ke-

terampilan menulis pantun siswa melalui model CTL berbantuan kartu kata 

ditunjukkan pada saat bertanya untuk membangun konsep awal siswa terkait 

materi pantun, bertanya tentang pengetahuan baru yang ditemukan siswa terkait 

materi pantun, menyebar pertanyaan kemudian memindah giliran menjawab, 

memberikan kesempatan berpikir, bertanya terkait materi yang telah dipelajari. 

2.1.3.1.3 Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku untuk mening-

katkan hasil belajar siswa (Djamarah2010:120). Penguatan bertujuan untuk 

memberikan informasi atau umpan balik (Rusman 2014:84). Dalam memberikan 

penguatan diperlukan penggunaan komponen keterampilan yang tepat. Menurut 

Anitah (2011:7.25) komponen keterampilan memberikan penguatan tersebut 

meliputi: 

1) Penguatan verbal, penguatan yang dapat diberikan dalam bentuk komentar, 

pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang diharapkan dapat me-

ningkatkan tingkah laku dan penampilan siswa; 

2) Penguatan nonverbal, dapat ditunjukkan dengan mimik dan gerakan badan, 

gerak mendekati, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol 

atau benda; 
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3) Penguatan tak penuh, diberikan untuk jawaban/respon siswa yang sebagian 

benar, dan sebagian lain perlu diperbaiki. 

Keterampilan memberikan penguatan yang dilakukan guru untuk mening-

katkan keterampilan menulis pantun siswa melalui model CTL berbantuan kartu 

kata ditunjukkan pada saat merespon atau memberikan umpan balik terkait 

pengetahuan yang diuangkapkan siswa, memberikan stiker penghargaan kepada 

siswa yang maju untuk mengungkap hasil temuannya, mengonfirmasi jawaban 

siswa saat kegiatan refleksi. 

2.1.3.1.4 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Rusman (2014:85) mengatakan bahwa variasi ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan siswa karena suasana pembelajaran yang monoton. Sependapat dengan 

pernyataan tersebut, Djamarah (2010:124-130)mengklasifikasikan tiga aspek 

keterampilan mengadakan variasidalam proses belajar mengajar agar kegiatan 

belajar mengajar tidak membosankan dan dapat menarik perhatian siswa, antara 

lain yaitu: 

1) Variasi dalam gaya mengajar, meliputi variasi suara rendah tinggi besar kecil, 

penekanan secara verbal untuk memusatkan perhatian, membuat kesenyapan 

sejenak, mengadakan kontak pandang, variasi gerakan badan dan mimik, dan 

mengubah posisi; 

2) Variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, meliputi variasi 

alat dan bahan yang dapat dilihat, variasi alat dan bahan yang dapat didengar, 

variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi; 
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3) Variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa, dapat dilakukan dengan 

pengadaan variasi dalam pengelompokkan siswa, tempat kegiatan pembe-

lajaran, pengaturan hubungan guru dengan siswa, struktur peristiwa pem-

belajaran, pengorganisasian dan pengelolaan pesan. 

Keterampilan mengadakan variasi yang dilakukan guru untuk mening-

katkan keterampilan menulis pantun siswa melalui model CTL berbantuan kartu 

kata ditunjukkan pada saat menyiapkan bahan ajar dan media yang akan diguna-

kan, membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa yang heterogen, 

memusatkan perhatian siswa, menggunakan media kartu kata untuk menjelaskan 

cara membuat pantun, menjelaskan dengan suara yang jelas dan lantang. 

2.1.3.1.5 Keterampilan Menjelaskan 

Djamarah (2010:130) berpendapat bahwa keterampilan menjelaskan yang 

dilakukan guru dalam proses menyampaikan informasi harus dapat menjawab 

pertanyaan mengapa, dan jawabannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

pemahaman bagi mereka yang mendengarkan. Tujuan pemberian penjelasan 

antara lain: (1) membimbing siswa untuk dapat memahami konsep, hukum, dalil, 

fakta, dan prinsip secara objektif dan bernalar; (2) melibatkan siswa untuk 

berpikir dengan memecahkan masalah atau pertanyaan; (3) mendapatkan balikan 

dari siswa mengenai tingkat pemahamannya untuk mengatasi kesalah pahaman 

siswa; dan (4) membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses 

penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam memecahkan masalah (Rusman 

2014:87). 
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Keterampilan menjelaskan yang dilakukan guru untuk meningkatkan ke-

terampilan menulis pantun siswa melalui model CTL berbantuan kartu kata 

ditunjukkan pada saat menjelaskan secara garis besar kaitan anatar pengetahuan 

awal siswa dengan materi pantun yang akan dipelajari, memberikan suatu per-

masalahan yang harus diidentifikasi siswa terkait materi pantun, membimbing 

siswa menghubungkan konsep yang ditemukan dengan konsep pada materi 

pantun. 

2.1.3.1.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Rusman (2014:89) berpendapat bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan 

guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil adalah dengan memfasilitasi 

sistem pembelajaran yang dibutuhkan siswa saat melakukn kegiatan diskusi 

kelompok. Menurut Anitah (2011:8.21) komponen keterampilan yang perlu 

dimiliki oleh guru dalam membimbing diskusi kelompok kecilantara lain: (1) 

memusatkan perhatian; (2) memperjelas masalah dan uraian pendapat; (3) menga-

nalisis pendapat; (4) meningkatkan kontribusi; (5) menyebarkan kesempatan 

berpatisipasi; dan (6) menutup diskusi. 

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yang dilakukan guru 

untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun melalui model CTL berbantuan 

kartu kata ditunjukkan pada saat berkeliling mengamati kerja kelompok dalam 

menyusun kartu kata membentuk bait pantun yang benar sesuai ciri-ciri pantun. 
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2.1.3.1.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Tim Pengembang Ilmu Pendidikan (2009:157) menyatakan bahwa ke-

terampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi 

hal-hal yang dapat mengganggu suasana belajar mengajar. Sejalan dengan per-

nyataan tersebut, Rusman (2014:90)  mengklasifikasin komponen dalam menge-

lola kelas sebagai berikut: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal, seperti menunjukkan sikap tanggap, memusat-

kan perhatian kelompok, menegur bila siswa melakukan tindakan menyim-

pang; 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang 

optimal, seperti, memperlancar tugas-tugas melalui kerja sama di antara 

siswa, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah. 

Keterampilan mengelola kelas yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata ditun-

jukkan pada saat mengondisikan siswa sebelum membuka pelajaran, menentukan 

waktu yang diberikan untuk diskusi, memberi teguran kepada siswa yang kurang 

aktif dalam diskusi kelompok, mengondisikan siswa saat kegiatan evaluasi dan 

menutup pelajaran. 
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2.1.3.1.8 Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

Djamarah (2010:163-171) berpendapat pembelajaran perseorangan sebagai 

suau proses dimana siswa dibantu mengembangkan kemajuan dalam mencapai 

tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, dan bahan pelajaran. Seirama 

dengan hal tersebut, peran guru dalam pembelajaran perseorangan adalah sebagai 

organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai 

peserta kegiatan(Rusman2014:91). 

Keterampilan pembelajaran perseorangan yang dilakukan guru untuk me-

ningkatkan keterampilan menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu 

kata ditunjukkan pada saatmemberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

terkait materi pantun yang akan dipelajari, memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas saat proses mengidentifikasi 

masalah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dipahami terkait penggunaan kartu kata, membimbing siswa yang 

maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi, memberi kesempatan 

kepada siswa lain untuk menanggapi, memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait materi yang sudah 

dipelajari. 

2.1.3.1.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 

Sardiman (2011:200) mendefinisikan kegiatan penutup sebagai cara guru 

dalam mengakhiri penjelasan atau pembahasan suatu pokok bahasan. Penutup 

yang lengkap berupa ringkasan, kesimpulan, dan pertanyaan-pertanyaan yang 
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bersifat menguji tentang pencapaian tujuan intruksional. Seirama dengan hal 

tersebut, Usman (dalam Rusman 2014:92) mengklasifikasikan komponen menu-

tup pelajaran sebagai berikut: 

1) Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran; 

2) Melakukan evaluasi dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, mengap-

likasikan ide baru pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa, dan 

memberikan soal-soal tertulis. 

Keterampilan menutup pelajaran yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata ditun-

jukkan pada saat membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari, membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa, dan memberikan 

tindak lanjut dengan memberikan tugas individu terkait materi yang akan 

dipelajari selanjutnya. 

Berdasarkan uraian keterampilan dasar mengajar guru tersebut, maka ke-

terampilan dasar mengajarharus mutlak dimiliki oleh guru agar dapat mengop-

timalkan perannya sebagai pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Berkaitan dengan peningkatan 

keterampilan menulis pantun siswa, peneliti menetapkan indikator keterampilan 

guru yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran menulis pantunmelalui 

modelCTLberbantuankartu kata, diantaranya yaitu: (1) melaksanakan pra-

pembelajaran (keterampilan mengadakan variasi, mengelola kelas, dan membuka 

pelajaran); (2) melakukan apersepsi untuk membangun pengetahuan awal siswa 
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terkait materi pantun yang akan dipelajari (keterampilan membuka pelajaran, 

bertanya, menjelaskan, dan pembelajaran perseorangan); (3) membimbing siswa 

mengidentifikasi bagian pantun untuk menemukan ciri-ciri pantun (keterampilan 

menjelaskan, pembelajaran perseorangan, dan memberikan penguatan); (4) mela-

kukan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang ditemukan siswa 

(keterampilan bertanya dan menjelaskan); (5) membentuk kelompok belajar 

beranggotakan 5-6 siswa yang heterogen (keterampilan mengadakan variasi, 

mengelola kelas, dan membimbing diskusi kelompok kecil); (6) menjelaskan 

contoh membuat pantun menggunakan kartu kata (keterampilan mengadakan 

variasi dan pembelajaran perseorangan); (7) membimbing siswa dalam mem-

presentasikan hasil diskusi (keterampilan pembelajaran perseorangan dan 

memberikan penguatan); (8) melakukan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran(keterampilan bertanya, memberi penguatan, pembelajaran 

perseorangan, dan menutup pelajaran); (9) mengadakan evaluasi (keterampilan 

menutup pelajaran dan mengelola kelas) 

2.1.3.2 Aktivitas Siswa 

Menurut Sriyono (dalam Anwar2008) aktivitas adalah segala kegiatan yang 

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses 

belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk 

belajar. Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah 

pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas, 

dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta 
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tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Slameto (2010:36) menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran guru perlu 

menimbulkan aktivitas siswa dalam berfikir maupun berbuat. Siswa akan 

memiliki pengetahuan dengan baik apabila siswa berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran. 

Douglass (dalam Hamalik2008:172) mengemukakan tentang prinsip 

aktivitas bahwa suatu belajar diperoleh melalui berbagai macam aktivitas seperti 

melihat, mendengar, lisan, menulis, aktivitas fisik dan motorik. Dengan demikian, 

belajar yang berhasil pasti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik 

maupun psikis. Aktivitas fisik dapat terlihat dari siswa yang aktif dengan anggota 

badannya, aktif membuat sesuatu, dan aktif bermain ataupun bekerja, tidak hanya 

berlaku pasif dengan duduk kemudian mendengarkan dan melihat saja. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Diedrich (dalam Sardiman2011:101) 

menjelaskan bahwa aktivitas siswa dapat digolongkan menjadi delapan 

kelompoksebagai berikut. 

1) Aktivitas visual, misalnya: membaca, melihat gambar, mengamati eks-

perimen, demonstrasi, atau mengamati pekerjaan orang lain. 

2) Aktivitas lisan, misalnya: mengemumakan fakta, menyatakan, mengajukan 

pertanyaan, mengeluarkan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. 

3) Aktivitas mendengarkan, misalnya: mendengarkan penjelasan, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4) Aktivitas menulis, misalnya: menulis cerita, karangan, laporan, rangkuman, 

angket, dan mengerjakan tes evaluasi. 
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5) Aktivitas menggambar, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, dia-

gram, dan suatu pola. 

6) Aktivitas motorik, misalnya: melakukan percobaan, melaksanakan pameran, 

membuat model, bermain, menari, berkebun. 

7) Aktivitas mental, misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan masalah, 

mengidentifikasi, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan; 

8) Aktivitas emosional, misalnya: memiliki minat, merasa bosan, gembira, ber-

semangat, berani, tenang, gugup, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian tersebut, aktivias siswa merupakan segala bentuk ke-

giatan yang mengarah pada proses belajar yang dilakukan siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari 

aktivitas siswa yang tampak aktif dan turut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan 

yang dilakukan sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.Terkait dengan 

hal tersebut, peneliti menggolongkan kegiatan yang dilakukan dalam aktivitas 

siswa pada peningkatan keterampilan menulis pantun melalui model 

CTLberbantuan kartu katameliputi kegiatan visual, lisan, mendengarkan, menulis, 

motorik, mental, dan emosional. 

Sehubung dengan aktivitas siswa tersebut, peneliti menetapkan indikator 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantunmelalui modelCTLber-

bantuankartu kata yang meliputi: (1) menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

(aktivitas motorik dan lisan); (2) menanggapi apersepsi untuk membangun 

pengetahuan awal yang dimilikinya terkait materi pantun (aktivitas mental dan 

lisan); (3) mengidentifikasi bagian pantun untuk menemukan ciri-ciri pantun 
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(aktivitas mental, emosional, dan lisan); (4) menjawab pertanyaan dan bertanya 

berdasarkan ciri-ciri pantunyang ditemukannya(aktivitas lisan, emosional dan 

mental); (5) melaksanakan kegiatan diskusi kelompok(aktivitas visual, men-

dengarkan, lisan, emosional, dan menulis); (6) memperhatikan penjelasan 

gurutentang cara membuat pantun menggunakan kartu kata (aktivitas visual, men-

dengarkan, emosional dan lisan); (7) mempresentasikan hasil diskusi (aktivitas 

emosionaldan lisan); (8) merefleksi materi pembelajaran yang telah dipelajari 

(aktivitas lisan dan menulis); (9) mengerjakan tes evaluasi (aktivitas visual, 

mendengarkan, mental, dan menulis). 

2.1.3.3 Materi Pembelajaran dan Bahan Ajar 

Kurniawan (2014:11)memaparkan bahwa dalam menciptakan kondisi bela-

jar yang baik, penyampaian materi harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan 

lingkungan siswa tanpa menghilangkan substansi materi utamanya. Sedangkan, 

bahan ajar menurut National Center for Competency Based Training (dalam 

Prastowo2014:16) merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk mem-

bantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan tidak tertulis. Bahan ajar 

merupakan segala bahan baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara 

sistematis untuk mencapai kompetensi tujuan pembelajaran. Misalnya, buku 

pelajaran, modul, LKS, maket, dan sebagainya. 

Berdasarkan kajian tentang materi dan bahan ajar, maka kriteria materi 

pembelajaran yang baik adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompe-
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tensi yang harus dikuasai siswa sertadalam penyampaiannya harus 

disesuaikandengan kondisi kelas dan lingkungan siswa. Untuk mengoptimalkan 

informasi yang disampaikan, sebaiknya ditunjang dengan bahan ajar sebagai 

instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dikelas. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, materi 

pembelajaran yang dibahas adalah pengertian pantun, ciri-ciri pantun, langkah-

langkah membuat pantun, dan jenis pantun. Sedangkan bahan ajar yang digunakan 

untuk mendukung materi tersebut adalah buku paket dan internet. 

2.1.3.4 Kualitas Media Pembelajaran 

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

wahana fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan atau informasi yang bertujuan intruksional atau mengan-

dung maksud pengajaran. 

Walker dan Hess (dalam Arsyad2014:219-220) mengemumakan kriteria 

kualitas media pembelajaransebagai berikut. 

1) Kualitas isi dan tujuan yamg meliputi ketepatan, kepentingan, kelengkapan, 

keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan situasi 

siswa. 

2) Kualitas intruksional yang meliputi media memberikan kesempatan belajar, 

memberikan bantuan untuk belajar, memotivasi siswa untuk belajar, kualitas 

sosial interaksi intruksionalnya, memberikan dampak bagi siswa, dan dapat 

membawa dampak bagi guru dalam pembelajarannya. 
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3) Kualitas teknis yang meliputi keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan 

ata tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengellaan programnya, 

dan kualitas pendokumentasiannya. 

Berdasarkan uraian di atas, media pembelajaran merupakan sarana yang 

digunakan oleh guru untuk memudahkan proses penyaluran pesan atau materi 

kepada siswa. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat menarik perhatian 

dan membantu siswa dalam memahami materi. Dalam penelitian ini, media yang 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun adalah kartu kata. 

Media kartu kata ini sudah memenuhi kriteria kualitas media pembelajaran pada 

umumnya, yaitu kesesuaian antara media dengan materi pembelajaran, dapat 

menarik perhatian siswa, dapat memfasilitasi interaksi guru dengan siswa, dan 

dapat memfasilitasi interaksi siswa dengan siswa. 

2.1.3.5 Iklim Pembelajaran 

Menurut Djamarah dan Zain (2010:174) iklim belajar berkaitan dengan 

situasi dan lingkungan pada saat proses belajar mengajar. Iklim belajar mengarah 

kepada pengelolaan kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

bagi siswa sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Wena 

(2013:12) menyebutkan bahwa pengelolaan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kondisi belajar yang meliputi tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan 

karakteristik bidang studi, dan karakteristik siswa. Semakin kondusif iklim belajar 

siswa, maka pembelajaran akan semakin berhasil. 
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Berdasarkan definisi tersebut, iklim pembelajaran merupakan ineraksi antara 

guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar 

tercipta pembelajaran dengan suasana belajar yang kondusif dan menarik sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. Dalam penelitian ini, kriteria iklim pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keterampilan menulis pantun yaitu terdapat interaksi 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

penggunaaan media kartu kata yang dapat menarik perhatian siswa, penerapan 

model CTL yang efektif membangun pemahaman siswa tentang pantun, dan 

kondisi kelas yang tampak kondusif selama proses pembelajaran berlangsung. 

2.1.3.6 Hasil Belajar 

Menurut Suprijono (2012:5) hasil belajar adalah pola perbuatan, nilai, 

pengertian, sikap, apresiasi, dan keterampilan.Sejalan dengan pendapat tersebut. 

Purwanto (2013:49) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perwujudan kemam-

puan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidik meliputi 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Berdasarkan definisi tersebut, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa akibat usaha yang dilakukan guru dalam keterampilan mengajar yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 

Adapun kajian tentang aspek hasil belajar siswa yang meliputi kognitif, 

afektif, dan psikomotorik adalah sebagai berikut. 
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2.1.3.6.1 Hasil Belajar Kognitif 

Sudjana (2013:22) mendefinisikan ranah kognitif sebagai hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat 

rendah dan keempat aspek berikutnya merupakan kognitif tingkat tinggi. Sejalan 

dengan itu, Bloom (dalam Purwanto2013:50-51) membagi dan meyusun secara 

hirarkis tingkat hasil belajar kognitif mulai dari yang paling rendah dan sederhana 

yaitu hafalan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), Sintesis (C5), 

dan evaluasi (C6). 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, hasil belajar siswa pada ranah kognitif 

dalam pembelajaran menulis pantunmelalui model CTLberbantuan kartu kata 

diperoleh dari hasil tes evaluasi yang menunjukkan tingkat kemampuan pengua-

saan siswa terhadap materi.Indikator evaluasi ranah kognitif yaitu:  

1) Melengkapi bait pantun sesuai ciri-ciri pantun (C5); 

2) Menganalisis jumlah katadan suku kata pada tiap baris pantun (C4); 

3) Mengaitkan bunyi akhir kata pada tiap baris dengan sajak pantun (C3); 

4) Menafsirkan maksud/isi pantun (C6); 

5) Menentukan jenis pantun dilihat dari isinya (C3). 

2.1.3.6.2 Hasil Belajar Afektif 

Sudjana (2013:29) menyatakan bahwa ranah afektif berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. Sejalan dengan itu, Krathwohl (dalam 
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Purwanto2013:51-52) menjelaskan hasil belajar afektif yang meliputi lima aspek 

tersebut sebagai berikut. 

1) Penerimaan atau menaruh perhatian adalah ketersediaan menerima rang-

sangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang 

kepadanya. 

2) Partisipasi atau merespon adalah kesediaan memberikan respon dengan 

partisipasi. 

3) Penilaian atau penentuan sikap adalah kesediaan untuk menentukan pilihan 

sebuah nilai dari rangsangan tersebut. 

4) Organisasi adalah kesediaan mengorganisasi nilai-nilai yang dipilihnya untuk 

menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku. 

5) Internalisasi adalah nilai-nilai yang terintegrasi dalam karakter siswa sebagai 

filsafat hidup yang diyakininya. 

Berdasarkan uraian tersebut, indikator hasil belajar siswa pada ranah afektif 

dalam pelaksanaan pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL berbantuan 

kartu kata diperoleh dari sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran, di 

antaranya yaitu: (1) siswa mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan teliti (peneri-

maan);(2) siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab terkait konsep yang ditemukan-

nya terkait  materi pantun (jawaban atau reaksi); (3) siswa berani maju untuk 

mengungkapkan hasil temuannya terkait materi pantun (penilaian atau penentuan 

sikap); (4) siswa saling kerjasamadalam diskusi kelompok (organisasi); (5) siswa 

mengerjakan soal evaluasi dengan jujur (internalisasi). 
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2.1.3.6.3 Hasil Belajar Psikomotrik 

Hasil belajar psikomotor menurut Sudjana (2013:30) tampak dalam bentuk 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Sejalan dengan itu, Poerwanti 

dkk. (2008:1.29) mengklasifikasikan enam tingkatan domain psikomotor yaitu: 

gerakan refleks (P1); gerakan dasar (P2); gerakan persepsi (P3); gerakan ke-

mampuan fisik (P4); gerakan terampil (P5); serta gerakan indah dan kreatif (P6). 

Hasil belajar siswa pada ranah psikomotorik dalam pembelajaran menulis 

pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata diperoleh dari keterampilan 

siswa dalam menulis pantun. 

2.1.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI 

2.1.4.1 Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI 

Bahasa menurut Santosa (2008:1.2) adalah alat komunikasi antara anggota 

masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 

Bahasa menurut KTSP (dalam BSNP2006:119) memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial, dan emosionalsiswa dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semuabidang studi. Pembelajaran bahasa diha-

rapkan dapat membantu siswa dalam mengemumakan gagasan, perasaan, dan 

berpartisipasi dilingkungan masyarakat sekitar dengan menggunakan bahasa 

tersebut serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam 

dirinya. Penyampaian informasi keilmuan dalam pembelajaran selalu meng-

gunakan bahasa, untuk itu bahasa menjadi faktor penting dalam suatu pem-

belajaran. 
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Kemampuan berbahasa pada siswa dapat dikembangkan melalui pem-

belajaran bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan SD/MI. Pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD/MI menurut KTSP (dalam BSNP2006:119) diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baiksecara lisan maupun tulis sesuai kom-

petensi yang diharapkan. 

Dengan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI ini 

diharapkan: (1) siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan ke-

mampuan,kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan 

terhadap hasilkarya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri; (2) guru dapat 

memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasasiswa dengan 

menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumberbelajar; (3) guru lebih 

mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dankesastraan 

sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya; (4) orang 

tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan 

programkebahasaan daan kesastraan di sekolah; (5) sekolah dapat menyusun 

program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraansesuai dengan keadaan 

siswa dan sumber belajar yang tersedia; dan (6) daerah dapat menentukan bahan 

dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraansesuai dengan kondisi dan kekhasan 

daerah dengan tetap memperhatikankepentingannasional (BSNP2006:119). 

Berdasarkan uraian tersebut, bahasa merupakan alat komunikasi yang 

digunakan guru dalam suatu pembelajaran. Kemampuan berbahasa dapat dikem-

bangkan melalui pembelajaran bahasa Indonesia sebagai dasar dalam mentransfer 
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ilmu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi meng-

gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis 

serta menumbuhkan apresiasi siswa terhadap sastra indonesia melalui standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di SD/MI. Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan 

menulis pantun siswa, pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan untuk mengem-

bangkan kemampuan siswa dalam menulis serta menumbuhkan apresiasi siswa 

terhadap sastra indonesia berupa pantun. 

2.1.4.2 Tujuan Mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI sebagaimana yang tercantum 

dalam KTSP memiliki tujuan agar siswa mempunyai beberapa kemampuan antara 

lain: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai, bangga menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) memahami 

bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif untuk berbagai 

tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk dapat meningkatkan ke-

mampuan intelektual, kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) meng-

hargai dan membanggakan karya sastra bangsa Indonesia sebagai khasanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia (BSNP2006:120). 
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Berdasarkan tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI tersebut, 

maka guru harus mampu mengarahkan siswa agar mempunyai kemampuan dalam 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan menggunakan 

bahasa Indonesia sesui tujuan dengan tepat dan kreatif, meningkatkan kemampuan 

berbahasa dan mengapresiasi karya sastra Indonesia sebagai khasanah budaya 

Indonesia melalui pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, tujuan 

mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu untuk mengembangkan kemampuan me-

nulis siswa serta mengenalkan siswa kepada karya sastra Indonesia berupa pantun 

sebagai khasanah budaya Indonesia. 

2.1.4.3 Ruang Lingkup Mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI mencakup kom-

ponen kemampuan berbahasa yang meliputi empat aspekyaitu:(1) mendengarkan; 

(2) berbicara; (3) membaca; dan (4) menulis (BSNP2006:120). Setiap aspek 

dalam ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan keterampilan 

berbahasa yang harus dikembangkan dalam mendukung materi pokok pada 

kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada indikator pencapaian kompetensi 

yang berlandaskan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar KTSP yang 

sudah ditentukan dalam standar isi mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI. 

Menurut Doyin dan Wagiran (2010:11) pemerolehan keterampilan ber-

bahasa dimulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis secara ber-

urutan. Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa 
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lisan yang diperoleh seseorang melalui peniruan yang bersifat alamiah dan 

langsung dalam proses komunikasi. Sedangkan keterampilan membaca dan me-

nulis merupakan keterampilan berbahasa tulis yang diperoleh secara sengaja 

melalui proses belajar. 

Santoso(2008:5.19-5.20) menjelaskan bahwa dalam aspek mendengarkan, 

siswa mendengarkan tanggapan secara kritis dengan pemahaman dan kepekaan 

terhadap gagasan, pendapat, dan perasaan orang lain dalam berbagai bentuk 

wacana lisan dan informasi yang dilihat. Dalam aspek berbicara, siswa berbicara 

secara efektif untuk mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan, dalam 

berbagai bentuk sesuai dengan tujuan dan konteks pembicaraan. Dalam aspek 

membaca, siswa membaca beragama teks, menunjukkan pemahaman secara kritis 

terhadap gagasan, pendapat, dan perasaan baik tersurat maupun tersirat. Se-

dangkan dalam aspek menulis, siswa menulis berbagai jenis karangan untuk 

berbagai tujuan dengan memperhatikan kosakata, ejaan, tanda baca struktur 

kalimat, dan paragraf secara efektif. Aspek-aspek keterampilan berbahasa tersebut 

dipelajari secara berkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lain agar tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia tercapai dengan maksimal sesuai standar kom-

petensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, aspek mendengarkan, berbicara, membaca, 

menulis merupakan aspek dalam keterampilan berbahasa yang saling terkait satu 

sama lain guna meningkatkan perkembangan keterampilan berbahasa yang harus 

dimiliki seseorang siswa.  
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Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, aspek 

dalam ruang lingkupmata pelajaran Bahasa Indonesia di SD/MI yang diteliti yaitu 

aspek menulis pantun. Keterampilan menulis pantun merupakan sebuah proses 

atau hasil dari aspek keterampilan berbahasa yang dimiliki sebelumnya yaitu 

mendengarkan pantun, berbicara terkait pantun, dan membaca pantun. 

2.1.5 Hakikat Keterampilan Menulis 

2.1.5.1 Pengertian Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa 

yang harus dikuasai siswa. Menurut Doyin dan Wagiran (2010:12) keterampilan 

menulis adalah salah satu kemampuan berbahasa yang produktif dan ekspresif 

yangdiperoleh melalui proses belajar dan berlatih serta dipergunakan untuk ber-

komunikasi secara tidak langsung. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Yunus(2008:1.3) menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan menyampaikan 

pesan dengan mengunakan bahasa tulis sebagai media atau alatnya. Dalam 

komunikasi tulis setidaknya terdapat empat unsur yang terlibat yaitu: (1) penulis 

sebagai penyampai pesan; (2) isi tulisan atau pesan; (3) saluran atau medianya 

berupa tulisan; dan (4) pembaca sebagai penerima pesan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, keterampilan menulis adalah 

keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk bahasa tulis 

sebagai alat komunikasi tidak langsung dengan isi tulisan atau pesan yang dapat 

dipahami oleh pembaca dengan baik. 
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Dalam kaitanya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun siswa, 

maka ide dan gagasan siswa tentang pantun perlu dikembangkan melalui kegiatan 

menulis pantun sesuai ciri-ciri pantun dengan benar sehingga isi pantun tersebut 

dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Kegiatan tersebut perlu dilatih secara 

berulang agar keterampilan siswa dalam menulis pantun semakin meningkat. 

2.1.5.2 Tujuan Menulis 

Menurut Suriamiharja (dalam Purwandari2012:11) tujuan dari menulis 

adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan dipahami dengan benar oleh 

orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa yang diper-

gunakan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Yunus (2008:3.7) menguraikan tujuan 

menulis diantaranya yaitu: (1) menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar; (2) 

membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan; (3) menjadikan pembaca 

beropini; (4) menjadikan pembaca mengerti; (5) membuat pembaca tertarik 

terhadap isi tulisan; (6) membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai 

yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai 

sosial, nilai moral, nilai kemanusiaan dan nilai estetika. 

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan menulis adalah agar pembaca menge-

tahui, mengerti dan dapat memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan sehingga 

pembaca ikut berpikir, berpendapat, dan tertarik untuk melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan isi tulisan. 

Dalam kaitanya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, maka 

tujuan menulis yaitu agar siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap 
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nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah isi pantun sehingga siswa dapat 

menyampaikan pesan dengan menarik melalui sebuah pantun yang dibuat. 

2.1.6 Hakikat Pantun 

2.1.6.1 Pengertian Pantun 

Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra Indonesia. Menurut Rizal 

(2010:11) kata pantun diambil dari bahasa Jawa karmayaitu pari atau parian, 

dalam bahasa Sansekerta berarti paribahasa, sedangkan dalam bahasa Indonesia 

menjadi peribahasa yaitu perumpamaan. Sejalan dengan itu, Kosasih (2012:15) 

menjelaskan bahwa pantun merupakan jenis puisi lama yang terdiri dari empat 

baris, kedua baris pertama disebut sampiran yang berfungsi sebagai penyelaras 

rima. Sedangkan kedua baris terakhir merupakan isi yang didalamnya berupa 

nasihat, sindiran, teka-teki, atau guyonan. 

Berdasarkan definisi menurut para ahli tersebut, pantun merupakan jenis 

puisi lama yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaituterikat pada sajak/rima akhir 

antara baris dalam bait dan mengandung sebuah perumpamaan. 

2.1.6.2 Ciri-ciri Pantun 

Ciri-ciri pantun menurut Rizal (2010:14) yaitu: (1) setiap baris terdiri dari 8-

10 suku kata; (2) setiap baris terdiri 4 baris; (3) setiap baris paling banyak terdiri 

dari 4 kata; (4) baris satu dan dua merupakan sampiran, baris tiga dan empat 

merupakan isi; (5) mementingkan rima akhir a-b-a-b. 
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Sedangkan, menurut Kosasih (2012:15) ciri-ciri pantun adalah: (1) terdiri 

dari empat baris; (2) tiap baris terdiri 9-10 suku kata; (3) dua baris pertama 

disebut sampiran dan dua baris berikutnya disebut isi; (4) rima akhir memiliki 

rumus a-b-a-b atau bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris 

ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. 

Berdasarkan pendapat di atas, ciri-ciri pantun yaitu: (1) tiap bait terdiri dari 

4 baris; (2) tiap baris maksimal terdiri dari 4 kata dengan 8 sampai 12 suku kata; 

(3) sajaknya berirama, berumusa-b-a-b; (3) baris pertama dan kedua merupakan 

sampiran, sedangkan baris tiga dan empat adalah isi. 

2.1.6.4 Jenis-jenis Pantun 

Tim Generasi Cerdas (2010:191-221) mengklasifikasikan beberapa jenis 

pantun dilihat dari isinya, antara lain: (1) pantun nasehat, berisi tentang sebuah 

nasehat tentang kehidupan; (2) pantun jenaka, berisi hal-hal yang lucu sebagai 

penghibur; (3) pantun teka-teki, berisi sebuah teka-teki pada bagian isinya; (4) 

pantun agama, berisi tentang hal-hal seputar agama. Sejalan dengan itu, Kosasih 

mengatakan bahwa isi pantun dapat berupa nasehat, teka-teki, atau guyonan. 

Berdasarkan pendapat di atas, jenis pantun menurut isinya merupakan ma-

cam pantun yang dilihat dari kandungan makna atau pesan dari pantun tersebut. 

Dalam kaitanya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun melalui model 

CTLberbantuan kartu kata, maka klasifikasi jenis pantun yang dipelajari yaitu 

pantun agama, nasehat, teka-teki, dan jenaka. 



48 

 

 

 

2.1.7 Hakikat Pendekatan Saintifik 

2..1.7.1 Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(dalam Hosnan2014: 

32)merupakan sebuah proses, perbuatan, cara mendekatai, dan usaha dalam 

rangka aktivitas pengamatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang 

diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah pengamatan. Se-

dangkan pendekatan pembelajaran merupakan perspektif mengenai berbagai 

strategi maupun metode pembelajaran untuk mengaplikasikan model-model 

pembelajaran (Suprijono2012:78). Sehubung dengan itu, Kurniasih dan Sani 

(2014:132) berpendapat bahwa pendekatan saintifik menekankan agar siswa 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya atau 

wawancara, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang 

telah mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. 

Dengan demikian, siswa diarahkan untuk aktif dalam setiap praktik pembelajaran 

untuk menemukan pengetahuan melalui sebuah proses pengalamannya. 

Berdasarkan definisi tersebut, pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif pada kegiatan pembelajaran 

dengan menekankan pada proses pencarian pengetahuan sendiri tentang berbagai 

konsep dibanding menerima pengetahuan tanpa sebuah proses pengalaman yang 

dilakukannya.  

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, 

pendekatan saintifik merupakan landasan dalam menerapkan model CTL pada 
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kegiatan siswa yang berpartisipasi aktif, kontekstual, dan kolaboratif dalam 

kegiatan menemukan sebuah konsep tentang pantun sehingga siswa terampil 

menulis pantun berdasarkan pengalaman yang dilakukan. 

2.1.7.2 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

Dalam Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada 

pendidikan dasar dan menengah menyatakan bahwa pendekatan saintifik me-

rupakan pengorganisasian pengalaman belajar siswa dengan urutan logis sebagai 

berikut. 

1) Mengamati, aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam kegiatan ini yaitu 

melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak dengan menggunakan 

alat atau tanpa alat. 

2) Menanya, aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam kegiatan ini yaitu 

mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai ke yang bersifat hipotesis 

melalui bimbingan guru sampai dengan mandiri hingga menjadi suatu ke-

biasaan. 

3) Mengumpulkan data, aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam kegiatan 

ini yaitu menentuka data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan, 

menentukan sumber data berupa benda, dokumen, buku, atau melakukan 

eksperimen untuk mengumpulkan data. 

4) Mengasosiasikan, aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam kegiatan ini 

yaitu menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, menentukan hu-

bungan data/kategori, dan menyimpulkan dari hasil analisis data. 
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5) Mengomunikasikan, aktivitas belajar yang dilakukan siswa dalam kegiatan ini 

yaitu menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, 

diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. 

Berdasarkan uraian terebut, dalam pembelajaran saintifik aktivitas belajar 

siswa harus memuat proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Sehubung dengan langkah-langkah 

pendekatan saintifik tersebut, aktivitas siswa dalam peningkatan keterampilan 

menulis pantun melalui model CTLberbantuan kartu kataadalah sebagai berikut. 

1) Mengamati pantun untuk membangun pengetahuan awal yang dimiliki(menga-

mati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan). 

2) Mengidentifikasi bagian pantun untuk menemukan ciri-ciri pantun(mengamati, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan). 

3) Menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan ciri-ciri pantunyang ditemu-

kan(menanya). 

4) Berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk melengkapi bait pantun yang 

rumpang dengan susunan kata yang tepat(mengamati, mengumpulkan infor-

masi, mengasosiasikan). 

5) Mengamati cara membuat pantun yang dicontohkan guru sebelum kegiatan 

diskusi (mengamati). 

6) Mempresentasikan hasil diskusi (mengomunikasikan). 

7) Menyimpulkan materi pantun yang telah dipelajari (mengasosiasikan, mengo-

munikasikan). 

8) Mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, mengomunikasikan). 



51 

 

 

 

2.1.8 Hakikat Model CTL 

2.1.8.1 Pengertian Model CTL 

Suprijono (2012:79) menyebutkan bahwa model CTL merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan yang ada dilingkungan 

sekitarnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sardiman (2011:222) bahwa 

CTL merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan 

materi ajar dengan situasi dunia nyata siswa, yang dapat mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya 

dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Berdasarkan definisi tersebut, model CTLadalah kerangka konseptual yang 

dijadikan pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan pola belajar yang mengaitkan dan mendorong siswa mem-

buat hubungan antara apa yang telah diketahui denganperistiwa yang terjadi 

disekelilingnya sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan baru dari proses 

yang dialami atau dilakukan. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, model 

CTLberperan sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan pola belajar yang mengaitkan dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara apa yang telah diketahui untuk menemukan 

pengetahuan baru tentang pantun. 
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2.1.8.2Langkah-langkah Model CTL 

Menurut Hosnan (2014: 270-273)penerapan model CTL di kelas memuat 

tujuh komponen utama dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 

1) Kontruktivisme, membangun pemahaman sendiri berdasarkan pengetahuan 

yang sudah dimilikisecara aktif, kreatif dan produktif. 

2) Menemukan, merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pen-

carian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. 

3) Bertanya, guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, tetapi memancing 

agar siswa dapat menemukan sebuah pengetahuan baru sendiri melalui 

sebuah pertanyaan agar siswa aktif dan berpikir kritis. 

4) Masyarakat belajar, kegiatan yang dilakukan adalah sharing antarteman, 

antarkelompok, dan antar yang tahu kepada yang tidak tahu, baik di dalam 

maupun di luar kelas. 

5) Permodelan, dapat berupa pemberian contoh tentang cara mengoperasikan 

sesuatu, menunjukkan hasil karya atau mempertontonkan suatu penampilan. 

6) Refleksi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenung atau 

mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. 

7) Penilaian nyata, digunakan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa secara berkesinambungan. 

Berdasarkan uraian terebut, dalam melaksanakan pembelajaran CTL harus 

memuat tujuh komponen yang meliputi kontruktivisme, menemukan, bertanya, 

masyrakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Sehubung dengan 

tujuh komponen tersebut, kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keteram-
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pilan menulis pantun melalui model CTLberbantuan kartu kataadalah sebagai 

berikut. 

1) Mengaitkan materi pantun dari apa yang diketahui siswa dengan menulis 

sebuah pantun di papan tulis(kontruktivisme). 

2) Mengidentifikasi bagian pantun untuk menemukan ciri-ciri 

pantun(menemukan). 

3) Melakukan tanya jawab berdasarkan ciri-ciri pantunyang 

ditemukan(menanya). 

4) Berdiskusi dengan anggota kelompok belajar yang telah dibentukuntuk 

melengkapibait pantunyang rumpang dengan susunan kata yang tepat 

(masyarakat belajar). 

5) Memberikan contoh tentang bagaimana menyusun kartu katasehingga 

membentuk bait pantun yang benar (permodelan). 

6) Menyimpulkan materi pantun yang telah dipelajari (Refleksi). 

7) Melakukan evaluasi (penilaian nyata). 

2.1.8.3Kelebihan Model CTL 

Menurut Hosnan (2014:279) kelebihan dalam menggunakan model CTL 

dalam pembelajaran yaitu: (1) pembelajaran lebih bermakna dan nyata, siswa 

dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan mengorelasikan 

materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajarinya akan 

tertanam erat dalam memori dan tidak akan mudah dilupakan; (2) pembelajaran 

lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena 
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siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri melalui landasan 

filosofis kontruktivisme dengan proses mengalami bukan menghafal. Sependapat 

dengan hal tersebut, Rifa’i dan Anni (2011:247) mengungkapkan bahwa dengan 

menggunakan model CTL dalam pembelajaran, proses belajar mengajar akan 

lebih konkret, lebih realitis, dan lebih bermakna. 

Berdasarkan uraian tersebut, kelebihan menggunakan model CTL dalam 

pembelajaran yaitu proses pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa karena 

siswa dituntut untuk melakukan proses menemukan pengetahuan barunya sendiri 

sehingga memorinya tidak akan mudah dilupakan karena siswa tidak menghafal 

materi semata melainkan berusaha berfikir kritis untuk menemukan sebuah 

konsep baru dari kegiatan yang dilakukan. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, kele-

bihan model CTLyaitu dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam me-

nemukan pengetahuan baru tentang materi pantun sehingga siswa dapat menulis 

pantun sesuai ciri-ciri pantun dengan benar. Dalam kegiatan ini siswa belajar dari 

pengalaman bukan menghafal materi semata sehingga memori siswa terkait materi 

pantun tidak mudah dilupakan. 

2.1.9 Hakikat Media Kartu Kata 

2.1.9.1 Pengertian Media Kartu Kata 

Atwi (dalam Faturrohman2010:65) mendefinisikan media sebagai alat yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim kepada 

penerima pesan. Sedangkan media pembelajaran menurut Hamidjojo (dalam 



55 

 

 

 

Hosnan2014:111) adalah media yang penggunaannnya diintegrasikan dengan 

tujuan dan isi pelajaran yang bermaksud untuk mempertinggi mutu kegiatan 

belajar mengajar. Media yang digunakan untuk proses penyaluran informasi 

sesuai tujuan dan isi pelajaran pada penelitian ini yaitu media kartu 

kata(flashcard). 

Flashcard adalah kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol 

yang mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan 

dengan kartu tersebut. Sedangkan kartu kata merupakanmedia yang mudah di 

jumpai dan harganya murah serta mempunyai warna yang dapat menarik perhati-

an siswa serta mudah penggunaannya (Arsyad2014:115).  

Berrdasarkan definisi tersebut, media kartu kata adalah sebuah kartu yang 

berisi teks/kata yang digunakan sebagai penyalur informasi sesuai tujuan dan isi 

pelajaran serta dapat menarik perhatian siswa dengan kriteria warna dan cara 

penggunaannya yang mudah. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, kartu 

kata digunakan sebagai media untuk membantu siswa dalam menulis pantun serta 

mengidentifikasi ciri-ciri pantun yang benar berdasarkan kata yang disusun dalam 

bait pantun. 

2.1.9.2 Penerapan Media Kartu Kata di Kelas 

Langkah-langkan penerapan kartu kata menurut (Huda2013:316)yang telah 

dimodifikasi peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran melalui model CTLdi kelas 

adalah sebagai berikut. 
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1) Guru menyajikan beberapa kata kunci dalam bentuk kartu kata yang diacak 

2) Guru membagikan LKK dan kartu kata pada tiap kelompok. 

3) Guru menyampaikan petunjuk penggunaan kartu kata. 

4) Setiap kelompok diminta untuk melengkapi bait pantun dengan susunan kartu 

kata yang tepat. 

5) Siswa menulis hasil penyusunan kartu kata tersebut di LKK yang sudah 

tersedia. 

2.1.9.3 Kelebihan Media Kartu Kata 

Menurut Huda (2013:316)kelebihan dalam menggunakan media kartu kata 

dalam pembelajaran yaitu: (1) meningkatkan semangat belajar siswa; (2) mem-

bantu terciptanya suasana belajar yang kondusif; (3) memunculkan kegembiraan 

dalam belajar; (4) mendorong dan mengembangkan proses berpikir kreatif; (5) 

membantu siswa untuk memandang sesuatu dalam pandangan yang berbeda; dan 

(6) lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran. Sependapat dengan 

hal tersebut, Arsyad (2014:115) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan 

kartu kata dalam pembelajaran, siswa lebih mudah mengingat sesuatu yang 

berhubungan dengan apa yang ada pada kartu tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelebihan dalam menggunakan media 

kartu kata dalam pembelajaran yaitudapat meningkatkan semangat belajar siswa 

untuk membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga mendorong 

dan mengembangkan proses berpikir kreatif melalui kegiatan memahami kata 

kunci dari materi pokok pelajaran. 
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Dalam kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun, ke-

lebihan kartu kata yaitu dapat mengembangkan proses berpikir kreatif siswa 

dalam membuat pantun yang benar sesuai ciri-ciri pantun dengan menyusun kartu 

kata secara tepat, kartu kata ini membantu siswa dalam memahami kata kunci dari 

bait pantun sehingga siswa lebih mudah untuk menulis pantun dengan benar. 

Kartu kata yang digunakan pada penelitian ini berwarna biru, kuning, hijau, dan 

oranye. Warna-warna tersebut adalah warna yang menarik untuk anak-anak 

sehingga siswa lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

2.1.10 Teori Belajar yang Mendukung Model CTLBerbantuan Kartu Kata 

Menurut Suprijono (2012:15) teori merupakan suatu prinsip yang ter-

organisasi mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam lingkungan. Fungsi teori 

dalam konteks belajar adalah (1) memberikan kerangka konseptual tentang in-

formasi belajar; (b) sebagai rujukan dalam merancang pelaksanaan pembelajaran; 

(c) mendiagnosis masalah dalam kegiatan pembelajaran; (d) mengkaji kejadian 

belajar dalam diri seseorang; dan (e) mengkaji faktor eksternal yang memfasilitasi 

proses belajar. 

Teori belajar merupakan suatu prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam 

mengetahui bagaimana terjadinya proses belajar dalam diri seseorang. Dalam 

kaitannya dengan peningkatan keterampilan menulis pantun siswa, teori belajar 

yang mendukung model CTL berbantuan kartu kata yaitu teori belajar menurut 

Dewey dan Kolb. 
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2.1.10.1 Teori Belajar Dewey 

Menurut Huda (2013:39), Dewey dalam teori belajarnya mengatakan bahwa 

pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses membangun suatu hubungan 

antara lingkungan sebagai pengalam dan pikiran serta tindakannya sebagai 

refleksi. Semua pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran dapat muncul melalui 

pengalaman. Seorang individu harus bekerja, tetapi agar ia bisa belajar, ia harus 

berefleksi terhadap apa yang dikerjakan. Sejalan dengan itu, Brogner (2008:1) 

merangkum pemikiran Dewey tentang pembelajaran dengan mengatakan bahwa 

pembelajaran dihasilkan melalui refleksi terhadap pengalaman. 

Dalam peningkatan keterampilan menulis pantun siswa melalui 

modelCTLberbantuan kartu, teori belajar menurut Dewey tersebut merupakan 

teori yang mendasari proses belajar siswa dalam membuat hubungan antara apa 

yang telah diketahui dengan materi pantun yang akan 

dipelajarimelaluiserangkaian kegiatan penemuanyang dilakukan dengan proses 

identifikasi masalah agar siswa mem-peroleh pengetahuan dan keterampilan baru 

dari proses pengalaman yang di-peroleh untuk menulis pantun. 

2.1.10.2 Teori Belajar Kolb 

Brogner (2008:2) menjelaskan bahwa teori belajar Kolb sepakat dengan 

Dewey dalam hal bahwa pengetahuan baru diperoleh melalui proses observasi dan 

refleksi yang dilakukan berdasarkan makna, konsep, dan pengetahauan yang 

dimiliki seseorang. Sejalan dengan itu, Huda (2013:40) merangkum pemikiran 



59 

 

 

 

Kolb dengan mengatakan bahwa pengetahuan baru muncul dari pengetahuan 

lama. 

Dalam peningkatan keterampilan menulis pantun siswa melalui 

modelCTLberbantuan kartu, teori belajar menurut Kolb tersebut merupakan teori 

yang mendasari proses belajar siswa dalam menemukan pengetahuan dan 

keterampilan baru dalam menulis pantun berbantu kartu kata yang digunakan untu 

meng-hubungkan pengetahuan awal yang dimilinya. 

2.1.11 Penerapan Model CTLBerbantuanKartu Kata pada Pembelajaran 

Menulis Pantun di Kelas 

Tahap-tahap atau sintak dalampelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis 

pantun melalui model CTLberbantuan kartu kata adalah sebagai berikut. 

Tahap 1: Kontruktivisme 

(1) Guru mengaitkan materi pantun dari apa yang diketahui untuk membangun 

pengetahuan awal siswa 

Tahap 2: Menemukan 

(2) Siswa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru untuk menemukan 

konsep baru terkait materi pantun 

Tahap 3: Bertanya 

(3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi pengetahuan 

baru yang ditemukannya 
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Tahap 4: Masyarakat belajar 

(4) Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-

6 siswa yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun dengan kartu kata yang tepat 

Tahap 5: Permodelan 

(5) Guru memberikan contoh tentang bagaimana menyusun kartu kata sehingga 

membentuk bait pantun yang benar 

Tahap 6: Refleksi 

(6) Guru membimbing siswa merangkum dan menyimpulkan materi pantun yang 

telah dipelajari 

Tahap 7: Penilaian nyata 

(7) Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian dibawah ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan 

melalui model CTLberbantuan media kartu kata. Penelitian tersebut adalah 

penelitian yang dilakukan oleh:  

1) Anggriawan Nova Prasetyapada tahun 2013 dengan judul “Penggunaan 

Pendekatan Kontekstual dalam Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke-

terampilan menulis puisi siswakelas V SDN Mudal Purworejomengalami 

peningkatan pada proses dan hasil pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus I mencapai 
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65,47%, siklus II 77,38% dan siklus III mencapai 87,51%. Aktivitas siswa 

dalam pembelajaran pada siklus I mencapai 65,57%, siklus II 77,97% dan 

siklus III mencapai 86,31%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan 

setiap siklus. Persentase ketuntasan siswa pada siklus I mencapai 69,57%, 

siklus II 78,26% dan siklus III mencapai 91,30%; 

2) Aris Setyo Wibowo pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan Model 

Kontekstual(CTL) untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Deskripsi”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis deskripsi 

siswakelas II SDN Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali pada 

siklus I mencapai ketuntasan klasikal sebesar 66,66% dan pada siklus II 

meningkat sebesar 92,60%; 

3) Eka Mila Aryani dan Sri Hariani pada tahun 2014 dengan judul “Penggunaan 

Media Kartu Kata dalam Menyusun Kalimat Sederhana Siswa Kelas II SDN 

Sidodadi II/154 Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus 

I, pembelajaran telah terlaksana 100 % dengan skor ketercapaian 63,75. 

Sedang pada siklus II pembelajaran juga telah terlaksana 100 % dengan skor 

ketercapaian yang mengalami peningkatan menjadi 81,25. 

4) Fajar Dwi Astuti pada tahun 2013 dengan judul “Penerapan Pendekatan Kon-

tekstual untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis dan Membaca Puisi 

Siswa Kelas V SD Negeri Beteng Tahun Ajaran 2011/2012 ”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam keterampilan membaca dan 

menulis puisi mencapai ketuntasan klasikal sebesar 58,3% kemudian pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 87,5%.  
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5) Sri Wahyuningsihpada tahun 2013 dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Surat Pribadi Menggunakan Model Contextual Teaching and Lear-

ning Siswa Kelas IV SD Negeri Jatingarang”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keterampilan menulis surat pribadi siswapada siklus I sebesar 68% dan 

pada siklus II meningkat sebesar 73%; 

6) Andrea R Milner, dkk pada tahun 2011 dengan judul “Elementary Science 

Student’s Motivation and Learning Strategy Use: Contructivist Classroom 

Contextual Factors in a Life Science Laboratory and a Traditional Clas-

sroom”. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penerapan pem-

belajaran kontruktivisme terhadap peningkatan motivasi siswa sekolah dasar 

dalam proses pembelajaran pada kelas yang menerapkan pembelajaran kon-

truktivisme dibanding kelas biasa; 

7) Erik Berndt, dkk pada tahun 2014 dengan judul “Learning Contextual 

Inquiry and Distributed Cognition: a case study on technology use in 

anaesthesia”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran Contextual 

Inquiry lebih memudahkan dalam belajar dengan menganalisis pengetahuan 

awal untuk menemukan sebuah pengetahuan baru yang kompleks sebagai 

tantangan belajar dengan menerapkan kerangka yang biasa ditemui; 

8) Kokom Komalasari pada tahun 2012 dengan judul “The Living Values-Based 

Contextual Learning to Develop the Students’ Character”. Hasil temuan 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran kontekstual berbasis 

nilai konseptual mengintegrasi nilai-nilai hidup menjadi bahan, metode, 

media, sumber belajar dan mengajar evaluasi konseptual; (2) model pembe-
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lajaran kontekstualberbasis nilai dilakukan melalui variasi nilai pembelajaran 

dalam pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran berbasis masalah, pem-

belajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, KKN dan pembelajaran 

berbasis kerja; (3) pelaksanaan model pembelajaran kontekstualberbasis nilai 

memiliki efek sebesar 26% pada pengembangan karakter siswa. 

Berdasarkan kajian empiris tersebut, maka dapat diketahui bahwa model 

CTL berbantuan kartu kata dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berupa 

peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siwa yang dapat 

digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan tindakan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun melalui 

model CTL berbantuan kartu kata pada siswa Kelas IV-B SD Labschool Unnes. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkankajian empiris tersebut, dapat diambil pokok pemikiran bahwa 

kualitas pembelajaran menulis pantun siswakelas IV-B Labschool Unnes belum 

optimal. Keadaan tersebut didukung dengan data hasil belajar siswa yang 

menunjukkan sebanyak 58,3% atau 14 dari 24 siswa memperoleh skor di bawah 

KKM. Dalam hal ini, peneliti dan tim kolaborasi menetapkan alternatif tindakan 

perbaikan berupa penerapan pendekatan saintifik melalui model CTLberbantuan 

kartu katadalamkegiatan pembelajaran menulis pantun. Tindakan perbaikan 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilanmenulis pantun pada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. 
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Adapun kerangka berpikir penelitian tindakankelas inidapat dilihat pada 

gambar 2.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

1. Guru:  

a) belum maksimal mengaitkan materi pantun dengan 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa; 

b) belum menggunakan variasimodel dan media yang tepat 

untuk merancang kegiatan belajar siswa yang merujuk pada 

proses menemukan sendiri. 

2. Siswa:  

a) belum maksimal dalam membuat hubungan antara 

pengetahuan awalnya dengan materi pantun yang akan 

dipelajari; 

b) belum menemukan sendiri pengetahuan dan 

keterampilannnya dalam menulis pantun. 

3. Hasil belajar: sebanyak 58,3% siswa dinyatakan belum tuntas 

belajar pada aspek menulis pantun. 

MASALAH 

TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 

Keterampilan guru 

dalam mengajar 

meningkat 
 

Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaranmenin

gkat 

Keterampilan 

menulis pantun 

siswameningkat 
 

1) Mengamati pantun untuk membangun pengetahuan awal yang 

dimiliki(mengamati, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan). 

2) Mengidentifikasi bagian pantun untuk menemukan ciri-ciri 

pantun (mengamati, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan). 

3) Menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan ciri-ciri 

pantunyang ditemukan(menanya). 

4) Berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk melengkapi 

bait pantun yang rumpang dengan susunan kata yang 

tepat(mengamati, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan). 

5) Mengamati cara membuat pantun yang dicontohkon guru 

dengan kartu kata sebelum kegiatan diskusi (mengamati). 

6) Mempresentasikan hasil diskusi (mengomunikasikan). 

7) Menyimpulkan materi pantun yang telah dipelajari 

(mengasosiasikan, mengomunikasikan). 

8) Mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, 

mengomunikasikan). 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemumakan, maka dapat di-

rumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian iniyaitu dengan menerapkan model 

CTL berbantuan kartu kata pada kegiatan pembelajaran menulis pantun maka 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar menulis pantun siswa kelas 

IV-B SD Labschool Unnes meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelasadalah penelitian yang dilakukan 

oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat(Wardhani 2009:1.4). 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang 

meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, danrefleksi. 

Adapunalurpenelitia tindakan kelas dapat dilihat pada gambar3.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas (Suhardjono 2010:74) 

Permasalahan 
Perencanaan 

tindakan I 

Pelaksanaan 

tindakan I 

Pengamatan/ pengumpulan 

data I Refleksi I 

Permasalahan 

baru hasil refleksi 

I 

Perencanaan 

tindakan II 
Pelaksanaan 

tindakan II 

Apabila 

permasalahan 

belum 

Dilanjutkan ke 

siklus berikutnya 

Siklus I 

Siklus II 
Pengamatan/ pengumpulan 

data II Refleksi II 
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3.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaanpeneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu 

mendapat perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat instrumen 

pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung 

(Arikunto dkk.2010:75). Secara rinci, pada tahapan perencanaan terdiri dari 

kegiatan sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti. 

2) Menetapkan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan, yang melatar-

belakangi penelitian tindakan kelas. 

3) Merumusan masalah dengan jelas, baik dengan kalimat tanya maupun kalimat 

pernyataan. 

4) Menetapkan alternatif tindakan pemecahan masalah. 

5) Menjabarkan indikator keberhasilan. 

6) Membuat secara rinci rancangan tindakan. 

Berdasarkan urain tersebut, peneliti merinci kegiatan yang dilakukan pada 

tahap perencanaan dalam penelitian tindakan kelas sebagai berikut. 

1) Mengidentifikasi dan menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang akan diteliti. 

2) Menetapkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan menerapkan 

pendekatan saintifik melalui model CTL berbantuan kartu kata. 

3) Menjabarkan indikator keberhasilan berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar kemudian menyusun RPP dan langkah-langkah pem-
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belajaran sesuai alternatif tindakan pemecahan masalah yang sudah di-

tetapkan lengkap dengan lampirannya. 

4) Membuat instrument pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran meliputi lembar pengamatan, catatan lapangan, 

dan dokumentasi berupa alat perekam (foto dan video). 

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan rancangan strategi dan skenario penerapan 

pembelajaran akan ditetapkan (Arikunto dkk.2010:76).Dalam tahap pelaksanaan 

tindakan, peneliti melaksanakan tindakan penelitian melalui model CTL 

berbantuan kartu kata dalam dua siklus dimana setiap siklus dilaksanakan dua kali 

pertemuan dengan alokasi waktu 2 × 35 menit pada tiap pertemuannya.Pada siklus 

I pertemuan 1 membahas materi pengertian dan ciri-ciri pantun, siklus I 

pertemuan 2 membahas materi langkah-langkah membuat pantun,siklus II per-

temuan 1 membahas materi pantun agama dan nasehat, dan siklus IIpertemuan 2 

membahas materi pantun jenaka dan teka-teki. 

3.1.3 Observasi 

Pada tahap observasi peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua 

hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Pe-

ngumpulan data ini menggunakan format observasi/penilaian yang telah disusun, 

termasuk juga pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari 

waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa 

(Arikunto dkk. 2010:78). 
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Dalam tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua 

hal selama pelaksanaan tindakan dengan mengumpulkan data kualitatif berupa 

hasil observasi dan catatan lapangan yang berkaitan dengan keterampilan guru 

dan aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, serta data kuantitatif berupa 

hasil belajar yang akan diskor tanpa rubrik maupun dengan rubrik. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi merupakan tahap mengkaji secara meneyeluruh tindakan yang telah 

dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian dilakukan evaluasi 

guna menyempurnakan tindakan berikutnya (Arikunto dkk.2010:80).  

Dalam tahap refleksi, peneliti melakukan analisis, sintesis, dan penilaian 

terhadap hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar 

siswa dalam keterampilan menulis pantun untuk melihat efektivitas pelaksanaan 

tindakan yang sudah dilakukan dengan melihat ketercapaian dalam indikator 

kinerja di setiap siklus, apabila dalam proses refleksi terdapat masalah maka 

peneliti akan melakukan diskusi bersama kolaborator untuk proses pengkajian 

ulang melalui siklus berikutnya. 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I Pertemuan 1 

3.2.1.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan peneliti bersama kolaborator dalam tahap 

perencanaan tindakan pada siklus I pertemuan 1 adalahsebagai berikut. 
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1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)dengan menetapkan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator sesuai materi pem-

belajaran yang termuat dalam tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1Perencanaan Siklus I Pertemuan 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester      : IV-B / II 

Alokasi Waktu       : 2x35 menit 

Materi                     : Pengertian dan ciri-ciri pantun 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Menulis 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman, dan 

pantun anak. 

8.3 Membuat pantun 

anak yang menarik 

tentang berbagai 

tema (persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan, dll.) 

sesuai dengan ciri-

ciri pantun 

8.3.1 Melengkapi bait pantun sesuai 

ciri-ciri pantun. 

8.3.2 Menganalisis jumlah katadan 

suku kata pada tiap baris pantun 

8.3.3 Mengaitkan bunyi akhir kata 

pada tiap baris dengan sajak 

pantun 

8.3.4 Menafsirkan maksud/isi 

pantun.. 

 

2) Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket, bahan ajar, dan media 

pembelajaran. 

3) Menyiapkan kartu prestasi dan stiker sebagai stiker penghargaan. 

4) Menyiapkan alat evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 pertemuan 1 berlangsung selama 2x35 

menit dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui model CTL berbantuan 

karta pada langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 
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a)  Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber dan media yang akan digunakan 

2. Mengondisikan siswa  

3. Melakukan presensi 

b) Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya:anak-anak masih ingatkah 

kalian tentang puisi? bagaimanakah ciri-ciri puisi itu?coba perhatikan 

bait puisi berikut ini. 

“Ibuku yang baik hatinya (a) 

Kau selalu memberiku kebaikan (b) 

Mendidikku penuh cinta (a) 

Agar jadi anak yang membanggakan (b)” 

Guru membimbing siswa untuk membaca puisi tersebut bersama-sama, 

kemudian bertanya: Apa pesan yang terkandung dalam puisi tersebut? 

Kalimat mana yang berbunyi sebuah ungkapan dari pesan tersebut? 

Bagaimanakah bunyi akhir dari setiap baris puisi tersebut? 

2. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk membangun pengetahuan 

awal yang dimilikinya terkait ciri-ciri puisi  

3. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari dengan 

mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa terkait kegiatan 

apersepsi tersebut: Anak-anak, dari bait puisi tersebut dapat kita ketahui 

bahwa ciri-ciri puisi antara lain yaitu satu bait terdapat empat baris 
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kalimat ungkapan yang mengandung sebuah pesan, pada tiap baris 

ungkapan tersebut berbunyi akhir a-b-a-b. Berdasarkan ciri-ciri puisi 

tersebut, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dari 

jenis puisi lama yaitu pantun. 

c)  Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Guru menulis sebuah pantun di papan tulis yang berbunyi sebagai berikut. 

“Kalau ada sumur di ladang 

Boleh kita menumpang mandi 

Kalau ada umur panjang 

Bolehkah kita berjumpa lagi” 

2. Siswamengidentifikasi jumlah baris, kata, suku kata, bunyi akhir, sam-

piran dan isi pada bait pantununtuk menemukan pengetahuan atau konsep 

baru tentang pengertian dan ciri-ciri pantun (mengamati, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk mengonfirmasi jumlah 

baris, kata, suku kata, bunyi akhir, sampiran dan isi pada bait pantunyang 

ditemukannya 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal yang 

belum di pahaminya terkait ciri-ciri pantun (menanya, mengomunikasikan) 

5. Siswa menghubungkan konsep yang ditemukan tentang jumlah baris, kata, 

suku kata, bunyi akhir, sampiran dan isi pada bait pantundengan konsep 
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pada ciri-ciri pantun dibawah bimbingan guru (mengumpulkan 

informasi,mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Masyarakat belajar 

6. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-6 

yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang meleng-

kapi bait pantun yang rumpang dengan menyusun kartu kata yang tepat 

sesuai ciri-ciri pantun yang benar (mengamati, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan) 

Permodelan 

7. Siswa mengamati penjelasan guru tentang contoh membuat pantun dengan 

menggunakan kartu kata sebelum kegiatan diskusi dimulai (mengamati) 

8. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 

d)  Kegiatan Akhir (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan ciri-ciri 

pantun yang telah dipelajari (mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, mengomu-

nikasikan) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 
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3.2.1.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 

yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapangan. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

pantunmelalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 

yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapangan. 

3) Melakukan penskoran terhadap hasil belajar siswa.  

3.2.1.4 Refleksi 

1) Peneliti melakukan analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan ke-

terampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus I 

pertemuan 1. 

2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan dan kelemahan yang 

muncul pada siklus I pertemuan 1. Hasil telaah tersebut yaitu,guru: (a) belum 

memimpin doa bersama siswa sebelum membuka pelajaran; (b) belum 

membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa untuk bertanya; (c) belum 

memindahkan giliran menjawab; (d) belum menentukan waktu yang diberi-

kan untuk diskusi; (e) belum memberikan tindak lanjut. 

3) Merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus I pertemuan 1 berupa 

revisiuntuk pertemuan berikutnya yaitu,guru: (a) memimpin doa bersama 

siswa sebelum membuka pelajaran; (b) memotivasi siswa untuk bertanya; (c) 

memindahkan giliran menjawab agar seluruh siswa dapat turut berpartisipasi 
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dalam kegiatan tanya jawab; (d) membentuk kelompok yang belum menyita 

waktu dan bisa diterima siswa; (e) memberikan tindak lanjut pembelajaran 

agar siswa dapat memahami materi berikutnya. 

3.2.2 Siklus I Pertemuan II 

3.2.2.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan peneliti bersama kolaborator dalam tahap 

perencanaan tindakan pada siklus I pertemuan 2 adalahsebagai berikut. 

1) Menyusun RPP dengan menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator sesuai materi pembelajaranyang termuatdalam tabel 3.2 berikut 

ini. 

Tabel 3.2 Perencanaan Siklus I Pertemuan 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester      : IV-B / II 

Alokasi Waktu       : 2x35 menit  

Materi                     : Langkah-langkahmembuat pantun 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Menulis 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman, dan 

pantun anak. 

8.3 Membuat pantun 

anak yang menarik 

tentang berbagai 

tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan, dll.) 

sesuai dengan ciri-

ciri pantun 

8.3.1 Melengkapi bait pantun sesuai 

ciri-ciri pantun. 

8.3.2 Menganalisis jumlah katadan 

suku kata pada tiap baris pantun 

8.3.3 Mengaitkan bunyi akhir kata pada 

tiap baris dengan sajak pantun 

8.3.4 Menafsirkan maksud/isi pantun. 

 

2) Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket, bahan ajar, dan media 

pembelajaran berupa kartu kata. 

3) Menyiapkan kartu prestasi dan stiker sebagai stiker penghargaan. 
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4) Menyiapkan alat evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan catatan 

lapangan. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 pertemuan 2 berlangsung selama 2x35 

menit dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui model CTL berbantuan 

karta pada langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 

a) Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber dan media yang akan digunakan 

2. Mengondisikan siswa  

3. Mengucapkan salam dan berdoa 

4. Melakukan presensi 

b) Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran 

sebelumnya terkait ciri-ciri pantun: Anak-anak masih ingatkah kalian 

tenang ciri-ciri pantun? coba sebutkanbunyi akhir/sajak pantun berikut. 

“Jalan-jalan ke kota blitar 

Jangan lupa beli sukun 

Jika kamu ingin pintar 

Mari belajar dengan tekun” 

2. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk membangunpengetahuan 

awal yang dimiliki terkaitsajakpantun 
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3. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari dengan 

mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa terkait kegiatan 

apersepsi tersebut: Anak-anak, dari bait puisi tersebut dapat kita ketahui 

bahwa bunyi akhir tiap baris yaitu ar-un-ar-un sehingga sajaknya adalah 

a-b-a-b. Berdasarkan sajak pantun tersebut, pada pertemuan hari ini kita 

akan belajar tentang langkah-langkah membuat pantun dengan mencari 

kata yang berbunyi akhir sama pada baris satu dan tiga, serta berbunyi 

akhir sama pada baris dua dan empat. 

c) Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Guru menulis dua baris kalimat isi pada bagian pantunsebagai berikut: 

“Jika anda rajin belajar 

Pastilah kelak akan berhasil” 

2. Siswamengidentifikasi bunyi akhir baris tiga dan empat pada pantununtuk 

menemukan kalimat sampiran  pada baris satu yang berbunyi akhir sama 

dengan baris tiga dan baris dua yang berbunyi akhir sama dengan baris 

empat yaitu ar-il sehingga sajaknya berbunyi a-b-a-b (mengamati, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk mengonfirmasi kalimat 

sampiranyang ditemukannya 
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4. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal yang 

belum di pahaminya terkait langkah-langkah membuat pantun (menanya, 

mengomunikasikan) 

5. Siswa menghubungkan bunyi akhir sampiran yang ditemukan dengan 

bunyi akhir isi sehingga sajaknya berbunyi a-b-a-b (mengumpulkan 

informasi,mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Masyarakat belajar 

6. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-6 

yang heterogen untuk untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun yang rumpang dengan menyusun kartu kata yang 

tepat sesuai ciri-ciri pantun yang benar (mengamati, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasikan) 

Permodelan 

7. Siswa mengamati penjelasan guru tentanglangkah-langkah membuat 

pantunmenggunakan kartu kata dengan memilih kata yang berbunyi akhir 

sama pada baris satu dan tiga serta berbunyi akhir sama pada baris dua dan 

empat sebelum kegiatan diskusi dimulai (mengamati) 

8. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 
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d) Kegiatan Akhir (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan langkah-

langkah membuat pantun yang telah dipelajari (mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, mengomu-

nikasikan) 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah untuk mencari jenis 

pantun agama dan pantun nasehat 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

3.2.2.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 

yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapa-

ngan. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

pantunmelalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 

yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapangan.  

3) Melakukan penskoran terhadap hasil belajar siswa. 
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3.2.2.4 Refleksi 

1) Peneliti melakukan analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan ke-

terampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus I 

pertemuan 2. 

2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan dan kelemahan yang 

muncul pada siklus I pertemuan 2yaitu, guru: (a) belum maksimal dalam 

memotivasi siswa bertanya; (b) belum maksimal mengatur waktu untuk 

kegiatan diskusi kelompok; (c) belum memberika kesempatan kepada siswa 

untuk menanggapi; (d) kurang maksimal dalam merefleksi materi bersama 

siswa diakhir pembelajaran. 

3) Merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus I pertemuan 2 berupa 

revisi untuk pertemuan berikutnya yaitu, guru: (a) memotivasi siswa untuk 

bertanya; (b) memaksimalkan waktu dalam kegiatan diskusi; (c) memberika 

kesempatan kepada siswa untuk menanggapi; (d) harus mengatur waktu agar 

dapat melakukan kegiatan refleksi dengan maksimal. 

3.2.3 Siklus II Pertemuan 1 

3.2.3.1 Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan peneliti bersama kolaborator dalam tahap 

perencanaan tindakan pada siklus II Pertemuan 1 adalahsebagai berikut. 

1) Menyusun RPP dengan menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator sesuai materi pembelajaran yang termuat dalam tabel 3.3 

berikut ini. 
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Tabel 3.3 Perencanaan Siklus II Pertemuan 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester      : IV-B / II 

Alokasi Waktu       : 2 x 35 menit  

Materi                     : Pantun agama dan pantun nasehat 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Menulis 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman, dan 

pantun anak. 

8.3 Membuat pantun 

anak yang 

menarik tentang 

berbagai tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan, dll.) 

sesuai dengan 

ciri-ciri pantun 

8.3.1 Menentukan jenis pantun dilihat 

dari isinya 

8.3.2 Melengkapi bait pantun sesuai ciri-

ciri pantun. 

8.3.3 Menganalisis jumlah katadan suku 

kata pada tiap baris pantun 

8.3.4 Mengaitkan bunyi akhir kata pada 

tiap baris dengan sajak pantun 

8.3.5 Menafsirkan maksud/isi pantun. 

 

2) Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket, bahan ajar, dan 

media pembelajaran berupa kartu kata. 

3) Menyiapkan kartu prestasi dan stiker sebagai stiker penghargaan. 

4) Menyiapkan alat evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

catatan lapangan. 

3.2.3.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan 1 berlangsung selama 2x35 

menit dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui modelCTL berbantuan 

karta pada langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 

a) Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber dan media yang akan digunakan 

2. Mengondisikan siswa  

3. Mengucapkan salam dan melakukan presensi 
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b) Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya dan tugas yang telah diberikan: Anak-anak masih 

ingatkah kalian tentang langkah-langkah membuat pantun? Bagai-

manakah langkah membuat sampiran pantun? 

2. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk membangunpengetahuan 

awal yang dimiliki terkait langkah membuat sampiran pantun 

3. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari dengan 

mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa terkait kegiatan 

apersepsi tersebut: Anak-anak, dari pertemuan sebelumnya dapat kita 

ketahui bahwa langkah membuat sampiran adalah mencari kalimat yang 

berbunyi akhir sama dengan isi, jadi isi merupakan bagian penting untuk 

membuat pantun. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 

beberapa jenis, diantaranya adalah pantun agama dan nasehat, jadi pada 

pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perbedaan isi antara jenis 

pantun agama dan nasehat. 

c) Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Siswa maju ke depan untuk menulis hasil temuannya terkait tugas yang 

telah diberikan guru berupa pantun agama dan nasehat di papan tulis 

(mengomunikasikan) 
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2. Siswamengidentifikasi bagian isi pantun agama dan pantun nasehat untuk 

menemukan perbedaan antara dua jenis pantun tersebut (mengamati, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

6. Guru melakukan tanya jawab dengan  siswa untuk mengonfirmasi 

perbedaan antara pantun agama dan pantun nasehat yang ditemukannya 

7. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal yang 

belum di pahaminya terkait pantun agama dan pantun nasehat (menanya, 

mengomunikasikan) 

8. Siswa menghubungkan isi pantun yang ditemukan dengan jenis pantunnya 

sehingga siswa dapat mengetahui perbedaan jenis pantun agama dan 

nasehat dilihat dari isinya (mengumpulkan informasi,mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

Masyarakat belajar 

9. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-6 

yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang meleng-

kapi bait pantun agama dan nasehat yang rumpang dengan menyusun kartu 

kata yang tepat sesuai ciri-ciri pantun yang benar (mengamati, mengum-

pulkan informasi, mengasosiasikan) 

10. Guru menentukan waktu yang diberikan untuk diskusi 
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Permodelan 

11. Siswa mengamati penjelasan guru tentanglangkah-langkah membuat 

pantunberdasarkan jenisnya menggunakan kartu katasebelum kegiatan 

diskusi (mengamati) 

12. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 

13. Siswa menanggapi hasil presentasi temannya (mengomunikasikan) 

d) Kegiatan Akhir (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan per-

bedaan antara jenis pantun agama dan nasehat yang telah dipelajari 

(mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, mengomu-

nikasikan) 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah untuk mencari jenis 

pantun jenaka dan pantun teka-teki 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

3.2.3.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 
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yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapa-

ngan. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

pantunmelalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 

yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapangan. 

3) Melakukan penskoran terhadap hasil belajar siswa berupa hasil tes evaluasi 

dan LKK. 

3.2.3.4 Refleksi 

1) Peneliti melakukan analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan kete-

rampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus II per-

temuan 1.  

2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan dan kelemahan yang 

muncul pada siklus II pertemuan 1. Hasil telaah tersebut yaitu guru belum 

maksimal dalam membimbing siswa bertanya. 

3) Merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus II pertemuan 1 berupa 

revisi untuk pertemuan berikutnya yaitu guru memotivasi siswa untuk 

bertanya agar siswa aktif bertanya. 

3.2.4 Siklus II Pertemuan 2 

3.2.4.1 Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan peneliti bersama kolaborator dalam tahap 

perencanaan tindakan pada siklus II Pertemuan 2 adalahsebagai berikut. 
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1) Menyusun RPP dengan menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan indikator sesuai materi pembelajaran yang termuat dalam tabel 3.4 

berikut ini. 

Tabel 3.4Perencanaan Siklus II Pertemuan 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SD Labschool Unnes 

Kelas/Semester      : IV-B / II 

Alokasi Waktu       : 2 x 35 menit  

Materi                     : Pantun jenaka dan pantun teka-teki 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

Menulis 

8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan informasi 

secara tertulis 

dalam bentuk 

karangan, 

pengumuman, dan 

pantun anak. 

8.3 Membuat pantun 

anak yang menarik 

tentang berbagai 

tema 

(persahabatan, 

ketekunan, 

kepatuhan, dll.) 

sesuai dengan ciri-

ciri pantun 

8.3.1 Menentukan jenis pantun dilihat 

dari isinya 

8.3.2 Melengkapi bait pantun sesuai 

ciri-ciri pantun. 

8.3.3 Menganalisis jumlah katadan 

suku kata pada tiap baris pantun 

8.3.4 Mengaitkan bunyi akhir kata pada 

tiap baris dengan sajak pantun 

8.3.5 Menafsirkan maksud/isi pantun. 

 

2) Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket, bahan ajar, dan 

media pembelajaran berupa kartu kata. 

3) Menyiapkan kartu prestasi dan stiker sebagai stiker penghargaan. 

4) Menyiapkan alat evaluasi. 

5) Menyiapkan lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

catatan lapangan. 

3.2.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II pertemuan 2 berlangsung selama 2x35 

menit dengan menerapkan pendekatan saintifik melalui modelCTL berbantuan 

karta pada langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. 
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a) Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran 

2. Mengondisikan siswa  

3. Mengucapkan salamdan melakukan presensi 

b) Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanyatentang pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya dan tugas yang telah diberikan: Anak-anak masih 

ingatkah kalian tentang apa perbedaan pantun agama dan nasehat? 

Dilihat dari isinya, coba jelaskan perbedaan antara dua jenis pantun 

tersebut! 

2. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk membangunpengetahuan 

awal yang dimiliki terkait perbedaan jenis pantun dilihat dari isinya  

3. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari dengan 

mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa terkait kegiatan 

apersepsi tersebut: Anak-anak, dari pertemuan sebelumnya dapat kita 

ketahui bahwa perbedaan pantun agama dan nasehat yaitu tentang 

isi/pesan yang ada pada pantun tersebut, pantun agama berisi tentang 

hal-hal seputar agama seperti keimanan pada Tuhan, perintah ibadah, 

dan lain sebagainya. Sedangkan pantun nasehat berisi tentang sebuah 

nasehat terkait kehidupan. Berdasarkan perbedaan isi dari jenis pantun 

tersebut, maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang 

perbedaan isi jenis pantun yang lain yaitu pantun jenaka dan teka-teki. 
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c) Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Siswa maju ke depan untuk menulis hasil temuannya terkait tugas yang 

telah diberikan guru berupa pantun jenaka dan teka-teki di papan tulis 

(mengomunikasikan) 

2. Siswamengidentifikasi bagian isi pantun jenaka dan pantun teka-teki untuk 

menemukan perbedaan antara dua jenis pantun tersebut (mengamati, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan  siswa untuk mengonfirmasi 

perbedaan antara pantun jenaka dan pantun teka-teki yang ditemukannya 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal yang 

belum di pahaminya terkait pantun jenaka dan pantun teka-teki (menanya, 

mengomunikasikan) 

5. Siswa menghubungkan isi pantun yang ditemukan dengan jenis pantunnya 

sehingga siswa dapat mengetahui perbedaan jenis pantun jenaka dan teka-

teki dilihat dari isinya (mengumpulkan informasi,mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

Masyarakat belajar 

6. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-6 

yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang meleng-

kapi bait pantun jenaka dan teka-teki yang rumpang dengan menyusun 
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kartu kata yang tepat sesuai ciri-ciri pantun yang benar(mengamati, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

7. Guru menentukan waktu yang diberikan untuk diskusi 

Permodelan 

8. Siswa mengamati penjelasan guru tentanglangkah-langkah membuat 

pantun berdasarkan jenis isinya menggunakan kartu kata sebelum kegiatan 

diskusi (mengamati) 

9. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 

10. Siswa menanggapi hasil presentasi temannya (mengomunikasikan) 

d)  Kegiatan Akhir (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan per-

bedaan antara jenis pantun jenaka dan teka-tekiyang telah dipelajari 

(mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, mengomu-

nikasikan) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 
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3.2.4.3 Observasi  

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 

yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapa-

ngan. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

pantunmelalui model CTL berbantuan kartu kata serta mencatat semua hal 

yang tidak tampak pada deskriptor pengamatan pada lembar catatan lapangan. 

3) Melakukan penskoran terhadap hasil belajar siswa. 

3.2.4.4 Refleksi  

1) Peneliti melakukan analisis dan penilaian terhadap hasil pengamatan ke-

terampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus II per-

temuan 2 

2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan dan kelemahan yang 

muncul pada siklus II pertemuan 2 yaitu guru belum maksimal dalam 

membimbing siswa bertanya dalam proses pembelajaran.Variabel yang 

diteliti sudah sesuai indikator keberhasilan, maka untuk tetap meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang berkelanjutan sebaiknya dilakukan 

perbaikanyaitulebih maksimal dalam membangkitkan minat dan rasa ingin 

tahu siswa untuk bertanya. 
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3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV-B SD Labschool 

Unnessebanyak 24 siswa dengan jumlah 15 siswa laki-laki dan 9 siswa 

perempuanpada tahun ajaran 2014/2015. Dalam pengamatan aktivitas siswa 

difokuskan pada 16siswa yang dipilih secara heterogen terdiri dari 2 kelompok 

masing-masing memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. 

3.4 TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SD Labschool Unnes yang terletak di Jln. 

Menoreh Tengah X No.4 Sampangan, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, 

Telephone: (024) 91312577, Email: sdlabschoolunnes@yahoo.com, Website 

http://labschool.unnes.ac.id. 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata; 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui model CTL 

berbantu kartu kata; 

3) Keterampilanmenulis pantun pada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes 

melalui model CTL berbantuan kartu kata. 

mailto:sdlabschoolunnes@yahoo.com
http://labschool.unnes.ac.id/
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3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat dikumpulkan 

oleh peneliti, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif (Kunandar 2013:128). 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berupa skor atau nilai hasil belajar siswa 

(Kunandar2013:128).Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari 

pengambilan skor hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberikan gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman 

terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap 

metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, perhatian, 

antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan 

sejenisnyaKunandar2013:128). 

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan 

terampilan guru, aktivitas siswa, catatan lapangan, data dokumentasi berupa foto 

dan rekaman video selama pelaksanaan tindakan, serta rubrik keterampilan 

menulis pantun. 
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3.6.2 Sumber Data 

3.6.2.1 Siswa 

Sumber data yang berasal dari siswa diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

siswa melalui lembar pengamatan aktivitas siswa serta catatan lapangan selama 

pelaksanaan tindakan dalam pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL 

berbantuan kartu kata, dan hasil belajar siswa yang diperoleh melalui penilaian 

LKK dan tes evaluasi yang dilakukan setiap pertemuan pada tiap siklusnya. 

3.6.2.2 Guru 

Sumber data yang berasal dari guru diperoleh dari hasil observasi ke-

terampilan guru dalam mengelola pembelajaran menulis pantunmelalui model 

CTL berbantuan kartu melalui lembar pengamatan keterampilan guru serta catatan 

lapanganselama pelaksanaan tindakan siklus I sampai siklus II. 

3.6.2.3 Data Dokumen 

Sumber data dokumen adalah data kuantitatif berupa data nilai hasil tes 

siswa sebelum dan sesudah dilakukan tindakan, serta data kualitatif hasil ob-

servasi yang dilakukan oleh observer berupa foto dan video selama proses 

kegiatan pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL berbantuan kartu 

berlangsung. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan 

nontes. 
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3.6.3.1 Teknik Tes 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar 

siswa(Sudjana 2013:35). Dalam penelitian melalui model CTL berbantuan kartu 

kata, teknik tesdigunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa 

dalam keterampilan menulis pantun melalui kegiatan evalusi secara individu. 

3.6.3.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes sebagai alat penilaianmencakup observasi, kuesioner, 

wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain (Sudjana 2013:67). Jenis 

teknik nontes yang digunakan dalam penilitian melalui model CTL berbantuan 

kartu kata ini adalah observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Adapun 

penjelsannya sebagai berikut. 

3.6.3.2.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat penilaian yang digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang 

diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan 

(Sudjana2013:84).  

Dalam penelitian melalui model CTL berbantuan kartu kata, pedoman 

observasi yang digunakan adalah lembar pengamatan keterampilan guru dan 

aktivitas siswa dengan memberi tanda cek (√) pada deskriptor yang tampak sesuai 

indikator pengamatan yang sudah ditetapkan untuk diamati oleh observer selama 

pelaksanaan tindakan. 
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3.6.3.2.2 Catatan lapangan 

Arikunto dkk. (2010:78) mendefinisikan catatan lapangan sebagai alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data secara objektif yang tidak terekam dalam 

lembar observasi. Catatan lapangan dalam penelitian ini digunakan untuk mem-

perkuat data yangdiperoleh dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam 

melakukan refleksi. 

Dalam penelitian melalui model CTL berbantuan kartu kata, catatan 

lapangan digunakan sebagai catatan terhadap hal-hal yang tidak tampak pada 

indikator keterampilan guru dan aktivitas siswa selama pelaksanaan tindakan. 

3.6.3.2.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data variabel berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagai-

nya (Arikunto dkk. 2010:274). 

Dalam penelitian melalui model CTL berbantuan kartu kata, data doku-

mentasi berupa transkrip nilai siswa sebagai bukti nyata hasil belajar siswa secara 

individu maupun kelompok, serta foto dan rekaman video sebagai gambaran 

proses kegiatan pembelajaran selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara 

deskriptif (Arikunto dkk. 2010:131). Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik 
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analisis statistik deskriptif terhadap hasil belajar siswa dengan menentukan skor 

hasil belajar siswa, menghitung mean/rata-rata skor, dan menghitung persentase 

ketuntasan belajar siswa.Adapun pedoman yang digunakan untuk menganalisis 

data kuantitatif adalah sebagai berikut. 

3.7.1.1 Menentukan Skor Hasil Belajar Siswa 

Menentukan skor hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan cara 

penskoranmenggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n = nilai  

B = skor yang diperoleh 

St = skor maksimal 

(Poerwanti dkk.2008:6.17) 

 Pedoman penskoran sesuai rumus di atasdigunakan untuk mencari skor hasil 

belajar siswa pada keterampilan menulis pantun dalam skala 100. 

3.7.1.2 Menghitung Mean/Rata-rata Hasil Belajar 

Menghitung rata-rata skor hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Keterangan: 

 ̅ = rata-rata skor kelas 

∑fx = jumlah skor siswa dalam satu kelas 

n = 
𝐁

𝐒𝐭
 x 100 

�̅�=  
𝐟𝐱

𝐍
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∑N = jumlah siswa dalam satu kelas 

(Sudjana 2013:111) 

 Pedoman penskoran di atas digunakan untuk mencari rata-rata skor terhadap 

hasil belajar siswa dalam satu kelas. 

3.7.1.3 Menentukan Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal Berdasarkan KKM 

KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh 

satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar 

yang akan dicapai (Kurinasih dan Sani2014:50). KKM yang ditetapkan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV-B SD Labschool Unnes adalah 70. 

Adapun kriteria ketuntasan hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh 

dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini. 

Tabel 3.5 Kategori Nilai Ketuntasan Mata pelajaran Bahasa IndonesiaKelas IV-B 

SD Labschool Unnes 

KKM Kualifikasi 

≥70 Tuntas 

< 70 BelumTuntas 

Aqib (2011:41) menyebutkan bahwa untuk menghitung persentase ke-

tuntasan belajar klasikal dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Djamarah dan Zain (2010:108) mengatakan bahwa apabila 75% dari jumlah 

siswa yang mengikuti proses pembelajaran mencapai taraf keberhasilan minimal, 

maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok bahasan 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐤𝐞𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫 =
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐬𝐢𝐬𝐰𝐚
𝐱𝟏𝟎𝟎 % 
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baru.Ber-dasarkan pendapat tersebut, peneliti menentukan batas ketuntasan belajar 

secara klasikal yaitu 75%. 

Adapun kategori ketuntasan klasikal hasil belajar siswadapat dilihat pada 

tabel 3.6 berikut ini. 

Tabel 3.6KategoriKetuntasan Belajar Klasikal 

Kategori ketuntasan klasikal KKM individu Kualifikasi 

≥ 75% ≥ 70 Tuntas 

< 75% < 70 Belum Tuntas 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kuantitatif adalah data berupa informasi berbentuk kalimat yang 

menggambarkan tingkat pemahaman siswa, aktivitas siswa, motivasi belajar, dan 

keterampilan yang dapat dianalisis secara kualitatif(Arikunto dkk. 2010:131). 

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pembelajaran 

menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata berdasarkan kategori 

(sangat baik, baik, cukup,dan kurang) sesuai dengan interval skor yang telah di-

tetapkan untuk mempermudah kesimpulan terhadap hasil pengamatan keterampil-

an guru, aktivitas siswa, catatan lapangan, data dokumentasi selama pelaksanaan 

tindakan, serta hasil penilaian keterampilan menulis pantun. 

Menurut Widoyoko (2014:110) langkah-langkah untuk menentukan kate-

gori berdasarkan skor adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan skor minimal (k) 

2. Menentukan skor maksimal (m) 
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3. Mencari median (nilai tengah) 

4. Mencari jarak interval 

5. Membagi rentang skor menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup dan 

kurang. 

Selanjutnya, kita dapat menganalisis data skor dengan cara sebagai berikut: 

k = skor minimal, m = skor maksimal 

m = skor maksimal 

(Poerwanti dkk.2008:6.9) 

Median digunakan untuk mencari nilai tengah sebagai kualifikasi menen-

tukas batas tingkatan keberhasilan pembelajaran yaitu berhasil dan tidak berhasil. 

 

(Widoyoko2014:110) 

Jarak interval digunakan untuk mencari rentang pada kelas interval sehingga 

data skor yang diperoleh dapat dikonversikan berdasarkan kategori (sangat baik, 

baik, cukup, dan kurang) seperti pada tabel 3.7 berikut ini. 

Tabel 3.7Kategori Penilaian Data Kualitatif 

Skor yang diperoleh Kategori Kualifikasi 

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

 (k+2(i)) s/d < (k+3(i)) Baik  Berhasil 

 (k+i) s/d < (k+2(i)) Cukup  Tidak berhasil 

 k s/d < (k+i) Kurang  Tidak berhasil 

Berdasarkan tabel 3.7 tentang kategori penialain data kualitatif di atas, maka 

untuk menentukan kategori hasil pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, 

Jarak interval (i) = 
skor maksimal − skor minimal

jumlah kelas interval
 

Median = 
skor maksimal+skor minimal

2
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dan keterampilan menulis pantun siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model CTL berbantuan kartu kata adalah sebagai berikut. 

1) Keterampilan Guru 

Pada penelitian ini terdapat 9 indikator keterampilan guru dengan setiap 

indikator terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 36 dan skor minimal 

adalah 9 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh median 22,5 dan 

jarak interval 6,75. Dari perhitungan tersebut maka kategori penilaian 

keterampilan guru dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini. 

Tabel 3.8Kategori Penilaian Keterampilan Guru 

Skor yang diperoleh Kategori Kualifikasi 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik  Berhasil 

22,5 ≤ skor < 29,25 Baik  Berhasil 

15,75 ≤ skor < 22,5 Cukup  Tidak berhasil 

9 ≤ skor < 15,75 Kurang  Tidak berhasil 

 

2) Aktivitas Siswa 

Pada penelitian ini terdapat 9 indikator keterampilan guru dengan setiap 

indikator terdiri atas 4 deskriptor. Skor maksimal adalah 36 dan skor minimal 

adalah 9 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh median 22,5 dan 

jarak interval 6,75. Dari perhitungan tersebut maka kategori penilaianaktivitas 

siswadapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini. 

Tabel 3.9Kategori Penilaian Aktivitas Siswa 

Skor yang diperoleh Kategori Kualifikasi 

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik  Berhasil 

22,5 ≤ skor < 29,25 Baik  Berhasil 

15,75 ≤ skor < 22,5 Cukup  Tidak berhasil 

9 ≤ skor < 15,75 Kurang  Tidak berhasil 
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3) Keterampilan Menulis Pantun 

Pada penelitian ini terdapat 4 indikator keterampilan menulis pantun, setiap 

indikator terdiri atas 4 kategori. Skor maksimal adalah 16 dan skor minimal 

adalah 4 dengan jumlah kelas interval 4, sehingga diperoleh median 10 dan jarak 

interval 3. Dari perhitungan tersebut maka kategori penilaian keterampilan menu-

lis pantundapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini. 

Tabel 3.10Kategori Penilaian Indikator KeterampilanMenulis Pantun 

Skor yang diperoleh Kategori 

13 ≤ skor ≤ 16 Sangat Baik  

10 ≤ skor < 13 Baik  

7 ≤ skor < 10 Cukup  

4 ≤ skor < 7 Kurang  

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

ModelCTL berbantuan kartu katadapat meningkatkan kualitas pem-belajaran 

menulis pantunpada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes denganindikator 

keberhasilan sebagai berikut: 

1) Keterampilanguru dalam pembelajaran menulis pantun melalui 

modelCTLberbantuan kartu kata meningkat,minimal dalam kategori baik; 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui 

modelCTLberbantuan kartu katameningkat, minimal dalam kategori baik; 

3) Keterampilan menulis pantun siswa melalui model CTL berbantuan kartu 

katameningkat, minimal ≥ 75%dari seluruh siswa kelas IV-B SD Labschool 

Unnes mengalami ketuntasan belajar klasikal dengan memperoleh skorhasil 

belajar individu ≥ 70. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tindakan kelas melalui model CTL berbantuan kartu kata 

pada pembelajaran menulis pantun diperoleh dari data hasil nontes dan tes yang 

dilaksanakan dalamdua siklus, dan masing-masing siklus terdapat dua pertemuan. 

Hasil nontes berupa hasil observasi dan catatan lapangan yang diperoleh dari 

lembar pengamatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis 

pantun siswa. Sedangkan hasil tes berupa hasil belajar siswa yang diperoleh dari 

LKK dan tes evaluasi pada masing-masing pertemuan. 

Untuk meningkatkan ketepatan penilaian dalam penelitian tindakan kelas, 

peneliti menggunakan triangulasi data dengan cara mendeskripsikan hasil pene-

litian yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa 

berdasarkan lembar pengamatan keterampilan guru (lihat lampiran 3),lembar 

pengamatan aktivitas siswa (lihat lampiran 4), deskripsi proses pembelajaran 

dalam catatan lapangan (lihat lampiran 5), sumber data fotodan rekaman video 

dalam pelaksanaan pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan 

kartu kata. 

Berikut akan dijabarkan hasil penelitian yang terdiri atas keterampilan guru, 

aktivitas siswa, danketerampilan siswadalam menulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata. 
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4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan TindakanSiklus I Pertemuan 1 

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran menulis pantun 

melalui model CTL berbantuan kartu katapada siklus I pertemuan 1 (lihat 

lampiran 10) termuat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus IPertemuan 1 

No. Indikator 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1. Melaksanakan prapembelajaran √ √ - √ 3 

2. Melakukan apersepsi untuk membangun pengetahuan awal 

siswa terkait materi pantun yang akan dipelajari 
√ √ √ - 3 

3. Membimbing siswa mengidentifikasi bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri pantun 
√ - √ √ 3 

4. Melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri 

pantun yang ditemukan siswa  
√ - √ √ 3 

5. Membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa 

yang heterogen 
√ - √ √ 3 

6. Menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan kartu 

kata 
√ √ √ √ 4 

7. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi √ √ √ √ 4 

8. Merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan √ √ - √ 3 

9. Mengadakan evaluasi √ √ - - 3 

Jumlah 9 5 6 7 29 

Kategori Baik 

Kualifikasi Berhasil 

 

Berdasarkan tabel 4.1 tentang hasil observasi keterampilan guru siklus I 

pertemuan 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan guru yang 

diperoleh pada siklus I pertemuan 1 adalah 29, sehingga keterampilan guru 

tersebut masuk dalam kategori baik dan dinyatakan berhasil dalam mengelola 

pembelajaran menulis pantunmelalui model CTLberbantuan kartu kata pada siswa 

kelas IV-B SD Labschool Unnes. Hal tersebut didukung dengan hasil deskripsi 

proses pembelajaran dalam catatan lapangan (lihat lampiran 20), dan sumber data 
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foto selama proses pembelajaran (lihat lampiran 41). Uraian Indikator 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I pertemuan 1 dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan prapembelajaran memperolehskor 

3 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

telah menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi yang akan digunakan pada 

pelaksanaan pembelajaran. Guru mengondisikan siswa terlebih dahulu agar siap 

mengikuti pembelajaran kemudian mengucapkan salam. Namun kegiatan 

doabelum dilakukan karena guru langsung melakukan presensi untuk mengecek 

kehadiran siswa. 

Indikator keterampilan guru ketika membangun pengetahuan awal siswa 

melalui kegiatan apersepsimemperoleh skor 3sehingga masuk dalam 

kategoribaik. Guru bertanya terkait pengetahuan awal yang dimiliki siswa: Anak-

anak masih ingatkah kalian tentang puisi? Bagaimanakah ciri-ciri puisi 

itu?Coba perhatikan bait puisi berikut. Guru menuliskan sebuah puisi yang 

memiliki empat baris dan bertanya: Apa pesan yang terkandung dalam puisi 

tersebut? Kalimat mana yang berbunyi sebuah ungkapan dari pesan tersebut? 

Bagaimana-kah bunyi akhir dari setiap baris puisi tersebut?. Siswa menanggapi 

apersepsi dari guru untuk untuk membangun pengetahuan awal yang dimilikinya 

terkait ciri-ciri puisi kemudian guru menjelaskan secara garis besar materi yang 

akan dipelajari yaitu ciri-ciri dari jenis puisi lama berupapantun. Namun guru 

belum memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait ciri-ciri pantun 

yang akan dipelajari tersebut. 
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Keterampilan guru dalam membimbing siswa mengidentifikasi suatu per-

masalahan untuk menemukan ciri-ciri pantunmemperoleh skor 3 sehingga masuk 

dalam kategori baik. Guru memberikan permasalahan yang harus diidentifikasi 

siswa yaitu menentukan bagian sampiran, bagian isi, jumlah bait, baris,kata, dan 

suku kata dalam setiap baris, dan sajak pantun sehingga siswa dapat mengung-

kapkan hasil temuannya tentang ciri-ciri pantun melalui kegiatan tanya 

jawab.Guru merespon pengetahuan yang diungkap siswa dengan penguatan verbal 

dan simbol berupa stiker prestasi kepada siswa yang aktif sebagai umpan balik. 

Namun guru kurang maksimal dalam membimbing siswa untuk bertanya. 

Pada kegiatan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang 

ditemukan siswa , keterampilan guru memperoleh skor 3 sehingga masuk dalam 

kategori baik. Guru bertanya tentang pengetahuan baru yang ditemukan siswa 

terkait ciri-ciri pantun dengan memberikan kesempatan berfikir kepada siswa 

untuk mengungkapkan hasil temuanya. Selanjutnya, guru membimbing siswa 

menghubungkan konsep yang ditemukannya dengan konsep pada materi ciri-ciri 

pantun. Namun guru belum memberi giliran siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan.. 

Dalam membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa yang hete-

rogen, keterampilan gurumemperoleh skor 3 sehingga masuk dalam kategoribaik. 

Pada kegiatan diskusi kelompok, guruberkeliling mengamati kerja kelom-pok dan 

memberi teguran kepada siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Namun pada 

kegiatan ini, guru kurang maksimal mengatur waktu ketika membentuk kelompok 

belajar. 
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Keterampilan guru saat menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan 

kartu kata memperoleh skor 4 sehingga masuk dalamkategori sangat baik. Guru 

menarik perhatian siswa dengan media kartu kata dan menjelaskan cara menyusun 

kartu kata sesuai ciri-ciri pantun dengan suara yang jelas dan lantang sehingga 

perhatian siswa terpusat pada guru. Setelah itu, guru memberi kesempatan siswa 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait penggunaan kartu kata. 

Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, keterampilan 

guru memperoleh skor 4 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Kegiatan 

yang dilakukan guru yaitu membimbing siswa yang maju ke depan kelasuntuk 

menyampaikan hasil diskusinya. Guru memberi penghargaan berupa stiker 

prestasi kepada siswa yang berani maju dan memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menanggapi hasil presentasi kemudian guru mengonfirmasi 

jawaban yang telah dipresentasikan tersebut. 

Pada kegiatan merefleksi pembelajaranyang telah dilakukan, keterampilan 

guru memperoleh skor 3 sehingga masuk dalam kategori baik. Dalam kegiatan ini, 

guru bertanya terkait materi yang telah dipelajari, kemudian mengonfirmasi jawa-

ban siswa, namun guru belum memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami sebelum membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaranyang telah dipelajari pada pertemuan hari itu. 

Keterampilan guru ketikamengadakan evaluasi memperoleh skor 3se-hingga 

masuk dalam kategori baik. Guru membagikan soal evaluasi pada setiap siswa 

kemudian mengondisikan siswa untuk mengerjakan dengan tenang dan 

mengumpulkan tepat waktu. Namun guru belum memberikan tindak lanjut pem-
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belajaran kepada siswa untuk lebih memahami materi berikutnya.Pembelajaran 

diakhiri dengan salam penutup. 

4.1.1.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi aktivitas siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes dalam 

pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu katapada 

siklus I pertemuan 1(lihat lampiran 15)termuat dalam tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 1 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mencapai skor Skor 
Rata-

rata  
Kategori 

1 2 3 4 

1 
Menyiapkan diri untuk mengikuti 

pelajaran 
- - 16 - 48 3 Baik 

2 

Menanggapi apersepsi untuk 

membangun pengetahuan awal yang 

dimilikinya terkait materi pantun 

13 3 - - 19 1,2 Kurang 

3 
Mengidentifikasi bagian pantun 

untuk menemukan ciri-ciri pantun 
5 6 5 - 32 2 Cukup 

4 

Menjawab pertanyaan dan bertanya 

berdsarkan ciri-ciri pantun yang 

ditemukannya 

4 3 6 3 40 2,5 Baik 

5 
Melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok 
- 1 6 9 56 3,5 

Sangat 

Baik 

6 

Memperhatikan penjelasan guru 

tentang cara membuat pantun 

menggunakan kartu kata 

1 3 4 8 51 3,2 Baik 

7 Mempresentasikan hasil diskusi 10 4 2 - 24 1,5 Kurang 

8 
Melakukan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran 
5 5 6 - 33 2,1 Cukup 

9 Mengerjakan tes evaluasi - - 6 10 58 3,6 
Sangat 

Baik 

Jumlah 
   

 
 

22,6  

Kategori      Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.2 tentang hasil observasi aktivitas siswa siklus I per-

temuan 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata skor aktivitas siswa yang 

diperoleh pada siklus I pertemuan 1 adalah 22,6 sehingga aktivitas siswa tersebut 
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masuk dalam kategori baik. Perolehan skor pada setiap indikator aktivitas siswa 

dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Indikator aktivitas siswa dalam menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

memperoleh rata-rata skor 3 sehingga masuk dalamkategori baik. Siswa tampak 

menjawab salam namun kegiatan doabelumtampak karena guru langsung me-

lakukan presensi. Sebanyak 16siswa tampak hadir di kelas 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai,menempati tempat duduk masing-masing saat guru tiba di 

kelas,kemudian menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan selama 

pembelajaran.  

Aktivitas siswa ketika menanggapi apersepsi yang dilakukan guru  untuk 

membangun pengetahuan awal yang dimilikinya terkait materi pantun mem-

peroleh rata-rata skor 1,2 sehingga masuk dalam kategori kurang. Rendahnya 

perolehan skor tersebut disebabkan karena siswa belum tampak menanggapi 

tujuan pembelajaran yang disampaikan guru atau bertanya terkait materi yang 

akan dipelajari. Terdapat 3 siswa yaitu ARF, ADV, dan NADtampak menanggapi 

apersepsi terkait pengetahuan awal yang dimilikinya serta menjawab pertanyaan 

guru untuk membanguan konsep awal terkait ciri-ciri pantun. Sedangkan 13 siswa 

menanggapi apersepsi namun belum mendapat kesempatan untuk 

menjawabpertanyaan guru secara personal untuk membanguan konsep awal 

terkait ciri-ciri pantun sebagai jenis puisi lama. 

Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bagian pantun untuk menemu-

kan ciri-ciri pantun memperoleh rata-rata skor 2 sehingga masuk dalam kategori 

cukup. Terdapat 5 siswa yaitu FAP, GRBK, JM, MIA, dan RJG tampak 
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mengidentifikasi bagian isi, sampiran, sajak, kata, dan suku kata dalam bait 

pantun, aktif mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan hasil temuannya 

dengan tepat. Sedangkan 6 siswa belum tampak mengungkapkan hasil temuannya 

dengan tepat, kemudian 5 siswa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan 

oleh guru namun belum tampak mengungkapkannya. Dari seluruh siswa belum 

tampak yang mengajukan pertanyaan terkait ciri-ciri pantun. 

Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan 

ciri-ciri pantun yang ditemukannyamemperoleh rata-rata skor2,5 sehingga masuk 

dalamkategori baik. Sebanyak 3 siswa aktif mengangkat tangan dalam kegiatan 

tanya jawab dan menjawab pertanyaan guru berdasarkan pengetahuan baru yang 

ditemukan terkait ciri-ciri pantun dengan tepat, siswa tersebut kemudian men-

jelaskan hubungan antara konsep yang ditemukan saat mengidentifikasi masalah 

terkait ciri-ciri pantun dengan konsep pada ciri-ciri pantun secara umum.Namun 

terdapat6 siswa belum dapat menghubungkan konsep yang ditemukan tekait ciri-

ciri pantun. Kemudian 3 siswa belum menjawab pertanyaan dengan tepat dan 

belum dapat menghubungkan konsep yang ditemukan tekait ciri-ciri pantun. 

Sedangkan 4 siswa yaitu BIAA,CA, DJN, dan RAA belum aktif dalam kegiatan 

tanya jawab sehingga belum dapat menyimpulkan materi tentang ciri-ciri pantun. 

Dalammelaksanakan kegiatan diskusi kelompok, aktivitas siswa mem-

peroleh rata-rata skor 3,5 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 9 

siswa tampak memperhatikan penjelasan guru terkait aturan dalam diskusi, 

kerjasama untuk memecahkan masalah, menulis hasil diskusi, dan menyelesaikan 

kegiatan diskusi tepat waktu. Namun sejumlah 6 siswa belum tampak mem-
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perhatikan penjelasan guru dengan baik. Sedangkan 1 siswa yaitu RAA belum 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik terkait aturan diskusi sehingga ketika 

melaksanakan kegiatan diskusi belum maksimal. 

Aktivitas siswa saat memperhatikan penjelasan guru tentang cara membuat 

pantun menggunakan kartu katamemperoleh rata-rata skor3,2 sehingga masuk 

dalam kategori baik. Sebanyak 8 siswa tampak menyimak penjelasan guru, tidak 

bermain sendiri atau dengan temannya ketika guru sedang menjelaskan, duduk 

pada tempatnya masing-masing dan menanggapi penjelasan guru terkait cara 

membuat pantun menggunakan kartu kata sesuai ciri-ciri pantun. Namun 4 siswa 

belum menanggapi penjelasan guru. Kemudian 3 siswa tampak bermain sendiri 

dan belum menanggapi penjelasan guru. Sedangkan 1 siswa yaitu RAA belum 

memperhatikan penjelasan guru dengan maksimal serta tampak berjalan-jalan di 

kelas dan bermain sendiri. 

Kemampuan siswa ketika mempresentasikan hasil diskusi memperoleh rata-

rata skor 1,5 sehingga masuk dalam kategori kurang. Rendahnya perolehan skor 

tersebut disebabkan karena sedikitnya siswa yang berani maju ke depan kelas 

untuk menyampaikan hasil temuannya dengan suara yang jelas dan 

lantang.Tampak 2 siswa yaitu ADV dan RSS berani maju ke depan kelas 

menyampaikan hasil temuannya dengan suara yang jelas dan lantang, 

menyimpulkan hasil temuan yang dipresentasikan, namun belum tampak 

menanggapi hasil presentasi teman-nya. Sejumlah 4 siswa tampak menanggapi 

hasil presentasi temannya dan ikut menyimpulkan hasil temuan yang 
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dipresentasikan. Sedangkan 10 siswa tampak ikut menyimpulkan hasil temuan 

yang dipresentasikan bersama guru. 

Kegiatan siswa dalam melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran mem-

peroleh rata-rata skor 2,1 sehingga masuk dalam kategori cukup. Sebanyak 6 

siswa tampak menjawab pertanyaan guru dengan tepat, berpartisipasi aktif dalam 

menyimpulkan materi pembelajaran bersama guru, mencatat hasil rangkuman 

pada buku catatan. Sedangkan 5 siswa belum tampak mencatat hasil rangkuman 

pada buku catatan. Kemudian 5 siswa yaitu APAP, BIAA, CA, DJN dan RAA 

tampak ikut menyimpulkan materi pembelajaran bersama teman-temannya. Dari 

seluruh siswa belum tampak siswa yang bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami terkait materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Indikator aktivitas siswa saat mengerjakan tes evaluasi memperoleh rata-rata 

skor 3,6 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 10 siswa tampak 

menyimak petunjuk dan arahan dari guru terkait aturan dalam mengerjakan soal 

evaluasi kemudian mengerjakan evaluasi secara individu, tidak menyontek, dan 

menyelesaikan evaluasi tepat waktu. Sedangkan 6 siswa belum menyelesaikan 

evaluasi tepat waktu. 

4.1.1.3 Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun 

Hasil belajarsiswa dalam keterampilan menulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata diperoleh dari penilaian hasil evaluasi pada siklus I 

pertemuan 1 (lihat lampiran 28).Adapun distribusi frekuensi hasil belajar siswa 

tersebuttermuat pada tabel 4.3berikut ini. 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil BelajarSiklus I Pertemuan 1 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

83 – 94 4 88,5 354 20 20% Tuntas 

71 – 82 9 76,5 688,5 16 45% Tuntas 

59 – 70 0 64,5 0 7 0% Belum Tuntas 

47 – 58 2 52,5 105 7 10% Belum Tuntas 

35 – 46 5 40,5 202,5 5 25% Belum Tuntas 

Jumlah N= 20  ∑fX = 1350  100%  

Skor tertinggi 94 

Skor terendah 37 

Rata-rata 67,5 

Jumlah siswa tuntas 13 

Persentase Ketuntasan 

Klasikal 
65% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 tentang distribusi frekuensi hasil belajar pada siklus I 

pertemuan 1 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa adalah 67,5 

dengan skor tertinggi 94 dan skor terendah 37.Dari 24 siwa diketahui bahwa 4 

siswa yaitu HS, JS, RRK, dan WAWS memperoleh skor 0 karena tidak masuk 

sekolah sehingga berdasarkan penilaian terhadap 20 siswa persentase ketuntasan 

belajar klasikal menunjukan 65% atau sebanyak 13 siswa mengalami ketuntasan 

belajardengan perolehan skor≥ 70. Sedangkan 35%atau 7 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajarkarena perolehanskor< 70. 

Adapun deskripsi hasil keterampilan menulis pantunberdasarkan indikator 

pada siklus I pertemuan 1 termuat pada tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 Hasil Belajar Keterampilan Menulis PantunBerdasarkan Indika-

tor Siklus I Pertemuan 1 

No. Indikator 

Jumlah siswa yang 

memperoleh skor Skor 
Rata-

rata 
Kategori 

4 3 2 1 

1 
Melengkapi bait pantun dengan 

susunan kata yang tepat 
2 11 3 4 51 2,5 Baik 

2. 
Menentukan jumlah katadansuku 

kata pada tiap baris pantun 
- 13 7 - 53 2,6 Baik 

3. 
Menentukan kata yang bersajak 

dan menyebutkan sajak pantun 
13 - 7 - 66 3,3 

Sangat 

Baik 

4. Menafsirkan maksud/isi pantun 4 5 6 5 48 2,4 Cukup 

Jumlah  10,9  

Kategori  Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.4di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata skor 

yang diperoleh sesuai indikator keterampilan menulis pantun siswa pada siklus I 

pertemuan 1 adalah10,9 sehingga masuk dalam kategori baik. Perolehan skor pada 

setiap indikator keterampilan menulis pantun siswa dapat dideskripsikan sebagai 

berikut. 

Indikator melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang tepat mem-

peroleh rata-rata skor2,5sehingga masuk dalam kategori baik. Terdapat 2 siswa 

menyusun kata dengan tepat sesuai kunci jawaban pada tiap baris dalam bait 

pantun sehingga memperoleh skor 4, kemudian 11 siswa menyusun katahampir 

menyerupai kunci jawaban sehingga memperoleh skor 3, sedangkan 3 siswa 

menyusun kata dengan tepat pada satu baris saja sehingga memperoleh skor 2, 

dan4 siswabelum melengkapi bait pantun dengan tepat pada tiap barisnya 

sehingga memperoleh skor 1. 

Perolehan rata-rata skorpada aspek menentukan jumlah katadan suku kata 

pada tiap baris pantun adalah 2,6 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 
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13 siswa dapat menentukan jumlah kata tepat pada setiap baris namun suku kata 

yang tepat tampak pada tiga baris pantun sehingga memperoleh skor 3, sedangkan 

7 siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata dengan tepat pada dua baris 

saja sehingga memperoleh skor 2. 

Rata-rata skordalammenentukan kata yang bersajak dan menyebutkan sajak 

pantunadalah 3,3 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 13 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak secara urut serta menyebutkan sajak 

pantun dengan benar dan tepat sehingga memperoleh skor 4, sedangkan7 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak atau menyebutkan sajak pantunnya saja 

sehingga memperoleh skor 2.  

Penilaian padaaspekmenafsirkanmaksud/isi pantunmemperoleh rata-rata 

skor 2,4 sehingga masuk dalam kategori cukup. Terdapat 4 siswa mampu 

menafsirkanmaksud/isi pantun dari setiap baris isi pantun dengan benar 

sesuaikunci jawabansehingga memperoleh skor 4, kemudian 5 siswamampu 

menaf-sirkan maksud/isi pantun dari setiap baris isi pantun dengan benar hampir 

menyerupai kunci jawabansehingga memperoleh skor 3, sedangkan 6 siswa 

mampu menafsirkan maksud/isi pantun dari salah satu baris isi pantun 

sehinggamemperoleh skor 2,dan6 siswabelum mampu menafsirkan maksud/isi 

pantundengan benar sehinggamemperoleh skor 1.  

4.1.1.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis 

hasil pengamatanketerampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menulis pantun melalui model CTLberbantuan kartu kata dengan 
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menelaah dan membuat daftar kekurangan serta kelemahan yang muncul pada 

siklus I pertemuan 1. Adapun hasil refleksi tersebut sebagai berikut. 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh jumlah skor 

sebanyak29sehingga masuk dalam kategori baik. Namun ada beberapa deskriptor 

yang masih belum tampak dalam pembelajaran menulis pantunmelalui model 

CTLberbantuan kartu kata yaitu, guru belum: (a) memimpin doa bersama siswa 

sebelum membuka pelajaran; (b) membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa 

untuk bertanya; (c) memindahkan giliran menjawab; (d) menentukan waktu yang 

diberikan untuk diskusi; (e) memberikan tindak lanjut. 

Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 memperoleh jumlah rata-rata skor 

sebanyak 22,6 sehingga masuk dalam kategori baik. Namun ada deskriptor yang 

masih belum tampak dalam pembelajaran menulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata yaitu: (a) siswa lebih sering menjawab dibanding bertanya; 

(b) sebagian besar siswa belum aktif dalam kegiatan tanya jawab; (c)siswa belum 

tertib saat membentuk kelompok belajar; (d) siswa belum menyampaikan hasil 

diskusi dengan suara yang jelas dan lantang; (e) beberapa siswa belum mem-

perhatikan penjelasan guru dengan baik. 

Keterampilan menulis pantun siswamelalui model CTLberbantuan kartu 

kata pada siklus I pertemuan 1 memperolehrata-rata skor hasil belajar 67,5 de-

ngan ketuntasan belajar klasikal menunjukkan 65%atausebanyak 13siswa dari 20 

siswa mengalami ketuntasan belajar dengan perolehan skor ≥ 70. Keadaan 

tersebut masih diperlukannya peningkatan karenaketuntasan klasikal belum 

mencapai 75%. Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: (a) beberapa 
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siswa masih kesulitan menentukan kata yang tepat untuk melengkapi bait pantun; 

(b) beberapa siswa masih kurang teliti menghitung jumlah suku kata pada tiap 

baris pantun; (c) sebagain besar siswa belum mampu menafsirkan maksud/isi 

pantun dengan tepat pada bagian isi pantun. 

4.1.1.5Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan bersama kolaborator, pe-

neliti merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus I pertemuan 1 berupa 

perbaikan pada pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan 

kartu kata dengan melanjutkan ke pertemuan berikutnya.Adapun perbaikan yang 

dilakukanadalah sebagai berikut. 

Perbaikan dalam aspek keterampilan guru yang perlu dilakukan pada pem-

belajaran berikutnya yaitu, guru: (a) memimpin doa bersama siswa sebelum 

membuka pelajaran; (b) memotivasi siswa untuk bertanya; (c) memindahkan 

giliran menjawab agar seluruh siswa dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan 

tanya jawab; (d) membentuk kelompok yang belum menyita waktu dan bisa 

diterima siswa; (e) memberikan tindak lanjut pembelajaran agar siswa dapat 

memahami materi berikutnya. 

Aspek perbaikan yang perlu ditingkatkan pada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran yaitu, siswa: (a) dilibatkan secara aktif pada kegiatan tanya jawab; 

(b)lebih tertib saat membentuk kelompok belajar; (c) dibimbing untuk menyam-

paikan hasil diskusi dengan suara yang jelas dan lantang; (d) dikondisikan terlebih 

dahulu sebelum guru memberi penjelasan terkait materi. 
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Tindakan perbaikanyang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis pantun siswa pada pembelajaran berikutnyayaitu guru mengadakan 

pembelajaran remidial atau evaluasi hasil belajar siswa dengan memberikan 

latihan agar siswa: (a) mampu menentukan kata yang tepat untuk melengkapi bait 

pantun; (b) lebih teliti menghitung jumlah suku kata pada tiap baris pantun; (c) 

mampu menafsirkan maksud/isi pantun dengan tepat pada bagian isi pantun. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan 2 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran me-

nulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu katapada siklus I pertemuan 

2(lihat lampiran 11) termuat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I Pertemuan 2 

No. Indikator 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1. Melaksanakan prapembelajaran √ √ √ √ 4 

2. Melakukan apersepsi untuk membangun pengetahuan awal 

siswa terkait materi pantun yang akan dipelajari 
√ √ √ √ 4 

3. Membimbing siswa mengidentifikasi bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri pantun 
√ - √ √ 3 

4. Melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri 

pantun yang ditemukan siswa  
√ √ √ √ 4 

5. Membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa 

yang heterogen 
√ - √ √ 3 

6. Menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan kartu 

kata 
√ √ √ √ 4 

7. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi √ √ - √ 3 

8. Merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan - - - √ 1 

9. Mengadakan evaluasi √ √ √ √ 4 

Jumlah 8 6 7 9 30 

Kategori Baik 

Kualifikasi Berhasil 
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Berdasarkan tabel 4.5 tentang hasil observasi keterampilan guru siklus I 

pertemuan 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan guru yang 

diperoleh pada siklus I pertemuan 2 adalah 30, sehingga keterampilan guru 

tersebut masuk dalam kategori baik dan dinyatakan berhasil dalam mengelola 

pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata pada 

siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes.Hal tersebut didukung dengan hasil 

deskripsi proses pembelajaran dalam catatan lapangan (lihat lampiran 22), dan 

sumber data foto selama proses pembelajaran (lihat lampiran 42). Uraian indikator 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I pertemuan 2 dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan prapembelajaran memperolehskor 

4sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebelum pembelajaran dimulai, 

guru telah menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi yang akan digunakan 

pada pelaksanaan pembelajaran. Guru mengondisikan siswa terlebih dahulu agar 

siap mengikuti pembelajaran kemudian mengucapkan salam dan meminta 

perwakilan siswa memimpin doa untuk mengawali pembelajaran. Selanjutnya, 

guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. 

Indikator keterampilan guru ketika membangun pengetahuan awal siswa 

melalui kegiatan apersepsimemperoleh skor 4sehingga masuk dalam 

kategorisangat baik. Guru menulis satu bait pantun dan bertanya tentang materi 

sebelum-nya: Anak-anak masih ingatkah kalian tenang ciri-ciri pantun? coba 

sebutkan bunyi akhir/sajak pantun berikut. Siswa menanggapi apersepsi dari 

guruuntuk membangun pengetahuan awal yang dimilikinya terkait sajak pantun 



119 

 

 
 

kemudian guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari yaitu 

langkah-langkah membuat pantun berdasarkan sajaknya.Guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi yang akan dipelajari 

tersebut. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa mengidentifikasi bagian 

pantun untuk menemukan ciri-ciri pantun memperoleh skor 3 sehingga masuk 

dalam kategori baik. Guru memberikan permasalahan yang harus diidentifikasi 

siswa yaitu menentukanisi pantun yang akan dibuat, menulis tujuan/isi dalam dua 

baris kalimat, mencari kata yang berbunyi akhir sama sesuai bagian isi pantun, 

membuat kalimat dari masing-masing kata tersebut dan meletakkan pada baris 

sampiran pantun sesuai sajak pantunsehingga siswa dapat mengungkapkan hasil 

temuannya tentang langkah-langkah membuat pantun berdasarkan sajaknya 

melalui kegiatan tanya jawab.Guru merespon pengetahuan yang diungkap siswa 

dengan penguatan verbal dan simbol berupa stiker prestasi kepada siswa yang 

aktif sebagai umpan balik. Namun guru kurang maksimal dalam membimbing 

siswa untuk bertanya. 

Pada kegiatan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang 

ditemukan siswa , keterampilan guru memperoleh skor 4 sehingga masuk dalam 

kategori sangat baik. Guru bertanya tentang pengetahuan baru yang ditemukan 

siswa terkait langkah-langkah membuat pantun dengan memberikan kesempatan 

berfikir kepada siswa untuk mengungkapkan hasil temuanya. Guru memindah 

giliran siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan sehingga siswa dapat 

turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan tanya jawab.Selanjutnya, guru mem-
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bimbing siswa menghubungkan konsep yang ditemukannya dengan konsep pada 

materimembuat pantun sesuai sajak pantun.  

Dalam membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa yang hete-

rogen, keterampilan gurumemperoleh skor 3 sehingga masuk dalam kategori baik. 

Pada kegiatan diskusi kelompok, guruberkeliling mengamati kerja kelom-pok dan 

memberi teguran kepada siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Namun pada 

kegiatan ini, guru kurang maksimal mengatur waktu ketika melaksanakan 

kegiatan diskusi kelompok. 

Keterampilan guru saat menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan 

kartu kata memperoleh skor 4 sehingga masuk dalamkategori sangat baik. Guru 

menarik perhatian siswa dengan media kartu kata dan menjelaskan cara menyusun 

kartu kata sesuai sajak pantun dengan suara yang jelas dan lantang sehingga 

perhatian siswa terpusat pada guru. Setelah itu, guru memberi kesempatan siswa 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait penggunaan kartu kata. 

Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, keterampilan 

guru memperoleh skor 3 sehingga masuk dalam kategori baik. Kegiatan yang 

dilakukan guru yaitu membimbing siswa yang maju ke depan kelasuntuk 

menyampaikan hasil diskusinya. Guru memberi penghargaan berupa stiker 

prestasi kepada siswa yang berani maju kemudian mengonfirmasi jawaban yang 

telah dipresentasikan tersebut. Namun pada kegiatan ini guru belum memberikan 

kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi hasil presentasi. 

Pada kegiatan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan, keterampilan 

guru memperoleh skor 1sehingga masuk dalam kategori kurang. Rendahnya skor 
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tersebut disebabkan karena guru belum menggunakan waktu dengan maksimal 

pada kegiatan diskusi kelompok sehingga waktu untuk kegiatan refleksi kurang 

maksimal akibatnya guru belum bertanya terkait materi yang telah dipelajari dan 

juga belum memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dipahami sebelumnya sebelum membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan hari itu. 

Keterampilan guru ketika mengadakan evaluasi memperoleh skor 4se-

hingga masuk dalam kategori sangat baik. Guru membagikan soal evaluasi pada 

setiap siswa kemudian mengondisikan siswa untuk mengerjakan dengan tenang 

dan mengumpulkan tepat waktu.Selanjutnya guru memberikan tindak lanjut pem-

belajaran yaitu mencari pantun agama dan nasehat kemudian menganalisis per-

bedaannya.Pembelajaran diakhiri dengan salam penutup. 

4.1.2.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi aktivitas siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes dalam 

pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL berbantuan kartu katapada siklus 

I pertemuan 2(lihat lampiran 16)termuat pada tabel 4.6 berikut ini. 
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Tabel 4.6Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mencapai skor Skor 
Rata-

rata  
Kategori 

1 2 3 4 

1 
Menyiapkan diri untuk mengikuti 

pelajaran 
- - - 16 64 4 

Sangat 

Baik 

2 

Menanggapi apersepsi untuk 

membangun pengetahuan awal yang 

dimilikinya terkait materi pantun 

8 8 - - 24 1,5 Kurang 

3 
Mengidentifikasi bagian pantun 

untuk menemukan ciri-ciri pantun 
3 2 9 2 42 2,6 Baik 

4 

Menjawab pertanyaan dan bertanya 

berdsarkan ciri-ciri pantun yang 

ditemukannya 

- 7 7 2 43 2,7 Baik 

5 
Melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok 
- 1 2 13 60 3,8 

Sangat 

Baik 

6 

Memperhatikan penjelasan guru 

tentang cara membuat pantun 

menggunakan kartu kata 

- 1 7 8 55 3,4 
Sangat 

Baik 

7 Mempresentasikan hasil diskusi 6 3 7 - 33 2,1 Cukup 

8 
Melakukan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran 
8 8 - - 24 1,5 Kurang 

9 Mengerjakan tes evaluasi - - 4 12 60 3,8 
Sangat 

Baik 

Jumlah 
   

 
 

25,3  

Kategori      Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.6 tentang hasil observasi aktivitas siswa siklus I per-

temuan 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata skor aktivitas siswa yang 

diperoleh pada siklus I pertemuan 2 adalah 25,6 sehingga aktivitas siswa tersebut 

masuk dalam kategori baik. Perolehan skor pada setiap indikator aktivitas siswa 

dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Indikator aktivitas siswa dalam menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

memperoleh rata-rata skor 4 sehingga masuk dalam kategori sangat baik.Seba-

nyak 16siswa tampak hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, 

menempati tempat duduk masing-masing saat guru tiba di kelas, menjawab salam 
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dan berdoa, kemudian menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan 

selama pembelajaran.  

Aktivitas siswa ketika menanggapi apersepsi yang dilakukan guru  untuk 

membangun pengetahuan awal yang dimilikinya terkait materi pantun mem-

peroleh rata-rata skor 1,5 sehingga masuk dalam kategori kurang. Rendahnya 

perolehan skor tersebut disebabkan karena siswa belum tampak menanggapi 

tujuan pembelajaran yang disampaikan guru atau bertanya terkait materi yang 

akan dipelajari. Sebanyak 8 siswa yaitu ARF, ADV, FAP, GRBK, MIA, NAD, 

NMA, RJG tampak menanggapi apersepsi terkait pengetahuan awal yang 

dimilikinya serta menjawab pertanyaan guru untuk membanguan konsep awal 

terkait sajak pantun. Sedangkan 8 siswa menanggapi apersepsi namun belum 

mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan guru secara personal untuk 

membanguan konsep awal terkait bunyi akhir kata berdasarkan sajak pantun. 

Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bagian pantun untuk mene-

mukan ciri-ciri pantun memperoleh rata-rata skor 2,6 sehingga masuk dalam 

kategori baik. Terdapat 2 siswa yaitu ARF dan ADV tampak mengidentifikasi 

bunyi akhir baris tiga dan empat pada pantununtuk menemukan kalimat sampiran  

pada baris satu yang berbunyi akhir sama dengan baris tiga dan baris dua yang 

berbunyi akhir sama dengan baris empat sehingga sajaknya berbunyi a-b-a-b, aktif 

mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat. 

Sedangkan 9 siswa belum tampak mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat. 

Sejumlah 2 siswa belum aktif mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan hasil 

temuannya dengan tepat. Sedangkan 3 siswa belum tampak aktif saat mengi-
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dentifikasi masalah sehingga belum mengung-kapkan hasil temuannya dengan 

tepat 

Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan 

ciri-ciri pantun yang ditemukannyamemperoleh rata-rata skor2,7 sehingga masuk 

dalamkategori baik. Sebanyak 2 siswa yaitu ADV dan RJG aktif mengangkat 

tangan dalam kegiatan tanya jawab dan menjawab pertanyaan guru berdasarkan 

pengetahuan baru yang ditemukan terkait bunyi akhir kata pada tiap baris pantun 

dengan tepat, siswa tersebut kemudian menjelaskan hubungan antara konsep yang 

ditemukan saat mengidentifikasi masalah terkait bunyi akhir kata pada pantun 

dengan konsep pada sajak pantun secara umum. Namun terdapat7 siswa belum 

dapat menghubungkan konsep yang ditemukan tekait bunyi akhir kata dengan 

konsep sajak pantun. Kemudian 7 siswa belum menjawab pertanyaan dengan tepat 

dan belum dapat menghubungkan konsep yang ditemukan tekait sajak pantun.  

Dalam melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, aktivitas siswa mem-

peroleh rata-rata skor 3,8 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 

13 siswa tampak memperhatikan penjelasan guru terkait aturan dalam diskusi, 

kerjasama untuk memecahkan masalah, menulis hasil diskusi, dan menyelesaikan 

kegiatan diskusi tepat waktu. Namun terdapat 2 siswa belum tampak mem-

perhatikan penjelasan guru dengan baik. Sedangkan 1 siswa yaitu RAA belum 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik terkait aturan diskusi sehingga ketika 

melaksanakan kegiatan diskusi belum maksimal. 

Aktivitas siswa saat memperhatikan penjelasan guru tentang cara membuat 

pantun menggunakan kartu kata memperoleh rata-rata skor 3,4 sehingga 
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masukdalam kategori baik. Sebanyak 8 siswa tampak menyimak penjelasan guru, 

tidak bermain sendiri atau dengan temannya ketika guru sedang menjelaskan, 

duduk pada tempatnya masing-masing dan menanggapi penjelasan guru terkait 

cara membuat pantun menggunakan kartu kata sesuai bunyi sajak pantun. Namun 

7 siswa belum menanggapi penjelasan guru. Kemudian 1 siswa yaitu RAA 

tampak bermain sendiri dan belum menanggapi penjelasan guru.  

Kemampuan siswa ketika mempresentasikan hasil diskusi memperoleh rata-

rata skor 2,1 sehingga masuk dalam kategori cukup. Rendahnya perolehan skor 

tersebut disebabkan karena beberapa siswa yang maju belum menyampaikan hasil 

temuannya dengan suara yang jelas dan lantang. Terdapat 7 siswa yaitu ARF, 

ADV, CA, DJN, JM, NMA, dan RSS berani maju ke depan kelas, menyimpulkan 

hasil temuan yang dipresentasikan, dan menanggapi hasil presentasi temannya. 

Kemudian 3 siswa tampak menanggapi hasil presentasi temannya dan ikut 

menyimpulkan hasil temuan yang dipresentasikan bersama guru. Sedangkan 6 

siswa tampak ikut menyimpulkan hasil temuan yang dipresentasikan bersama 

guru. 

Kegiatan siswa dalam melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 1,5 sehingga masuk dalam kategori kurang. Rendahnya 

skor tersebut disebabkan karena guru belum menggunakan waktu dengan baik 

pada kegiatan sebelumnya sehingga waktu untuk kegiatan refleksi kurang maksi-

mal, akibatnya guru belum melakukan kegiatan tanya jawab kepada siswa untuk 

menegtahui sejauh mana pemahaman siswa terkait materi dan siswa belum tam-

pak bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Sebanyak 8 siswa tampak 
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berpartisipasi aktif dalam menyimpulkan materi pembelajaran dibawah bimbingan 

guru dan mencatat hasil rangkuman pada buku catatan. Sedangkan 8 siswa yang 

lainnya belum tampak mencatat hasil rangkuman pada buku catatan.  

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan tes evaluasi memperoleh rata-

rata skor 3,8 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 12 siswa 

tampak menyimak petunjuk dan arahan dari guru terkait aturan dalam menger-

jakan tes evaluasi kemudian mengerjakan evaluasi secara individu, tidak menyon-

tek, dan menyelesaikan evaluasi tepat waktu. Sedangkan 4 siswa yaitu APAP, 

BIAA, CA, dan RAA belum menyelesaikan evaluasi tepat waktu. 

4.1.2.3Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun 

Hasil belajarsiswa dalam keterampilanmenulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata diperoleh dari penilaian hasil evaluasi pada siklus I 

pertemuan 2(lihat lampiran 29).Adapun distribusi frekuensi hasil belajar siswa 

tersebuttermuat pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siklus I Pertemuan 2 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

86 – 94 7 90 630 22 32% Tuntas 

77 – 85 4 81 324 15 18% Tuntas 

68 – 76 4 72 288 11 18% Tuntas 

59 – 67 1 63 63 7 5% Belum Tuntas 

50 – 58  6 54 324 6 27% Belum Tuntas 

Jumlah N= 22  ∑fX = 1629  100%  

Skor tertinggi 94 

Skor terendah 50 

Rata-rata 74,05 

Jumlah siswa tuntas 15 

Persentase ketuntasan 68% 
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Berdasarkan tabel 4.7 tentang distribusi frekuensi hasil belajar pada siklus I 

pertemuan 2 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar siswaadalah 74,05 

dengan skor tertinggi 94 dan skor terendah 50. Dari 24 siwa diketahui bahwa 2 

siswa yaitu JS dan RRKmemperoleh skor 0 karena tidak masuk sekolah sehingga 

berdasarkan penilaian terhadap 22 siswa persentase ketuntasan belajar klasikal 

menunjukkan 68% atau sebanyak 15 siswa mengalami ketuntasan belajardengan 

perolehan skor≥ 70. Sedangkan 32%atau 7 siswa belum mencapai ketuntasan 

belajar karena perolehanskor< 70. 

Adapun deskripsi hasil keterampilan menulis pantun berdasarkan indikator 

pada siklus I pertemuan 2 termuat pada tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Hasil Belajar Keterampilan Menulis Pantun Berdasarkan Indika-

tor Siklus I Pertemuan 2 

No. Indikator 
Jumlah siswa yang 

memperoleh skor Skor 
Rata-

rata 
Kategori 

4 3 2 1 

1. Melengkapi bait pantun dengan 

susunan kata yang tepat 
7 12 3 - 70 3,2 Baik 

2. Menentukan jumlah 

katadansuku kata pada tiap 

baris pantun 

6 9 7 - 65 2,9 Baik 

3. Menentukan kata yang bersajak 

dan menyebutkan sajak pantun 
15 - 7 - 74 3,4 

Sangat 

Baik 

4. Menafsirkan maksud/isi pantun 1 14 4 3 57 2,6 Baik 

Jumlah   12,1  

Kategori  Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.8di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata 

skoryang diperoleh sesuai indikator keterampilan menulis pantun siswa pada 

siklus I pertemuan 2 adalah 12,1 sehingga masuk dalam kategori baik. Perolehan 
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skor pada setiap indikator keterampilan menulis pantun siswa dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

Indikator melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang tepat mem-

peroleh rata-rata skor3,2 sehingga masuk dalam kategori baik. Terdapat 7 siswa 

menyusun kata dengan tepat sesuai kunci jawaban pada tiap baris dalam bait 

pantun sehingga memperoleh skor 4, kemudian 12 siswa menyusun kata hampir 

menyerupai kunci jawaban sehingga memperoleh skor 3, sedangkan 3 siswa 

menyusun kata dengan tepat pada satu baris saja sehingga memperoleh skor 2. 

Perolehan rata-rata skorpada aspek menentukan jumlah katadan suku kata 

pada tiap baris pantun adalah 2,9 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 

6 siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata dengan tepat pada tiap baris 

pantun sehingga memperoleh skor 4. Kemudian 9 siswa dapat menentukan jumlah 

kata dan suku kata pada dua baris pantun dengan tepat sehingga memperoleh skor 

3, sedangkan 7 siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata dengan tepat 

pada sat baris saja sehingga memperoleh skor 2. 

Rata-rata skordalammenentukan kata yang bersajak dan menyebutkan sajak 

pantunadalah 3,4 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 15 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak secara urut serta menyebutkan sajak 

pantun dengan benar dan tepat sehingga memperoleh skor 4, sedangkan 7 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak atau menyebutkan sajak pantunnya saja 

sehingga memperoleh skor 2.  

Penilaian pada aspek menafsirkanmaksud/isi pantun memperoleh rata-rata 

skor 2,6 sehingga masuk dalam kategori baik. Terdapat 1 siswa mampu 
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menafsirkan maksud/isi pantun dari setiap baris isi pantun dengan benar 

sesuaikunci jawabansehingga memperoleh skor 4, kemudian 14 siswa mampu 

menaf-sirkan maksud/isi pantun dari setiap baris isi pantun dengan benar hampir 

menyerupai kunci jawabansehingga memperoleh skor 3, sedangkan 4 siswa 

mampu menafsirkan maksud/isi pantun dari salah satu baris isi pantun sehingga 

memperoleh skor 2 dansejumlah 3 siswa belum mampu menafsirkan maksud/isi 

pantundengan benar sehingga memperoleh skor 1.  

4.1.2.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis 

hasil pengamatanketerampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menulis pantun melalui model CTLberbantuan kartu kata dengan 

menelaah dan membuat daftar kekurangan serta kelemahan yang muncul pada 

siklus I pertemuan 2. Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Adapun hasil 

refleksi tersebut sebagai berikut. 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 2 memperoleh jumlah skor 

sebanyak 30 sehingga masuk dalam kategori baik. Namun ada beberapa deskriptor 

yang masih belum tampak dalam pembelajaran menulis pantunmelalui model 

CTLberbantuan kartu kata yaitu, guru: (a) belum maksimal dalam memotivasi 

siswa bertanya; (b) belum maksimal mengatur waktu untuk kegiatan diskusi 

kelompok; (c) belum memberika kesempatan kepada siswa untuk menanggapi; (d) 

kurang maksimal dalam merefleksi materi bersama siswa diakhir pembelajaran. 
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Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2 memperoleh jumlah rata-rata skor 

sebanyak 25,3 sehingga masuk dalam kategori baik. Namun ada deskriptor yang 

masih belum tampak dalam pembelajaran menulis pantun melalui model 

CTLberbantuan kartu kata yaitu: (a) siswa lebih sering menjawab dibanding 

bertanya; (b) siswa belum menyampaikan hasil diskusi dengan suara yang jelas 

dan lantang; (c) siswa belum maksimal menyimpulkan materi pembelajaran di 

akhir pelajaran. 

Keterampilan menulis pantun siswa melalui model CTLberbantuan kartu 

kata pada siklus I pertemuan 2memperoleh rata-rata skor hasil belajar 74,05 

dengan ketuntasan belajar klasikal menunjukkan 68% atau sebanyak 15siswa dari 

22 siswa mengalami ketuntasan belajar dengan perolehan skor ≥ 70. Keadaan 

tersebut masih diperlukannya peningkatan karenaketuntasan klasikal belum 

mencapai 75%.Kondisi ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: (a) beberapa 

siswa masih kesulitan menentukan kata yang tepat untuk melengkapi bait pantun; 

(b) beberapa siswa masih kurang teliti menghitung jumlah suku kata pada tiap 

baris pantun; (c) beberapa siswa belum mampu menafsirkan maksud/isi pantun 

dengan tepat pada bagian isi pantun. 

4.1.2.5Revisi  

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan bersama kolaborator, 

peneliti merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus I pertemuan 2 berupa 

perbaikan pada pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL berbantuan kartu 

kata dengan melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Adapun perbaikan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 
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Perbaikan dalam aspek keterampilan guru yang perlu dilakukan pada pem-

belajaran berikutnya yaitu, guru: (a) memotivasi siswa untuk bertanya; (b) 

memaksimalkan waktu dalam kegiatan diskusi; (c) memberika kesempatan 

kepada siswa untuk menanggapi; (d) harus mengatur waktu agar dapat melakukan 

kegiatan refleksi dengan maksimal. 

Aspek perbaikan yang perlu ditingkatkan pada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran yaitu, siswa: (a) dilibatkan secara aktif pada kegiatan tanya jawab 

secara merata; (b) dibimbing untuk menyampaikan hasil diskusi dengan suara 

yang jelas dan lantang; (c) dikondisikan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan 

materi pembelajaran di akhir pelajaran. 

Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis pantun siswa pada pembelajaran berikutnya yaitu guru mengadakan 

pembelajaran remidial atau evaluasi hasil belajar siswa dengan memberikan 

latihan agar siswa: (a) mampu menentukan kata yang tepat untuk melengkapi bait 

pantun; (b) lebih teliti menghitung jumlah suku kata pada tiap baris pantun; (c) 

mampu menafsirkan maksud/isi pantun dengan tepat pada bagian isi pantun. 

4.1.3 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 1 

4.1.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu katapada siklus II pertemuan 

1 (lihat lampiran 12) termuat pada tabel 4.9 berikut ini. 
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Tabel 4.9Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 1 

No. Indikator 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1. Melaksanakan prapembelajaran √ √ -  √ 3 

2. Melakukan apersepsi untuk membangun pengetahuan awal 

siswa terkait materi pantun yang akan dipelajari 
√ √ √ √ 4 

3. Membimbing siswa mengidentifikasi bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri pantun 
√ - √ √ 3 

4. Melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri 

pantun yang ditemukan siswa  
√ √ √ √ 4 

5. Membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa 

yang heterogen 
√ √ √ √ 4 

6. Menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan kartu 

kata 
√ √ √ - 3 

7. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi √ √ √ √ 4 

8. Merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan √ √ √ √ 4 

9. Mengadakan evaluasi √ √ √ √ 4 

Jumlah 9 8 8 8 33 

Kategori Baik 

Kualifikasi Berhasil 

 

Berdasarkan tabel 4.9 tentang hasil observasi keterampilan guru siklus II 

pertemuan 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan guru yang 

diperoleh pada siklus II pertemuan 1 adalah 33, sehingga keterampilan guru 

tersebut masuk dalam kategori sangat baik dan dinyatakan berhasil dalam 

mengelola pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL berbantuan kartu kata 

pada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. Hal tersebut didukung dengan hasil 

deskripsi proses pembelajaran dalam catatan lapangan (lihat lampiran 24), dan 

sumber data foto selama proses pembelajaran (lihat lampiran 43). Uraian 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus II pertemuan 1 

dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan prapembelajaran memperolehskor 

3 sehingga masuk dalam kategori baik.Sebelum pembelajaran dimulai, guru telah 



133 

 

 
 

menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi yang akan digunakan pada 

pelaksanaan pembelajaran. Guru mengondisikan siswa terlebih dahulu agar siap 

mengikuti pembelajaran kemudian mengucapkan salam. Namun kegiatan doa 

belum tampak karena pelajaran bahasa Indonesia berada pada jam kedua sehing-

ga kegiatan doa sudah dilakukan pada jam pertama yaitu pelajaran agama. 

Indikator keterampilan guru ketika membangun pengetahuan awal siswa 

melalui kegiatan apersepsimemperoleh skor 4sehingga masuk dalam kategori 

sangat baik. Gurumelakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran 

pada pertemuan sebelumnya: Anak-anak masih ingatkah kalian tentang langkah-

langkah membuat pantun? Bagaimanakah langkah membuat sampiran 

pantun?.Siswa menanggapi apersepsi dari guruuntuk membangun pengetahuan 

awal yang dimilikinya terkait langkah membuat sampiran pantunberdasarkan 

bunyi akhir kata pada baris isi pantun kemudian guru menjelaskan secara garis 

besar materi yang akan dipelajari yaitu perbedaan isi antara jenis pantun agama 

dan nasehat. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait 

materi yang akan dipelajari tersebut sebelum masuk pada kegiatan inti. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa mengidentifikasi suatu per-

masalahan untuk menemukan ciri-ciri pantunmemperoleh skor 3 sehingga masuk 

dalam kategori baik. Guru mengecek tugas yang diberikan kepada siswa pada 

pertemuan sebelumnya yaitu mencari pantun agama dan nasehat. Siswa maju ke 

depan kelas untuk menulis hasil temuannya kemudian guru meminta siswa 

mengidentifikasi perbedaan antaradua jenis pantun tersebut melalui kegiatan tanya 

jawab sehingga siswa dapat mengungkapkan hasil temuannya sendiri tentang 
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perbedaan pantun agama dan nasehat.Guru merespon pengetahuan yang diungkap 

siswa dengan penguatan verbal dan simbol berupa stiker prestasi kepada siswa 

yang aktif sebagai umpan balik. Namun guru kurang maksimal dalam 

membimbing siswa untuk bertanya. 

Pada kegiatan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang 

ditemukan siswa , keterampilan guru memperoleh skor 4 sehingga masuk dalam 

kategori sangat baik. Guru bertanya tentang pengetahuan baru yang ditemukan 

siswa terkait perbedaan pantun agama dan nasehat dengan memberikan 

kesempatan berfikir kepada siswa untuk mengungkapkan hasil temuanya. Guru 

memindah giliran siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan sehingga 

siswa dapat turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan tanya jawab.Selanjutnya, 

guru membimbing siswa menghubungkan konsep yang ditemukannya dengan 

konsep pada perbedaan isi pantun agama dan nasehat.  

Dalam membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa yang 

heterogen, keterampilan gurumemperoleh skor 4sehingga masuk dalam kategori 

sangat baik.Pada kegiatan diskusi kelompok, guruberkeliling mengamati kerja 

kelompok dan memberi teguran kepada siswa yang kurang aktif dalam diskusi. 

Kegiatan diskusi dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan guru. 

Keterampilan guru saat menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan 

kartu kata memperoleh skor 3 sehingga masuk dalamkategori baik. Guru menarik 

perhatian siswa dengan media kartu kata dan menjelaskan cara menyusun kartu 

kata sesuai sajak pantun dengan suara yang jelas dan lantang sehingga perhatian 
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siswa terpusat pada guru. Namun guru belum memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami terkait penggunaan kartu kata. 

Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, keterampilan 

guru memperoleh skor 4 sehingga masuk dalamkategori sangat baik. Kegiatan 

yang dilakukan guru yaitu membimbing siswa yang maju ke depan kelasuntuk 

menyampaikan hasil diskusinya. Guru memberi penghargaan berupa stiker 

prestasi kepada siswa yang berani maju kemudian memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk menanggapi hasil presentasisebelum mengonfirmasi 

jawaban yang telah dipresentasikan tersebut. 

Pada kegiatan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan, keterampilan 

guru memperoleh skor 4sehingga masuk dalam kategori sangat baik.Sebelum guru 

menutup pelajaran, guru bertanya terkait materi yang telah dipelajari, kemudian 

mengonfirmasi jawaban siswayang diungkapkan siswa sebagai respon atau timbal 

balik. Guru jugamemberi kesempatan kepada siswauntuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dipahami sebelum membimbing siswa menyimpulkan materi 

pembelajaranyang telah dipelajaripada pertemuan hari itu. 

Keterampilan guru ketikamengadakan evaluasi memperoleh skor 4sehing-ga 

masuk dalam kategori sangat baik. Guru membagikan soal evaluasi pada setiap 

siswa kemudian mengondisikan siswa untuk mengerjakan dengan tenang dan 

mengumpulkan tepat waktu. Selanjutnya guru memberikan tindak lanjut pem-

belajaran yaitu mencari pantun jenaka dan teka-teki kemudian menganalisis per-

bedaannya.Pembelajaran diakhiri dengan salam penutup. 
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4.1.3.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi aktivitas siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes dalam 

pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL berbantuan kartu kata pada 

siklus II pertemuan 1(lihat lampiran 17) termuat pada tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 1 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mencapai skor Skor 
Rata-

rata  
Kategori 

1 2 3 4 

1 
Menyiapkan diri untuk mengikuti 

pelajaran 
- 1 15 - 47 2,9 Baik 

2 

Menanggapi apersepsi untuk 

membangun pengetahuan awal yang 

dimilikinya terkait materi pantun 

- 8 8 - 40 2,5 Baik 

3 
Mengidentifikasi bagian pantun 

untuk menemukan ciri-ciri pantun 
1 2 9 4 48 3 Baik 

4 

Menjawab pertanyaan dan bertanya 

berdsarkan ciri-ciri pantun yang 

ditemukannya 

- 5 9 2 45 2.8 Baik 

5 
Melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok 
- - 3 13 61 3,8 

Sangat 

Baik 

6 

Memperhatikan penjelasan guru 

tentang cara membuat pantun 

menggunakan kartu kata 

- - 6 10 58 3,6 
Sangat 

Baik 

7 Mempresentasikan hasil diskusi 4 4 8 - 36 2,3 Cukup 

8 
Melakukan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran 
- 5 11 - 43 2,7 Baik 

9 Mengerjakan tes evaluasi - - - 16 64 4 
Sangat 

Baik 

Jumlah 
   

 
 

27,6  

Kategori      Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.10 tentang hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

pertemuan 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata skor aktivitas siswa yang 

diperoleh pada siklus II pertemuan 1 adalah 27,6 sehingga aktivitas siswa tersebut 

masuk dalam kategori baik. Perolehan skor pada setiap indikator aktivitas siswa 

dapat dideskripsikan sebagai berikut. 
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Indikator aktivitas siswa dalam menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

memperolehrata-rata skor 2,9 sehingga masuk dalam kategori baik.Sebanyak 

15siswa hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menempati tempat 

duduk masing-masing saat guru tiba di kelas, menjawab salam, kemudian me-

nyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan selama pembelajaran. Namun 1 

siswa yaitu MIA datang terlambat saat pelajaran sudah dimulai. Kegiatan doa 

belum tampak karena pelajaran bahasa Indonesia berada pada jam kedua sehingga 

kegiatan doa sudah dilakukan pada jam pertama yaitu pelajaran agama. 

Aktivitas siswa ketika menanggapi apersepsi yang dilakukan guru  untuk 

membangun pengetahuan awal yang dimilikinya terkait materi pantun mem-

peroleh rata-rata skor2,5 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 8 siswa 

yaitu ARF, ADV, FAP, GRBK, MIA, NAD, NMA, RJG tampak menanggapi 

apersepsi terkait pengetahuan awal yang dimilikinya, menjawab pertanyaan guru 

untuk membanguan konsep awal terkait maksud/isi pantun, serta menanggapi 

tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. Sedangkan 8 siswa menanggapi 

apersepsi terkait pengetahuan awal yang dimilikinya serta menjawab pertanyaan 

gurusecara personal untuk membanguan konsep awal terkait perbedaan isi pantun 

agama dan nasehat.  Pada kegiatan ini siswa belum tampak bertanya terkait materi 

yang akan dipelajari. 

Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bagian pantun untuk mene-

mukan ciri-ciri pantun memperoleh rata-rata skor 3 sehingga masuk dalam 

kategori baik. Terdapat 4 siswa yaitu ADV, GRBK, RSS, dan RJGtampak 

mengidentifikasi perbedaan pantun agama dan nasehat, aktif mengeluarkan 
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pendapat dan mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat. Sedangkan 9 siswa 

belum tampak mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat. Sejumlah 2 siswa 

belum aktif mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan hasil temuannya dengan 

tepat. Sedangkan 1 siswa belum tampak aktif saat mengidentifikasi masalah 

sehingga belum mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat 

Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan 

ciri-ciri pantun yang ditemukannyamemperolehrata-rata skor2,8 sehingga masuk 

dalamkategori baik. Sejumlah2 siswa yaitu ADV dan GRBK mengangkat tangan 

dalam kegiatan tanya jawab dan menjawab pertanyaan guru berdasarkan penge-

tahuan baru yang ditemukan terkait maksud/isi pantun agama dan nasehat dengan 

tepat, siswa tersebut kemudian menjelaskan hubungan antara konsep yang 

ditemukan saat mengidentifikasi masalah maksud/isi pada pantun dengan konsep 

pada perbedaan pantun agama dan nasehat secara umum. Sedangkan 9siswa 

belum dapat menghubungkan konsep yang ditemukan dengan konsep pada materi. 

Kemudian 5 siswa belum menjawab pertanyaan dengan tepat dan belum dapat 

menghubungkan konsep yang ditemukan tekait isi pantun.  

Dalam melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, aktivitas siswa mem-

peroleh rata-rata skor 3,8 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 

13 siswa tampak memperhatikan penjelasan guru terkait aturan dalam diskusi, 

kerjasama untuk memecahkan masalah, menulis hasil diskusi, dan menyelesaikan 

kegiatan diskusi tepat waktu. Namun terdapat3 siswa yaitu CA, DJN, dan RAA 

belum memperhatikan penjelasan guru terkait aturan diskusidengan baik. 
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Aktivitas siswa saat memperhatikan penjelasan guru tentang cara membuat 

pantun menggunakan kartu kata memperoleh rata-rata skor 3,6 sehingga masuk 

dalam kategori sangat baik. Sebanyak 10 siswa tampak menyimak penjelasan 

guru, tidak bermain sendiri atau dengan temannya ketika guru sedang men-

jelaskan, duduk pada tempatnya masing-masing, dan menanggapi penjelasan guru 

terkait cara membuat sampiran pantun menggunakan kartu kata sesuai isi pantun. 

Namun 6siswa yaitu APAP, BIAA, CA, GRBK, MIA, dan RAA belum menyi-

mak penjelasan guru dengan baik. 

Kemampuan siswa ketika mempresentasikan hasil diskusi memperoleh rata-

rata skor 2,3 sehingga masuk dalam kategori cukup. Terdapat 8 siswa yaitu ARF, 

ADV, ANA, DJN, JM, NAD, NMA, dan RSS berani maju ke depan kelas 

menyampaikan hasil temuannya dengan suara yang jelas dan lantang, menyim-

pulkan hasil temuan yang dipresentasikan, namun belum tampak menanggapi 

hasil presentasi temannya. Kemudian 4 siswa tampak menanggapi hasil presentasi 

temannya dan ikut menyimpulkan hasil temuan yang dipresentasikan. Sedangkan 

4 siswa tampak ikut menyimpulkan hasil temuan yang dipresentasikan bersama 

guru. 

Kegiatan siswa dalam melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor2,7 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 11 

siswa tampak menjawab pertanyaan guru dengan tepat, berpartisipasi aktif dalam 

menyimpulkan materi pembelajaran dibawah bimbingan guru dan mencatat hasil 

rangkuman pada buku catatan. Sedangkan 5 siswa yang lainnya belum tampak 



140 

 

 
 

mencatat hasil rangkuman pada buku catatan. Pada kegiatan tersebut belum 

tampak siswa yang bertanya terkait materi yang belum dipahami. 

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan tes evaluasi memperoleh rata-

rata skor 4 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 16 siswa tam-

pak menyimak petunjuk dan arahan dari guru terkait aturan dalam mengerjakan 

tes evaluasi kemudian mengerjakan evaluasi secara individu, tidak menyontek, 

dan menyelesaikan evaluasi tepat waktu. 

4.1.3.3 Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun 

Hasil belajarsiswa dalam keterampilanmenulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata diperoleh dari penilaian hasil evaluasi pada siklus II 

pertemuan 1(lihat lampiran 30).Adapun distribusi frekuensi hasil belajar siswa 

tersebuttermuat pada tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Hasil BelajarSiklus II Pertemuan 1 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

93 – 100 7 96,5 675,5 24 29% Tuntas 

85 – 92 4 88,5 354 17 17% Tuntas 

77 – 84 5 80,5 402,5 13 21% Tuntas 

69 – 76 2 72,5 145 8 8% Tuntas 

61 – 68  2 64,5 129 6 8% Belum Tuntas 

53 – 60  4 56,5 226 4 17% Belum Tuntas 

Jumlah N= 24  ∑fX = 1932  100%  

Skor tertinggi 100 

Skor terendah 56 

Rata-rata 80,5 

Jumlah siswa tuntas 18 

Persentase ketuntasan 75% 
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Berdasarkan tabel 4.11 tentang distribusi frekuensi hasil belajar pada 

siklus II pertemuan 1 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 80,5 dengan skor tertinggi 100 dan skor terendah 56. Dari 24 siwa 

diketahui bahwa ketuntasan belajar klasikal menunjukkan 75%atau sebanyak 

18siswa mengalami ketuntasan belajar dengan perolehan skor≥ 70. Sedangkan 

25% atau 6 siswa belum mencapai ketuntasan belajar denganperolehan skor< 70. 

Adapun deskripsi hasil keterampilan menulis pantun berdasarkan indikator 

pada siklus II pertemuan 1 termuat pada tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 Hasil Belajar Keterampilan Menulis Pantun Berdasarkan Indi-

kator Siklus II Pertemuan 1 

No. Indikator 
Jumlah siswa yang 

memperoleh skor Skor 
Rata-

rata 
Kategori 

4 3 2 1 

1. Melengkapi bait pantun dengan 

susunan kata yang tepat 
16 4 4 - 84 3,5 

Sangat 

Baik 

2. Menentukan jumlah 

katadansuku kata pada tiap 

baris pantun 

7 6 11 - 68 2,8 Baik 

3. Menentukan kata yang bersajak 

dan menyebutkan sajak pantun 
18 4 2 - 88 3,7 

Sangat 

Baik 

4. Menafsirkan maksud/isi pantun 

sesuai jenis pantun 
10 8 2 4 72 3 Baik 

Jumlah   13  

Kategori  Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata 

skoryang diperoleh sesuai indikator keterampilan menulis pantun siswa padasiklus 

II pertemuan 1 adalah 13 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Perolehan 

skor pada setiap indikator keterampilan menulis pantun siswa dapat dideskrip-

sikan sebagai berikut. 
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Indikator melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang tepat mem-

peroleh rata-rata skor3,5 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Terdapat 16 

siswa menyusun kata dengan tepat sesuai kunci jawaban pada tiap baris dalam 

bait pantun sehingga memperoleh skor 4, kemudian 4 siswa menyusun kata ham-

pir menyerupai kunci jawaban sehingga memperoleh skor 3, sedangkan 4 siswa 

menyusun kata dengan tepat pada satu baris saja sehingga memperoleh skor 2. 

Perolehan rata-rata skorpada aspek menentukan jumlah katadan suku kata 

pada tiap baris pantun adalah 2,8 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 

7 siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata dengan tepat pada tiap baris 

pantun sehingga memperoleh skor 4. Kemudian 6 siswa dapat menentukan jumlah 

kata dan suku kata pada dua baris pantun dengan tepat sehingga memperoleh skor 

3, sedangkan 11 siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata dengan tepat 

pada sat baris saja sehingga memperoleh skor 2. 

Rata-rata skor dalammenentukan kata yang bersajak dan menyebutkan sajak 

pantunadalah 3,7 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 18 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak secara urut serta menyebutkan sajak 

pantun dengan benar dan tepat sehingga memperoleh skor 4, sedangkan 4 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak secara urut namun belum dapat 

menyebutkan bunyi akhir katasesuai sajak pantun dengan benar dan tepat 

sehingga memperoleh skor 3, kemudian 2 siswa mampu menentukan kata yang 

bersajak atau menyebutkan sajak pantunnya saja sehingga memperoleh skor 2.  

Penilaian pada aspek menafsirkanmaksud/isi pantun sesuai jenis pantun 

memperoleh rata-rata skor3 sehingga masuk dalam kategori baik. Terdapat 
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10siswa mampu menafsirkan maksud/isi pantun dari setiap baris isi pantun 

dengan benar sesuai jenis pantunsehingga memperoleh skor  4, kemudian 8 siswa 

mampu menafsirkan maksud/isi pantun dari setiap baris isi pantun hampir 

menyerupai jawaban benar sesuai jenis pantunsehingga memperoleh skor 3, 

sedangkan 6 siswa mampu menafsirkan maksud/isi pantun dari salah satu baris isi 

pantun sesuai jenis pantun sehingga memperoleh skor 2.  

4.1.3.4 Refleksi  

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis 

hasil pengamatanketerampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menulis pantunmelalui model CTLberbantuan kartu kata dengan 

menelaah dan membuat daftar kekurangan serta kelemahan yang muncul pada 

siklus II pertemuan 1. Refleksi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Adapun hasil 

refleksi tersebut sebagai berikut. 

Keterampilan guru pada siklus I pertemuan 2 memperoleh jumlah skor 

sebanyak 30 sehingga masuk dalam kategori baik. Namun ada deskriptor yang 

masih belum tampak dalam pembelajaran menulis pantunmelalui model 

CTLberbantuan kartu kata yaitu guru belum maksimal dalam membimbing siswa 

bertanya. 

Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 2 memperoleh jumlah rata-rata skor 

sebanyak 25,3 sehingga masuk dalam kategori baik. Namun ada deskriptor yang 

masih belum tampak dalam pembelajaran menulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata yaitu siswa lebih sering menjawab dibanding bertanya. 
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Keterampilan menulis pantun siswa melalui model CTLberbantuan kartu 

kata pada siklus I pertemuan 2 memperoleh rata-rata skor 80,5 dengan ketuntasan 

belajar klasikal menunjukkan 75%atau sebanyak 18 siswa dari 24 siswa 

mengalami ketuntasan belajar dengan perolehan skor≥ 70. Keadaan tersebut 

menunjukkan peningkatan karenaketuntasan klasikal mencapai 75%. 

4.1.3.5Revisi 

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan bersama kolaborator, 

peneliti merencanakan tindak lanjut dari pelaksanaan siklus II pertemuan 1 berupa 

perbaikan pada pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan 

kartu kata dengan melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Adapun perbaikan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

Perbaikan dalam aspek keterampilan guru yang perlu dilakukan pada pem-

belajaran berikutnya yaitu guru memotivasi siswa untuk bertanya agar siswa aktif 

bertanya. 

Aspek perbaikan yang perlu ditingkatkan pada aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran yaitu siswadilibatkan secara aktif pada kegiatan tanya jawab secara 

merata. 

Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis pantun siswa pada pembelajaran berikutnya yaitu guru mengadakan 

pembelajaran remidial atau evaluasi hasil belajar siswa dengan memberikan 

latihan agar siswa:(a) mampu menentukan kata yang tepat untuk melengkapi bait 

pantun; (b) lebih teliti menghitung jumlah suku kata pada tiap baris pantun; (c) 

mampu menafsirkan maksud/isi pantun dengan tepat pada bagian isi pantun. 
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4.1.4 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II Pertemuan 2 

4.1.4.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

Data hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis pantunmelalui model CTL berbantuan kartu katapada siklus II pertemuan 

2(lihat lampiran 13) termuat pada tabel 4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II Pertemuan 2 

No. Indikator 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1. Melaksanakan prapembelajaran √ √ -  √ 3 

2. Melakukan apersepsi untuk membangun pengetahuan awal 

siswa terkait materi pantun yang akan dipelajari 
√ √ √ √ 4 

3. Membimbing siswa mengidentifikasi bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri pantun 
√ √ √ √ 4 

4. Melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri 

pantun yang ditemukan siswa  
√ √ √ √ 4 

5. Membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa 

yang heterogen 
√ √ √ √ 4 

6. Menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan kartu 

kata 
√ √ √ √ 4 

7. Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi √ √ √ √ 4 

8. Merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan √ √ √ √ 4 

9. Mengadakan evaluasi √ √ √ - 3 

Jumlah 9 9 8 8 34 

Kategori Sangat Baik 

Kualifikasi Berhasil 

 

Berdasarkan tabel 4.13 tentang hasil observasi keterampilan guru siklus II 

pertemuan 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah skor keterampilan guru yang 

diperoleh pada siklus II pertemuan 2 adalah 34, sehingga keterampilan guru 

tersebut masuk dalam kategori sangat baik dan dinyatakan berhasil dalam 

mengelola pembelajaran menulis pantunmelalui model CTL berbantuan kartu kata 

pada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes. Hal tersebut didukung dengan hasil 

deskripsi proses pembelajaran dalam catatan lapangan (lihat lampiran 26), dan 
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sumber data foto selama proses pembelajaran (lihat lampiran 44). Uraian 

keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 

dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan prapembelajaran memperolehskor 

3 sehingga masuk dalam kategori baik.Sebelum pembelajaran dimulai, guru telah 

menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi yang akan digunakan pada 

pelaksanaan pembelajaran. Guru mengondisikan siswa terlebih dahulu agar siap 

mengikuti pembelajaran kemudian mengucapkan salam. Namun kegiatan doa 

belum tampak karena pelajaran bahasa Indonesia berada pada jam kedua sehing-

ga kegiatan doa sudah dilakukan pada jam pertama yaitu pelajaran agama. 

Indikator keterampilan guru ketika membangun pengetahuan awal siswa 

melalui kegiatan apersepsimemperoleh skor 4sehingga masuk dalam kategori 

sangat baik. Gurumelakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran 

pada pertemuan sebelumnya: Anak-anak masih ingatkah kalian tentang apa 

perbedaan pantun agama dan nasehat? Dilihat dari isinya, coba jelaskan 

perbedaan antara dua jenis pantun tersebut!. Siswa menanggapi apersepsi dari 

guruuntuk membangun pengetahuan awal yang dimilikinya terkait perbedaan 

jenis pantun dilihat dari isinya kemudian guru menjelaskan secara garis besar 

materi yang akan dipelajari yaitu perbedaan isi antara jenis pantun jenaka dan 

teka-teki. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi 

yang akan dipelajari tersebut sebelum masuk pada kegiatan inti. 

Keterampilan guru dalam membimbing siswa mengidentifikasi suatu per-

masalahan untuk menemukan ciri-ciri pantunmemperoleh skor4 sehingga masuk 
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dalam kategori sangat baik. Guru mengecek tugas yang diberikan kepada siswa 

pada pertemuan sebelumnya yaitu mencari pantun jenaka dan teka-teki. Siswa 

maju ke depan kelas untuk menulis hasil temuannya kemudian guru meminta 

siswa mengidentifikasi perbedaan antara dua jenis pantun tersebut melalui 

kegiatan tanya jawab sehingga siswa dapat mengungkapkan hasil temuannya 

sendiri tentang perbedaan pantun jenaka dan teka-teki.Guru merespon penget-

ahuan yang diungkap siswa dengan penguatan verbal dan simbol berupa stiker 

prestasi kepada siswa yang aktif sebagai umpan balik. Kemudian guru memberi-

kan kesempatan siswa  untuk bertanya terrkait pantun jenaka dan teka-teki. 

Pada kegiatan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang 

ditemukan siswa , keterampilan guru memperoleh skor 4 sehingga masuk dalam 

kategori sangat baik. Guru bertanya tentang pengetahuan baru yang ditemukan 

siswa terkait perbedaan pantun jenaka dan teka-teki dengan memberikan 

kesempatan berfikir kepada siswa untuk mengungkapkan hasil temuanya. Guru 

memindah giliran siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan sehingga 

siswa dapat turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan tanya jawab.Selanjutnya, 

guru membimbing siswa menghubungkan konsep yang ditemukannya dengan 

konsep pada perbedaan isi pantun jenaka dan teka-teki.  

Dalam membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa yang hete-

rogen, keterampilan gurumemperoleh skor 4 sehingga masuk dalam kategori 

sangat baik.Pada kegiatan diskusi kelompok, guruberkeliling mengamati kerja 

kelompok dan memberi teguran kepada siswa yang kurang aktif dalam diskusi. 

Kegiatan diskusi dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan guru. 
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Keterampilan guru saat menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan 

kartu kata memperoleh skor 4 sehingga masuk dalamkategori sangat baik. Guru 

menarik perhatian siswa dengan media kartu kata dan menjelaskan cara menyusun 

kartu kata sesuai jenis pantun dengan suara yang jelas dan lantang sehingga 

perhatian siswa terpusat pada guru. Selanjutnya, guru memberi kesempatan siswa 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami terkait penggunaan kartu kata. 

Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, keterampilan 

guru memperoleh skor 4 sehingga masuk dalamkategori sangat baik. Kegiatan 

yang dilakukan guru yaitu membimbing siswa yang maju ke depan kelasuntuk 

menyampaikan hasil diskusinya. Guru memberi penghargaan berupa stiker 

prestasi kepada siswa yang berani maju kemudian memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk menanggapi hasil presentasisebelum mengonfirmasi 

jawaban yang telah dipresentasikan tersebut. 

Pada kegiatan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan, keterampilan 

guru memperoleh skor 4sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebelum 

guru menutup pelajaran, guru bertanya terkait materi yang telah dipelajari, 

kemudian mengonfirmasi jawaban siswayang diungkapkan siswa sebagai respon 

atau timbal balik. Guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami sebelum membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajaripada pertemuan hari itu. 

Keterampilan guru ketika mengadakan evaluasi memperoleh skor 3 sehing-

ga masuk dalam kategori sangat baik. Guru membagikan soal evaluasi pada setiap 
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siswa kemudian mengondisikannya untuk mengerjakan dengan tenang dan 

mengumpulkan tepat waktu. Pembelajaran diakhiri dengan salam penutup. 

4.1.4.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi aktivitas siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes dalam 

pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata pada 

siklus II pertemuan 2(lihat lampiran 18) termuat pada tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan 2 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mencapai skor Skor 
Rata-

rata  
Kategori 

1 2 3 4 

1 
Menyiapkan diri untuk mengikuti 

pelajaran 
- - 16 - 48 3 Baik 

2 

Menanggapi apersepsi untuk 

membangun pengetahuan awal yang 

dimilikinya terkait materi pantun 

- 5 7 4 47 2,9 Baik 

3 
Mengidentifikasi bagian pantun 

untuk menemukan ciri-ciri pantun 
- 3 8 5 50 3,1 Baik 

4 

Menjawab pertanyaan dan bertanya 

berdsarkan ciri-ciri pantun yang 

ditemukannya 

- 3 9 4 49 3,1 Baik 

5 
Melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok 
- - - 16 64 4 

Sangat 

Baik 

6 

Memperhatikan penjelasan guru 

tentang cara membuat pantun 

menggunakan kartu kata 

- - 3 13 61 3,8 
Sangat 

Baik 

7 Mempresentasikan hasil diskusi 4 - 10 4 44 2,7 Baik 

8 
Melakukan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran 
- 3 13 - 45 2,8 Baik 

9 Mengerjakan tes evaluasi - - - 16 64 4 
Sangat 

Baik 

Jumlah 
   

 
 

29,5  

Kategori      Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.14 tentang hasil observasi aktivitas siswa siklus II 

pertemuan 2 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata skor aktivitas siswa yang 

diperoleh pada siklus II pertemuan 2 adalah 29,5 sehingga aktivitas siswa tersebut 
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masuk dalam kategori sangat baik. Perolehan skor pada setiap indikator aktivitas 

siswa dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

Indikator aktivitas siswa dalam menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

memperolehrata-rata skor 3 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 

16siswa hadir di kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menempati tempat 

duduk masing-masing saat guru tiba di kelas, menjawab salam, kemudian 

menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan selama pembelajaran. 

Kegiatan doa belum tampak karena pelajaran bahasa Indonesia berada pada jam 

kedua sehingga kegiatan doa sudah dilakukan pada jam pertama yaitu pelajaran 

agama. 

Aktivitas siswa ketika menanggapi apersepsi yang dilakukan guru  untuk 

membangun pengetahuan awal yang dimilikinya terkait materi pantun mem-

peroleh rata-rata skor 2,9 sehingga masuk dalam kategori baik. Terdapat 4 siswa 

yaitu ARF, ADV, RSS, dan RJG tampak menanggapi apersepsi terkait penge-

tahuan awal yang dimilikinya, menjawab pertanyaan guru untuk membanguan 

konsep awal terkait maksud/isi pantun, menanggapi tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru, serta bertanya terkait materi yang akan dipelajari. Namun 

sebanyak 7 siswa belum tampak bertanya terkait materi yang akan dipelajari. 

Sedangkan 5 siswa tampak menanggapi apersepsi terkait pengetahuan awal yang 

dimilikinya serta menjawab pertanyaan guru untuk membanguan konsep awal 

terkait maksud/isi pantun jenaka dan teka-teki. 

Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bagian pantun untuk menemu-

kan ciri-ciri pantun memperoleh rata-rata skor 3,1 sehingga masuk dalam kategori 
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baik. Sejumlah 5 siswa yaitu ARF, ADV, GRBK, RSS, dan RJG tampak 

mengidentifikasi perbedaan pantun agama dan nasehat, aktif mengeluarkan 

pendapat dan mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat. Namun terdapat 8 

siswa belum tampak mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat. Sedangkan 3 

siswa belum aktif mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan hasil temuannya 

dengan tepat. 

Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan 

ciri-ciri pantun yang ditemukannyamemperoleh rata-rata skor3,1 sehingga masuk 

dalam kategori baik. Sejumlah4 siswa yaitu ADV, GRBK, RSS dan RJG 

mengangkat tangan dalam kegiatan tanya jawab dan menjawab pertanyaan guru 

berdasarkan pengetahuan baru yang ditemukan terkait maksud/isi pantun jenaka 

dan teka-teki dengan tepat, siswa tersebut kemudian menjelaskan hubungan antara 

konsep yang ditemukan saat mengidentifikasi masalah maksud/isi pada pantun 

dengan konsep pada perbedaan pantun jenaka dan teka-teki secara umum. 

Sedangkan 9 siswa belum dapat menghubungkan konsep yang ditemukan dengan 

konsep pada materi. Kemudian 3 siswa belum menjawab pertanyaan dengan tepat 

dan belum dapat menghubungkan konsep yang ditemukan tekait isi pantun. 

Dalam melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, aktivitas siswa mem-

peroleh rata-rata skor 4 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 16 

siswa tampak memperhatikan penjelasan guru terkait aturan dalam diskusi, 

kerjasama untuk memecahkan masalah, menulis hasil diskusi, dan menyelesaikan 

kegiatan diskusi tepat waktu. 
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Aktivitas siswa saat memperhatikan penjelasan guru tentang cara membuat 

pantun menggunakan kartu kata memperolehrata-rata skor 3,8 sehingga masuk 

dalamkategorisangat baik. Sebanyak 13 siswa tampak menyimak penjelasan guru, 

tidak bermain sendiri atau dengan temannya ketika guru sedang men-jelaskan, 

duduk pada tempatnya masing-masing, dan menanggapi penjelasan guru terkait 

cara membuat sampiran pantun menggunakan kartu kata sesuai isi pantun. 

Sedangkan 3 siswa yaitu APAP, CA, RAA belum menyimak penjelasan guru 

dengan baik. 

Kemampuan siswa ketika mempresentasikan hasil diskusi memperoleh rata-

rata skor 2,7 sehingga masuk dalam kategori baik. Terdapat 4 siswa yaitu ARF, 

ADV, RSS, dan RJG berani maju ke depan kelas menyampaikan hasil temuannya 

dengan suara yang jelas dan lantang, menyimpulkan hasil temuan yang dipresen-

tasikan, dan menanggapi hasil presentasi temannya.Kemudian 10 siswa yang 

tampak menanggapi hasil presentasi temannya dan ikut menyimpulkan hasil 

temuan yang dipresentasikan. Sedangkan 4 siswa tampak ikut menyimpulkan 

hasil temuan yang dipresentasikan bersama guru. 

Kegiatan siswa dalam melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran 

memperoleh rata-rata skor 2,8 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 13 

siswa tampak menjawab pertanyaan guru dengan tepat, berpartisipasi aktif dalam 

menyimpulkan materi pembelajaran dibawah bimbingan guru, dan mencatat hasil 

rangkuman pada buku catatan. Sedangkan 3 siswa yang lainnya belum tampak 

mencatat hasil rangkuman pada buku catatan. Pada kegiatan tersebut belum 

tampak siswa yang bertanya terkait materi yang belum dipahami. 
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Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan tes evaluasi memperoleh rata-

rata skor 4 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 16 siswa 

tampak menyimak petunjuk dan arahan dari guru terkait aturan dalam menger-

jakan tes evaluasi kemudian mengerjakan evaluasi secara individu, tidak me-

nyontek, dan menyelesaikan evaluasi tepat waktu.  

4.1.4.3 Hasil Penilaian Keterampilan Menulis Pantun 

Hasil belajarsiswa dalam keterampilanmenulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata diperoleh dari penilaian hasil evaluasi pada siklus II 

pertemuan 2(lihat lampiran 31).Adapun distribusi frekuensi hasil belajar siswa 

tersebuttermuat pada tabel 4.15 berikut ini. 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Pada Siklus II Pertemuan 2 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

96 – 100 7 98 686 24 29% Tuntas 

91 – 95 4 93 372 17 17% Tuntas 

86 – 90 5 88 440 13 21% Tuntas 

81 – 85 1 83 83 8 4% Tuntas 

76 – 80 0 78 0 7 0% Tuntas 

71 – 75 3 73 219 7 12% Tuntas 

66 - 70 4 68 272 4 17% Belun Tuntas 

Jumlah N= 24  ∑fX = 2072  100%  

Skor tertinggi 100 

Skor terendah 69 

Rata-rata 86,3 

Jumlah siswa tuntas 20 

Persentase ketuntasan 83% 

 

Berdasarkan tabel 4.15 tentang distribusi frekuensi skor hasil belajar pada 

siklus II pertemuan 2 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil belajar 

siswaadalah 86,3 dengan skor tertinggi 100 dan skor terendah 69. Dari 24 siwa 
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diketahui bahwa ketuntasan belajar klasikal menunjukkan bahwa 

83%atausebanyak 20siswa mengalami ketuntasan belajar dengan perolehanskor≥ 

70, sedangkan 17% atau 4 siswa belum mencapai ketuntasan belajar dengan 

perolehan skor < 70. 

Adapun deskripsi hasil keterampilan menulis pantun berdasarkan indikator 

pada siklus II pertemuan 2 termuat pada tabel 4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 Hasil Belajar Keterampilan Menulis Pantun Berdasarkan Indi-

kator Siklus II Pertemuan 2 

No. Indikator 
Jumlah siswa yang 

memperoleh skor Skor 
Rata-

rata 
Kategori 

4 3 2 1 

1. Melengkapi bait pantun dengan 

susunan kata yang tepat 
17 7 - - 89 3,7 

Sangat 

Baik 

2. Menentukan jumlah 

katadansuku kata pada tiap 

baris pantun 

11 3 10 - 73 3 Baik 

3. Menentukan kata yang bersajak 

dan menyebutkan sajak pantun 
17 3 4 - 85 3,5 

Sangat 

Baik 

4. Menafsirkan maksud/isi pantun 

sesuai jenis pantun 
16 8 - - 88 3,7 

Sangat 

Baik 

Jumlah   13,9  

Kategori  Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata 

skoryang diperoleh sesuai indikator keterampilan menulis pantun siswa pada 

siklus II pertemuan 2 adalah 13,9 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. 

Perolehan skor pada setiap indikator keterampilan menulis pantun siswa dapat 

dideskrip-sikan sebagai berikut. 

Indikator melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang tepat mem-

peroleh rata-rata skor3,7 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Terdapat 17 

siswa menyusun kata dengan tepat sesuai kunci jawaban pada tiap baris dalam 
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bait pantun sehingga memperoleh skor 4, sedangkan 7 siswa menyusun kata ham-

pir menyerupai kunci jawaban sehingga memperoleh skor 3. 

Perolehan rata-rata skorpada aspek menentukan jumlah katadan suku kata 

pada tiap baris pantun adalah 3 sehingga masuk dalam kategori baik. Sebanyak 11 

siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata dengan tepat pada tiap baris 

pantun sehingga memperoleh skor 4. Kemudian 3 siswa dapat menentukan jumlah 

kata dan suku kata pada dua baris pantun dengan tepat sehingga memperoleh skor 

3, sedangkan 10 siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata dengan tepat 

pada sat baris saja sehingga memperoleh skor 2. 

Rata-rata skor dalammenentukan kata yang bersajak dan menyebutkan sajak 

pantunadalah3,5 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 17 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak secara urut serta menyebutkan sajak 

pantun dengan benar dan tepat sehingga memperoleh skor 4, sedangkan 3 siswa 

mampu menentukan kata yang bersajak secara urut namun belum dapat 

menyebutkan bunyi akhir katasesuai sajak pantun dengan benar dan tepat 

sehingga memperoleh skor 3, kemudian 4 siswa mampu menentukan kata yang 

bersajak atau menyebutkan sajak pantunnya saja sehingga memperoleh skor 2.  

Penilaian pada aspek menafsirkanmaksud/isi pantun sesuai jenis pantun 

memperoleh rata-rata skor 3,7 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. 

Terdapat 16 siswa mampu menafsirkan maksud/isi pantun dari setiap baris isi 

pantun dengan benar sesuai jenis pantunsehingga memperoleh skor  4, sedangkan 

8 siswa mampu menafsirkan maksud/isi pantun dari setiap baris isi pantun hampir 

menyerupai jawaban benar sesuai jenis pantunsehingga memperoleh skor 3. 
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4.1.4.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis 

hasil pengamatanketerampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa, dan 

catatan lapangan dalam pembelajaran menulis pantunmelalui model 

CTLberbantuan kartu kata. Berdasarkan pembelajaran pada siklus II pertemuan 2 

yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan sudah tercapai baik keterampilan guru, 

aktivitas siswa, maupun hasil belajar yang meningkat sehinggaproses 

pembelajaran dinyatakan berhasil. Adapun hasil refleksi tersebut sebagai berikut. 

Keterampilan guru pada siklus IIpertemuan 2 memperoleh jumlah skor 

sebanyak 34 sehingga masuk dalam kategorisangat baik. Guru telah melaksana-

kan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun, 

namun terdapat deskriptor yang masih belum tampak secara maksimal selama 

pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata tersebut, 

yaitu guru belum maksimal dalam membimbing siswa bertanya dalam proses 

pembelajaran. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun melalui model CTL 

berbantuan kartu kata pada siklus II pertemuan 2 memperoleh jumlah rata-rata 

skor sebanyak 29,5 sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Namun aktifitas 

siswa dalam bertanya masih kurang pada siklus II pertemuan 2. 

Keterampilan menulis pantun siswa dalam pembelajaran menulis pantun 

melalui model CTLberbantuan kartu kata pada siklus II pertemuan 2 memperoleh 

rata-rata skor hasil belajar 86,3 dengan ketuntasan klasikal menunjukkan 83%atau 
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sebanyak 20 siswa mengalami ketuntasan belajardengan skor ≥ 70. Keadaan 

tersebut sudah memenuhi indikator keberhasilan dalam peningkatan keterampilan 

menulis pantun yang mencapai kategori sangat baik dengan ketuntasan klasikal 

lebih dari 75%. 

4.1.4.5 Revisi  

Berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan bersama kolaborator, 

peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penelitian siklus II ini telah memenuhi 

indikator keberhasilan, baik keterampilan guru, aktivitas siswa, maupun hasil 

belajar siswa. Pada keterampilan guru masuk dalam kategori sangat baik, aktivitas 

siswa masuk dalam kategori sangat baik, danketerampilan menulis pantun masuk 

dalam kategori sangat baik dengan ketuntasan klasikal lebih dari 75%. 

4.1.5 Rekapitulasi Siklus I dan II 

Rekapitulasi data hasil penelitian pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

model CTL berbantuan kartu kata pada siklus I (pertemuan 1,2) dan siklus II 

(pertemuan 1,2) yang meliputi aspek keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

penilaian hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis pantun siswadapat 

ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut ini. 
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Gambar 4.1Diagram Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I dan II 

Berdasarkan gambar 4.1 tentang diagram rekapitulasi hasil penelitian siklus 

I dan II di atas, dapat ditunjukkan bahwa persentase keberhasilan keterampilan 

guru (lihat lampiran 14) pada siklus I adalah 82%, siklus II mengalami 

peningkatan sebesar 93%. Persentase keberhasilan aktivitas siswa (lihat lampiran 

19) pada siklus I adalah 66%, siklus II mengalami peningkatan sebesar 79%. 

Persentase ketuntasan keterampilan menulis pantun (lihat lampiran 32) pada siklus 

I adalah 66%, siklus II mengalami peningkatan sebesar 79%.  

Pada hasil observasi keterampilan guru dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan persentase keberhasilan sebesar 11%. Aktivitas siswa dari siklus I ke 

siklus IImengalami peningkatan sebesar 13%. Keterampilan menulis pantun siswa 

dari siklus I ke siklus IImengalami peningkatan sebesar 13%. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pembahasan pemaknaan temuan penelitian ini didasarkan pada hasil ob-

servasi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis pantun siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui model CTLberbantuan kartu kata 

pada siklus I ke siklus II. Adapun deskripsi peningkatan hasil penelitian tersebut 

dapat diuaraikan sebagai berikut. 

4.2.1.1 Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan II 

Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran menulis pantun melalui 

model CTLberbantuan kartu kata pada siklus I pertemuan 1 mencapai skor 29, 

kemudian pada siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 30 sehingga rata-rata skor 

pada siklus I adalah 29,5 dengan persentase keberhasilan sebesar 82%. Pada siklus 

II pertemuan 1 skor keterampilan guru mencapai 33 dan meningkat pada siklus II 

pertemuan 2 menjadi 34 sehingga rata-rata skor keterampilan guru pada siklus II 

adalah 33,5dengan persentase keberhasilan sebesar 93%. Dari hasil observasi 

tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan keterampilan guru pada siklus I ke 

siklus II. Berdasarkan peningkatan tersebut, keterampilan guru dalam pem-

belajaran bahasa Indonesia telah mencapai kategori baik. 

Secara lebih jelasnya peningkatan keterampilan guru dari siklus I ke siklus 

II tersebut dapat ditunjukkanpada gambar4.2 berikut ini. 
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Gambar4.2Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I dan II 

Berdasarkandiagram 4.2 tentang diagram peningkatan keterampilan guru 

siklus I dan II di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 9 indikator keterampilanguru 

yang diamati dalam pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan 

kartu kata, di antaranya adalahmelaksanakan prapembelajaran, melakukan 

apersepsi untuk membangun pengetahuan awal siswa terkait materi pantun yang 

akan dipelajari, membimbing siswa mengidentifikasi bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri pantun, melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-

ciri pantun yang ditemukan siswa , membentuk kelompok belajar beranggotakan 

5-6 siswa yang heterogen, menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan 

kartu kata, membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi, merefleksi 

pembelajaran yang telah dilakukan, dan mengadakan evaluasi. 

Keterampilan guru dalam melaksanakan prapembelajaran pada siklus I 

pertemuan 1memperoleh skor 3, guru menyiapkan bahan ajar dan media yang 

akan digunakan, mengondisikan siswa sebelum pelajaran dimulai, namun guru 
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belum mengucapkan salam dan kegiatan doabelum dilakukan ketika akan 

membuka pelajaran, guru kemudian melakukan presensi. Pada siklus I pertemuan 

2 meningkat dengan skor 4, guru mengucapkan salam dan meminta salah satu 

siswa memimpin kegiatan berdoa. Namun pada siklus II (pertemuan 1 dan 2) 

perolehan skor menurun menjadi 3, kegiatan doa belum dilakukan karena 

pelajaran bahasa Indonesia saat itu pada jam kedua sehingga kegiata doa sudah 

dilakukan pada jam pertama yaitu pelajaran agama.Keterampilan guru dalam 

melaksanakan prapembelajaran sejalan dengan salah satu tujuan dalam membuka 

pelajaran menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 yaitu menyiapkan siswa 

secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Indikator keterampilan guru ketika membangun pengetahuan awal siswa 

trekait materi pantun yang akan dipelajari pada siklus Ipertemuan 1 memperoleh 

skor 3, guru melakukan apersepsi terkait pengetahuan awal siswa dengan 

melakukan kegiatan bertanya untuk membangun konsep awal siswa terkait materi 

pantun kemudian guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan 

dipelajari.Pada siklus I pertemuan 2 dan siklus II (pertemuan 1 dan 2), guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi pantun yang 

akan dipelajari sehingga skor keterampilan guru meningkat menjadi 4. Sesuai 

dengan prinsip kontruktivisme dalam kegiatan apersepsi menurut Mandigers 

(dalam Rifa’i dan Anni, 2011:200), prinsip ini memberikan petunjuk bahwa dalam 

mengajar, pendidik hendaknya mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan 

apa yang sudah diketahui. Dengan cara tersebut subjek belajar akan lebih tertarik 

sehingga bahan pelajaran mudah diserap. 
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Keterampilan guru dalam membimbing siswa mengidentifikasi bagian 

pantun untuk menemukan ciri-ciri pantunpada siklus I (pertemuan 1 dan 2) serta 

siklus II pertemuan 1 memperoleh skor 3, guru mem-berikan suatu permasalahan 

yang harus diidentifikasi siswa terkait materi pantun, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengungkapkan hasil temuannya, dan merespon atau 

memberikan umpan balik terkait pengetahuan yang diung-kapkan siswa. Pada 

siklus II pertemuan 2 mengalami peningkatan dan mem-peroleh skor 4, guru 

memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan hasil temuannya. Selaras 

dengan prinsip menemukan menurut Hosnan (2000:7) yaitu salah satu proses 

pembelajaran adalah didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses 

berpikir sistematis. 

Pada kegiatan tanya jawab untuk mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang 

ditemukan siswa , keterampilan gurupada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 

3, guru bertanya tentang pengetahuan baru yang ditemukan siswa terkait ciri-ciri 

pantun dengan memberikan kesempatan berfikir kepada siswa untuk mengung-

kapkan hasil temuanya. Selanjutnya, guru membimbing siswa menghubungkan 

konsep yang ditemukannya dengan konsep pada materi pantun. Namun guru 

belum memberi giliran siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.Pada 

siklus I pertemuan 2 serta siklus II (pertemuan 1 dan 2) keterampilan guru 

meningkat dengan perolehan skor mencapai 4,gurumem-berikan giliran siswa 

untukmenjawab sehingga siswa aktif yang dalam kegiatan tanya jawab dapat 

merata.Hal tersebut sesuai dengan keterampilan bertanya menurut Djamarah 

(2010:99) yang menjelaskan bahwa untukmengembangkan keterampilan kognitif 
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siswa melalui kegiatan bertanya harus memperhatikan penyusunan kata, pemu-

satan, pindah gilir, dan distribusi agar seluruh siswa turut aktif dalam kegiatan 

tanya jawab. 

Dalam membentuk kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa yang he-

terogen, keterampilan guru pada siklus I (pertemuan 1 dan 2) memperoleh skor 3, 

pada kegiatan diskusi kelompok guruberkeliling mengamati kerja kelompok dan 

memberi teguran kepada siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Namun pada 

kegiatan ini, guru kurang maksimal mengatur waktu ketika membentuk kelompok 

belajar. Pada siklus II (pertemuan 1 dan 2) guru mengatur waktu sesuai kegiatan 

diskusi kelompok dengan baik sehingga skor keterampilan guru meningkat 

menjadi 4. Hal-hal yang dilakukan guru dalam membentuk kelompok 

belajartersebut sesuai dengan keterampilan mengelola kelas menurut Tim 

Pengembangan Ilmu Pendidikan (2009:157) yang menyatakah bahwa dalam 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, guru perlu 

mengembalikannya dengan melakukan tindakan yang sesuai mana kala terjadi 

hal-hal dapat mengganggu suasana belajar mengajar. 

Keterampilan guru saat menjelaskan contoh membuat pantun menggunakan 

kartu kata pada siklus I (pertemuan 1 dan 2) memperoleh skor 4, guru menarik 

perhatian siswa dengan media kartu  kata dan menjelaskan cara menyusun kartu 

kata sesuai ciri-ciri pantun dengan suara yang jelas dan lantang sehingga perhatian 

siswa terpusat pada guru, kemudian guru memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami terkait penggunaan kartu kata tersebut. 

Namun pada siklus II pertemuan 1keterampilan guru menurun dengan skor 3, 
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keadaan ini disebabkan karena guru belum memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami terkait penggunaan kartu kata. Pada siklus II 

pertemuan 2 keterampilan guru meningkat kembali dengan perolehan skor men-

capai 4.Penggunaan kartu kata sebagai media pembelajaran tersebut merupakan 

salah satu keterampilan mengadakan variasi mengajar yang dilakukan oleh guru, 

hal tersebut sesuai dengan pendapat Rusman (2014:85) yang mengatakan bahwa 

variasi ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa karena suasana pem-

belajaran yang monoton. 

Dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi, keterampilan 

guru pada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 4,guru memusatkan perhatian 

siswa pada hasil presentasi temannya yang berani maju ke depan kelas, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi hasil presentasi teman-

nya, dan memberi stiker penghargaan kepada siswa yang berani maju tersebut. 

Kemudian guru mengonfirmasi jawaban yang telah dipresentasikan siswa sebagai 

bentuk penegasan atas jawaban yang benar sesuai materi pembelajaran. Namun 

pada siklus I pertemuan 2 menurun dengan perolehan skor menjadi 3, hal tersebut 

disebabkan karena gurubelum memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanggapi hasil presentasitemannya tersebut.Pada siklus II (pertemuan 1 dan 2) 

keterampilan guru meningkat kembali dengan memperoleh skor 4. Hal-hal yang 

dilakukan guru dalam membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusina 

tersebut selaras dengan keterampilan mengajar perorangan menurut Djamarah 

(2010:163) yang diartikan sebagai suatu proses dimana siswa dibantu mengem-
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bangkan kemajuan dalam mencapai tujuan berdasarkan kemampuan, pendekatan, 

dan bahan pelajaran. 

Pada kegiatan merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan, keterampilan 

gurupada siklus I pertemuan 1 memperoleh skor 3, guru bertanya terkait materi 

yang telah dipeljari, mengonfirmasi jawaban siswa, dan membimbing siswa 

menyimpulkan materi pelajaran. Pada siklus I pertemuan 2 keterampilan guru 

menurun dengan memperoleh skor 1, hal tersebut karena guru tampak mem-

bimbing siswa dalam menyimpulkan materi pelajaran saja. Pada siklus II per-

temuan 1 dan 2 keterampilan guru meningkat dengan memperoleh skor4, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami. Merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan merupakan salah satu 

usaha guru dalam menutup kegiatan belajar mengajar menurut Usman (dalam 

Rusman 2014:92) yaitu memberi gambaran yang jelas tentang apa yang sudah 

dipeljari dengan merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Keterampilan guru ketikamengadakan evaluasi pada siklus I pertemuan 1 

memperolehskor 3, guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa, mengon-

disikan siswa untuk mengerjakan tes evaluasi dengan tenang dan tepat waktu. 

Pada siklus I pertemuan 2 dan siklus II pertemuan 1 keterampilan guru meningkat 

dengan memperoleh skor 4, guru telah memberikan tindak lanjut pembelajaran. 

Namun pada siklus II pertemuan 2 keterampilan guru menurun dengan 

memperoleh skor 3, hal ini desebabkan karena guru belum memberikan tindak 

lanjut pembelajaran.Kegiatan guru dalam mengadakan evaluasi menurut Usman 
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(dalam Rusman 2014:92) merupakan salah satu komponen menutup pelajaran 

yang dapat dilakukan dengan memberikan soal-soal tertulis. 

Secara garis besarnya, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata mengalami pe-

ningkatan dari siklus I ke siklus II, hal tersebut terbukti dari hasil pengamatan 

indikator keterampilan guru yang sudah diuraikan diatas. 

Adapun kajian empiris berupa penelitian yang mendukung peningkatan 

keterampilan guru melalui model CTLadalah penelitian yang dilakukan oleh 

Anggriawan Nova Prasetya dkk. pada tahun 2013 dengan judul “Penggunaan 

Pendekatan Kontekstual dalam Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar”.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada tiap 

siklusnya yaitu pada siklus I mencapai 65,47%, siklus II 77,38% dan siklus III 

mencapai 87,51%. 

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa model CTL berbantuan kartu 

kata dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 

menulis pantun. 

4.2.1.2 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis pantun melalui model 

CTL berbantuan kartukatapada siklus I pertemuan 1 mencapai skor 22,6 kemudian 

pada siklus I pertemuan 2 meningkat menjadi 25,3 sehingga rata-rata skor pada 

siklus I adalah 23,9 dengan persentase keberhasilan sebesar 66%. Pada siklus II 

pertemuan 1 skor aktivitas siswa mencapai 27,6 dan meningkat pada siklus II 
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pertemuan 2 menjadi 34 sehingga rata-rata skoraktivitas siswa pada siklus II 

adalah 29,5 dengan persentase keberhasilan sebesar 79%. Dari hasil observasi 

tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan aktivitas siswa pada siklus I ke 

siklus II. Berdasarkan peningkatan tersebut, aktivitas siswa dalam pem-belajaran 

bahasa Indonesia telah mencapai kategori baik. 

Secara lebih jelasnya peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 

tersebut dapat ditunjukkanpada gambar4.3 berikut ini. 

 

Gambar4.3Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

Berdasarkangambar 4.3 tentang diagram peningkatan aktivitas siswa siklus I 

dan II di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 9 indikator aktivitas siswa yang 

diamati dalam pembelajaran menulis pantun melalui model CTL berbantuan kartu 

kata, diantaranya adalah menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran, menanggapi 
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7. Mempresentasikan hasil diskusi  

8. Melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran 
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apersepsi yang dilakukan guru untuk membangun pengetahuan awal yang 

dimilikinya terkait materi pantun, mengidentifikasi bagian pantun untuk mene-

mukan ciri-ciri pantun, menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan ciri-ciri 

pantun yang ditemukannya, melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, memper-

hatikan penjelasan guru tentang cara membuat pantun menggunakan kartu kata, 

mempresentasikan hasil diskusi, melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran, 

dan mengerjakan tes evaluasi 

Indikator aktivitas siswa dalammenyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

pada pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 3, 

aktivitas siswa yang tampak yaitu siswa menjawab salam namun kegiatan doa 

belum tampak karena guru langsung melakukan presensi, seluruh siswa hadir di 

kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menempati tempat duduk masing-

masing saat guru tiba di kelas, kemudian menyiapkan buku dan alat tulis yang 

akan digunakan selama pembelajaran. Pada siklus I pertemuan 2 perolehan rata-

rata skor meningkat menjadi 4, seluruh siswa tampak menjawab salam dan 

melakukan kegiatan doa. Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 perolehan rata-

rata skor menurun menjadi 2,9. Penurunan skor disebabkan karena ada dua siswa 

yang terlambat masuk kelas. Kemudian pada siklus II pertemuan 2 perolehan rata-

rata skor meningkat kembali menjadi 3, namun kegiatan doa belum dilakukan. 

Kegiatan yang dilakukan siswa dalam menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 

tersebut berhubungan dengan faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar 

siswa menurut Mustaqim (2010:62), yaitu kondisi fisik orang yang belajar, 

kondisi psikis anak, kemauan belajar, dan sikap terhadap guru merupakan 
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beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran 

untuk mencapai tujuan belajar. 

Aktivitas siswa ketika menanggapi apersepsi yang dilakukan guru  untuk 

membangun pengetahuan awal yang dimilikinya terkait materi pantun pada siklus 

I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 1,2. Rendahnya perolehan skor tersebut 

disebabkan karena sedikitnya siswa yang tampakmenanggapi apersepsi terkait 

pengetahuan awal yang dimilikinya serta menjawab pertanyaan guru untuk 

membanguan konsep awal terkait ciri-ciri pantun, siswa juga belum tampak 

menanggapi tujuan pembelajaran yang disampaikan guru atau bertanya terkait 

materi yang akan dipelajari. Namun pada siklus I pertemuan 2 terjadi peningkatan 

jumlah siswa yang tampakmenanggapi apersepsi terkait pengetahuan awal yang 

dimilikinya serta menjawab pertanyaan guru untuk membanguan konsep awal 

terkait materi pantunsehingga rata-rata skor meningkat menjadi 1,5. Kemudian 

pada siklus II pertemuan 1 sebagian siswa menanggapi tujuan pembelajaran yang 

disampaikan guru sehingga rata-rata skor meningkatlagi menjadi 2,5. Pada siklus 

II pertemuan 2 beberapa siswa tampak bertanya terkait materi yang akan dipelajari 

sehingga rata-rata skor aktivitas siswa meningkat menjadi 2,9. Kegiatan apersepsi 

yang dilakukan guru tersebut sesuai prinsip pembelajaran kontruktivisme menurut 

Hosnan(2014:270) bahwa dalam proses pembelajaran siswa perlu membangun 

pemahamannya sendiri berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki secara aktif, 

kreatif, dan produktif. 

Kemampuan siswa dalam mengidentifikasi bagian pantun untuk menemu-

kan ciri-ciri pantun pada siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 2. 
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Rendahnya perolehan skor tersebut disebabkan karena sebagian besar siswa belum 

mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat serta belum tampak siswa yang 

mengajukan pertanyaan. Kemudian pada siklus I pertemuan 2 sebagian besar 

siswa tampak mengidentifikasi permasalahan yang diberikan oleh guru, aktif 

mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan hasil temuannya dengan tepat serta 

tampak 2 siswa mengajukan pertanyaan sehingga rata-rata skor meningkat 

menjadi 2,6. Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 1 mengalami 

peningkatanrata-rata skor menjadi 3. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan 

bertambahnya jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan. Pada siklus II 

pertemuan 2 jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan semakin bertambah dari 

pertemuan sebe-lumnya sehingga rata-rata skor aktivitas siswa meningkat lagi 

menjadi 3,1. Kemampuan siswa dalam melalakukan kegiatan menemukan 

pengetahuan baru tersebut selaras dengan prinsip keterlibatan langsung atau 

berpengalaman dalam kegiatan belajar menurut Dimyati danMudjiono (2013:42-

49) yaitu dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa belum sekedar 

mengalami secara langsung tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam 

perbuatan, dan bertanggung-jawab terhadap hasilnya. 

Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dan bertanya berdasarkan 

ciri-ciri pantun yang ditemukannya pada siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-

rata skor 2,5. Beberapa siswa belum aktif dalam kegiatan tanya jawab sehingga 

belum dapat menyimpulkan materi tentang pantun. Kemudian siklus I pertemuan 

2 mengalami peningkatan dengan perolehan rata-rata skor2,7. Keadaan tersebut 

ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah siswa yang aktif dalam kegiatan tanya 
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jawab. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata skor meningkat menjadi 2,8. Keadaan 

tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah siswa yang aktif dalam 

kegiatan tanya jawab dan menyimpulkan materi. Pada siklus II pertemuan 2 

sebagian besar siswa aktif mengangkat tangan dalam kegiatan tanya jawab dan 

menjawab pertanyaan guru berdasarkan pengetahuan baru yang ditemukan terkait 

pantun dengan tepat, siswa tersebut kemudian menjelaskan hubungan antara 

konsep yang ditemukan saat mengidentifikasi masalah terkait ciri-ciri pantun 

dengan konsep pada ciri-ciri pantun secara umum sehingga rata-rata skor aktivitas 

siswa meningkat menjadi 3,1. Sejalan dengan kegiatan bertanya menurut Hosnan 

(2014:270) bahwa dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan 

informasi begitu saja, tetapi memancing agar siswa dapat sebuah pengetahuan 

baru melalui sebuah pertanyaan agar siswa aktif dan berpikir kritis. 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar secara berkelompok, aktivitas siswa 

pada siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 3,5. Beberapa siswa belum 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik terkait aturan diskusi sehingga ketika 

melaksanakan kegiatan diskusi belum maksimal. Pada siklus I pertemuan 2 

sebagian besar siswa saling kerjasama dalam diskusi kelompok sehingga rata-rata 

skor meningkat menjadi 3,7 dan pada siklus II pertemuan 1siswa mulai terkondisi 

dengan baik dalam kegiatan belajar kelompoksehingga perolehan rata-rata skor 

meningkat menjadi 3,8. Pada siklus II pertemuan 2, seluruh siswa tampak tampak 

memperhatikan penjelasan guru terkait aturan dalam diskusi, kerjasama untuk 

memecahkan masalah, menulis hasil diskusi, dan menyelesaikan kegiatan diskusi 

tepat waktu sehingga rata-rata skor mencapai 4. Aktivitas siswa dalam kegiatan 
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belajar secara berkelompok tersebut selaras dengan kegiatan dalam masyarakat 

belajar menurutSardiman (2011:225) yaitu tukar pendapat antar teman, antar 

kelompok, dan antar yang tahu kepada yang belum tahu. 

Aktivitas siswa saat memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru 

pada siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 3,2. Beberapa siswa masih 

belum tampak menyimak penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting, dan 

tampak bermain sendiri atau bermain dengan temannya. Kemudian siklus I 

pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan perolehan rata-rata skor 3,4. Ke-

adaan tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah siswa yang tampak 

menyimak penjelasan guru dan mencatat hal-hal yang penting. Pada siklus II 

pertemuan 1 rata-rata skor meningkat menjadi 3,6. Keadaan tersebut ditunjukkan 

dengan bertambahnya jumlah siswa yang tampak menyimak penjelasan guru. 

Pada siklus II pertemuan 2 sebagian besar siswa menunjukkan sikap duduk yang 

baik, menyimak penjelasan guru, mencatat hal-hal yang penting, dan tidak 

bermain sendiri atau bermain dengan temannya sehingga rata-rata skor aktivitas 

siswa meningkat menjadi 3,8. Sejalan dengan teori pembelajaran dalam 

Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 yaitu pembelajaran merupakan proses 

interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru serta sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 

Kemampuan siswa ketika mempresentasikan hasil diskusi memperoleh rata-

rata skor 1,5 pada siklus I pertemuan 1. Rendahnya perolehan skor disebabkan 

karena sedikitnya siswa yang tampak maju ke depan kelas untuk menyampaikan 

hasil temuannya dengan suara yang jelas dan lantang. Pada siklus I pertemuan 2, 
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aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan perolehan rata-rata skor 2,1. 

Beberapa siswa tampak maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil temu-

annya dengan suara yang jelas dan lantang. Kemudian pada siklus II pertemuan 1 

rata-rata skor meningkat menjadi 2,3. Sebagian siswa tampak maju ke depan kelas 

untuk menyampaikan hasil temuan dengan suara yang jelas dan lantang. Pada 

siklus II pertemuan 2 rata-rata skor aktivitas siswa meningkat lagi menjadi 2,7. 

Beberapa siswa tampak menanggapi hasil presentasi temannya. Kemampuan 

siswa dalam melaksanakan permodelan tersebut selaras dengan pengertian 

permodelan dalam kegiatan belajar menurut Hosnan (2014: 272) yaitu pemberian 

contoh tentang cara mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya atau 

mempertontonkan suatu penampilan. 

Kegiatan siswa dalam melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran pada 

pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 2,1. 

Rendahnya perolehan skor disebabkan karena siswa belum tampak bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami terkait materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan serta sebagian besar siswa belum tampak mencatat hasil rangkuman 

pada buku catatan. Sedangkan pada siklus I pertemuan 2 perolehan rata-rata skor 

menurun menjadi 1,5. Penurunan skor tersebabkan karena belum tampak kegiatan 

tanya jawab terkait materi pembelajaran yang sudah dilakukan. Pada siklus II 

pertemuan 1 perolehan rata-rata skor meningkat menjadi 2,7. Keadaan tersebut 

ditunjukkan dengan peningkatan jumlah siswa yang mencatat hasil rangkuman 

pada buku catatan. Kemudian pada siklus II pertemuan 2 rata-rata skor meningkat 

lagi menjadi 2,8. Sebagian besar siswa tampak menjawab pertanyaan guru dengan 
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tepat, ikut berpartisipasi aktif dalam menyimpulkan materi pembelajaran dibawah 

bimbingan guru, serta mencatat hasil rangkuman pada buku catatannya. Kegiatan 

siswa dalam melakukan refleksi tersebut merupakan cara berpikir atau perenungan 

tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang 

sudah dilakukan atau dipelajari (Sardiman 2011:227) 

Indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan tes evaluasi pada siklus I 

pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor 3,6. Beberapa siswa belum menyelesaikan 

evaluasi tepat waktu. Siklus I pertemuan 2 mengalami peningkatan dengan 

perolehan rata-rata skor 3,8. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya 

siswa yang menyelesaikan evaluasi tepat waktu. Kemudian pada siklus II 

(pertemuan 1 dan 2) rata-rata skor meningkat hingga mencapai 4. Seluruh siswa 

tampak menyimak petunjuk dan arahan dari guru terkait aturan dalam 

mengerjakan soal evaluasi kemudian mengerjakan evaluasi secara individu, tidak 

menyontek, dan menyelesaikan evaluasi tepat waktu. Aktivitas siswa dalam 

mengerjakan tes evaluasi selaras dengan dua faktor yang mempengaruhi belajar 

menurut Mustaqim (2010:62), yaitu kemampuan bawaan anak dan ulangan 

sebagai alat ukur siswa terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

Secara garis besarnya, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran menulis 

pantun melalui model CTL berbantuan kartu kata mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II, hal tersebut terbukti dari hasil pengamatan indikator aktivitas 

siswa yang sudah diuraikan diatas. 

Adapun kajian empiris berupa penelitian yang mendukung peningkatan 

aktivitas siswa melalui model CTLadalah penelitian yang dilakukan oleh Andrea 
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R Milner, dkk pada tahun 2011 dengan judul “Elementary Science Student’s 

Motivation and Learning Strategy Use: Contructivist Classroom Contextual 

Factors in a Life Science Laboratory and a Traditional Classroom”. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh penerapan pembelajaran kontruktivisme 

terhadap peningkatan motivasi siswa sekolah dasar dalam proses pembelajaran 

pada kelas yang menerapkan pembelajaran kontruktivisme dibanding kelas biasa. 

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa model CTL berbantuan kartu 

kata dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis pantun. 

4.2.1.3 Peningkatan Keterampilan Menulis Pantun Siswa Siklus I dan II 

Keterampilan menulis merupakan proses dimana siswa belajar mengem-

bangkan keterampilan dan kreativitasnya dalam menulis berdasarkan pengalaman 

yang dimiliki. Hal tersebut sejalan dengan Hakim (dalam Hamdani, 2011:21) 

yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan dalam kepri-

badan manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. 

Berdasarkan skor hasil belajar menulis pantun yang diperoleh siswa, dapat 

diketahui bahwa rata-rata skor hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan 1 

adalah 67,5 dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebanyak 65% 

kemudian meningkat pada siklus I pertemuan 2 menjadi 74,05 dengan persentase 

ketuntasan belajar klasikal sebanyak 68%. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata 

skor hasil belajar siswa mengalami peningkatan lagi menjadi 80,5 dengan 

persentase ketuntasan belajar klasikal yang telah  mencapai 75% dan pada siklus 
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II pertemuan 2 kembali meningkat menjadi 86,3 dengan persentase ketuntasan 

belajar mencapai 83%. 

Secara lebih jelasnya peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari siklus I ke 

siklus II tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 4.4 berikut ini. 

 

Gambar 4.4 Diagram Peningkatan Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I dan II 

Berdasarkan gambar 4.4 tentang diagram ketuntasan belajar klasikal siklus I 

dan II di atas, dapat ditunjukkan bahwa keterampilan menulis pantun siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II, hal tersebut terbukti dari hasil 

belajar keterampilan menulis pantun berdasarkan indikator yang ditunjukkan pada 

gambar 4.5 berikut ini. 

 

Gambar4.5 Diagram PeningkatanKeterampilan Menulis Pantun Siklus I dan II 
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Berdasarkan gambar 4.5tentang diagram peningkatan keterampilan menulis 

pantun siswa pada siklus I dan II di atas, dapat dilihat bahwa terdapat empat 

indikator keterampilan menulis pantundalam pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model CTL berbantuan kartu kata, diantaranya adalah (1) melengkapi bait 

pantun dengan susunan kata yang tepat; (2) menentukan jumlah kata dan suku 

kata pada tiap baris pantun; (3) menentukankata yang bersajak dan menyebutkan 

sajak pantun; dan (4) menafsirkan maksud/isi pantun. 

Indikator melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang tepat pada 

siklus I pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor2,5 yang ditunjukkan dengan 

beberapa siswa dapat melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang hampir 

menyerupai benar. Kemudian pada siklus I pertemuan 2sebagian besar siswa 

dapat melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang hampir menyerupai benar 

sehinggarata-rata skor meningkat menjadi 3,2. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata 

skor siswa kembali meningkat menjadi 3,5 yang ditunjukkan dengan hampir 

sebagian besar siswa dapat melengkapi bait pantun dengan susunan kata yang 

tepat dan pada siklus II pertemuan 2 hampir seluruh siswa dapat melengkapi bait 

pantun dengan susunan kata yang tepat sesuai kunci jawaban sehingga rata-rata 

skor meningkat lagi menjadi 3,7. 

Perolehan rata-rata skorpada aspek menentukan jumlah katadan suku kata 

pada tiap baris pantun pada siklus I pertemuan 1 adalah 2,6 yang ditunjukkan 

dengan hampir sebagian siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata pada 

tiga baris pantundengan tepat. Kemudian pada siklus I pertemuan 2 sebagian 

siswa dapat menentukan jumlah kata dan suku kata pada tiga baris pantundengan 
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tepat sehinggarata-rata skor meningkat menjadi 2,9. Namun pada siklus II 

pertemuan 1 rata-rata skor siswa menurun menjadi 2,8 yang disebabkan beberapa 

siswa belum teliti ketika menghitung jumlah sukukata pada tiga atau dua baris 

pantun dengan tepat. Pada siklus II pertemuan 2 hampir sebagian siswadapat 

menentukan jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantundengan tepat 

sehingga rata-rata skor meningkat menjadi 3. 

Rata-rata skor dalammenentukan kata yang bersajak dan menyebutkan sajak 

pantunpada siklus I pertemuan 1 memperoleh adalah3,3 yang ditunjukkan dengan 

sebagian siswa mampumenentukan kata yang bersajak hampir menyeru-pai kunci 

jawaban dan menyebutkan sajak pantun dengan benar. Kemudian pada siklus I 

pertemuan 2 sebagian besar siswa mampumenentukan kata yang bersajak hampir 

menyerupai kunci jawaban dan menyebutkan sajak pantun dengan benar 

sehinggarata-rata skor meningkat menjadi 3,4. Pada siklus II pertemuan 1 rata-rata 

skor siswa kembali meningkat menjadi 3,7 yang ditunjukkan dengan hampir 

seluruh siswa mampumenentukan kata yang bersajak secara urut sesuai kunci 

jawaban dan menyebutkan sajak pantun dengan benar. Namun pada siklus II 

pertemuan 2 rata-rata skor menurun menjadi 3,5 yang disebabkan karena beberapa 

siswa belum mampumenentukan kata yang bersajak dengan benar. 

Penilaian pada aspek menafsirkanmaksud/isi pantun dalam siklus I 

pertemuan 1 memperoleh rata-rata skor2,4 yang ditunjukkan dengan sebagian 

besar siswa mampu menafsirkan maksud dari salah satu baris isi pantun dengan 

benar. Kemudian pada siklus I pertemuan 2 beberapa siswa mampu menafsirkan 

maksud dari setiap baris isi pantun hampir menyerupai kunci jawaban dengan 
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benar sehinggarata-rata skor meningkat menjadi 2,6. Pada siklus II pertemuan 1 

rata-rata skor siswa kembali meningkat menjadi 3 yang ditunjukkan dengan 

beberapa siswa mampu menafsirkan maksud dari setiap baris isi pantun sesuai 

kunci jawaban dengan benar dan pada siklus II pertemuan 2 hampir seluruh siswa 

mampu menafsirkan maksud dari setiap baris isi pantun sesuai kunci jawaban 

dengan benar sehingga rata-rata skor meningkat lagi menjadi 3,7. 

Adapun kajian empiris berupa penelitian yang mendukung peningkatan 

keterampilan menulis pantun melalui model CTLberbantuan kartu kata adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Anom Janawati pada tahun 2013 dengan judul 

“Pengaruh Implementasi Pembelajaran Kartu Kata dalam Permainan Domino 

terhadap Peningkatan Kemampuan Membaca Menulis Permulaan Siswa”.Hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh penerapan kartu kata terhadap 

peningkatan kemampuan menulis siswa dalam proses pembelajaran pada kelas 

yang menerapkan media kartu kata dibanding kelas biasa. 

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa model CTL berbantuan kartu 

kata dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada keterampilan menulis pantun. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian ini adalah kualitas pembelajaran menulis 

pantunmelalui model CTLberbantuan kartu katamengalami peningkatan dari tiap 

siklusnya. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan peningkatan pada aspek 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis pantun pada siswa 

kelas IV-B SD Labschool Unnes. 
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Selain itu implikasi yang di dapat dari penelitian ini ada tiga hal, yaitu 

implikasi teoretis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis. 

4.2.2.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi teoretis dalam penelitian melalui model CTLberbantuan kartu 

kataadalahadanya keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang 

digunakan peneliti. Penelitian yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa 

model CTLberbantuan kartu kata dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis pantun, khususnya peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran, aktivitas siswa selama pembelajaran dan keterampilan siswa dalam 

menulis pantun. Hal ini sesuai pernyataan Hamdani (2011:194) bahwa kualitas 

pembelajaran dapat dilihat daripeningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 

pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi praktis darihasil penelitianmelalui model CTLberbantuan kartu 

kata adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman baru bagi guru dalam 

menentukan pendekatan, model dan media yang sesuai dengan bahan yang akan 

diajarkan sehingga pembelajaran dapat dikemas secara efektif dan menarik, 

selain itu juga dapatmenuntut siswa untuk dapat membangun pemahaman atau 

persepsi atas dasar pengalaman nyata yang dialaminya, dan dapat 

dijadikansebagai kontribusi dalam hal perbaikan pelaksanaan pembelajaran di 

sekolah sehingga kualitas mutu pendidikan sekolah tersebut dapat meningkat. 
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4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dari hasil penelitian melalui model CTLberbantuan 

kartu katamenunjukkan bahwa terdapat hubungan antara model dan media yang 

digunakan terhadap keberhasilan pembelajaran, hal tersebut dibuktikan adanya 

peningkatan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga aktivitas 

dan hasil belajar siswaikut meningkat. Keadaan tersebut membuktikan bahwa 

kualitas pembelajaran menulis pantunmelalui model CTLberbantuan kartu kata 

pada siswa kelasIV-B SD Labschool Unnes mengalami peningkatan. Sejalan 

dengan itu, Sutikno (2013:34-38) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kom-

ponen pembelajaran sebagai aspek penting dalam keberhasilan suatu pembe-

lajaran yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

sebagai interaksi antara guru dan siswa dengan materi pembelajaran, variasi 

metode pembelajaran sesuai tujuan, media sebagai penyampaian informasi, 

sumber belajar sebagai sumber informasi terkait materi, dan evaluasi untuk 

mengukur seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model 

CTLberbantuan kartu kataefektif diterapkan dalam pembelajaran menulis pantun 

karena terbukti mampu meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis pantun pada siswa kelas IV-B SD Labschool Unnes.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya (bab IV) dapat disimpulkan bahwa model CTLberbantuan kartu kata 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis pantun yang menunjukkan 

bahwa: 

1) Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 29,5 sehingga masuk 

dalam kategori baik, siklus II meningkat menjadi 33,5 sehingga masuk dalam 

kategori sangat baik;  

2) Aktivitas siswa pada siklus Imemperoleh skor 23,9 sehingga masuk dalam 

kategori baik, siklus II meningkat menjadi 29,5 sehingga masuk dalam 

kategori baik;  

3) Keterampilanmenulis pantun siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 

skor70,8 dengan persentase ketuntasan 66%, siklus IIrata-rata skormeningkat 

83,4 dengan persentase ketuntasan 79%. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, maka untuk meningkatkan kualitas pem-

belajaran melalui model CTL berbantuan kartu kata, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut. 
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1) Dalam mengelola pembelajaran, guru perlu: (a) mengaitkan materi dengan 

pengalaman yang dimiliki siswa; (b) menggunakan media yang menarik dan 

mudah dipahami siswa; (c) menggunakan variasi gaya mengajar yang menarik 

dan komunikatif agar siswa tertarik memperhatikan penjelasan guru; dan 

(d)membimbing siswa dalam merefleksi pembelajaran secara maksimal baik 

secara individu maupun keseluruhan.  

2) Untuk meningkatkan aktivitas siswa, guru sebaiknya memotivasi siswa agar 

aktif dalam kegiatan pembelajaran serta memberikan kesempatan kepada 

seluruh siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, hendaknya guru selalu melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, sehingga guru dapat 

menentukan langkah perbaikan sesuai masalah yang ada pada siswa atau guru 

itu sendiri agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 
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Lampiran 1 

LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK 

MELALUI MODELCTL BERBANTUAN KARTU KATA 

Langkah 

Pendekatan 

Saintifik 

(Permendikbud 

Nomor 103, 2014:8) 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

melalui Model 

CTL berbantuan 

Kartu Kata 

Indikator 

Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

melalui Model CTL 

berbantuan Kartu Kata 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui 

Model CTL berbantuan 

Kartu Kata 

1. Mengamati 

(mengamati, 

mendengar, 

menyimak, melihat 

dengan alat atau 

tanpa alat) 

 

2. Menanya 

(membuat dan 

mengajukan 

pertanyaan melalui 

kegiatan tanya 

jawab tentang 

informasi yang 

belum dipahami, 

informasi 

tambahan yang 

ingin diketahui, 

atau sebagai 

klarifikasi) 

 

3. Mengumpulkan 

informasi/ 

mencoba 

(berdiskusi, 

membaca berbagai 

sumber, 

mengumpulkan 

data dari nara 

sumber, dan 

memodifikasi/ 

mengembangkan) 

 

4. Menalar/ 

mengasosiasikan 

(mengolah 

informasi yang 

sudah 

dikumpulkan, 

menganalisis data 

dalam bentuk 

kategori, 

mengasosiasikan/ 

 1. Melaksanakan 

prapembelajaran 

(keterampilan 

mengadakan variasi, 

mengelola kelas, dan 

membuka pelajaran) 

1. Menyiapkan diri untuk 

mengikuti pelajaran 

(aktivitas motorik dan 

lisan) 

1. Mengaitkan 

materi pantun 

dari apa yang 

diketahui untuk 

membangun 

pengetahuan 

awal terkait 

pantun(kontrukti

visme) 

2. Melakukan apersepsi 

untuk membangun 

pengetahuan awal 

siswa terkait materi 

pantun yang akan 

dipelajari 

(keterampilan 

membuka pelajaran, 

bertanya, 

menjelaskan, dan 

pembelajaran 

perseorangan) 

2. Menanggapi apersepsi 

untuk membangun 

pengetahuan awal 

yang dimilikinya 

terkait materi pantun 

(aktivitas mental dan 

lisan) 

2. Mengidentifika

si bagian 

pantun untuk 

menemukan 

ciri-ciri 

pantun(menemu

kan) 

3. Membimbing siswa 

mengidentifikasi 

bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri 

pantun 

(keterampilan 

menjelaskan, 

pembelajaran 

perseorangan, 

memberi penguatan) 

3. Mengidentifikasi 

bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri 

pantun(aktivitas 

mental, emosional, dan 

lisan) 

3. Melakukan 

tanya jawab 

berdasarkan 

ciri-ciri pantun 

yang ditemukan 

(bertanya) 

4. Melakukan tanya 

jawab untuk 

mengonfirmasi ciri-

ciri pantun yang 

ditemukan siswa 

(keterampilan 

bertanya dan 

menjelaskan) 

4. Menjawab pertanyaan 

dan bertanya 

berdasarkan ciri-ciri 

pantunyang 

ditemukannya(aktivita

s lisan, mental, dan 

emosional) 
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Langkah 

Pendekatan 

Saintifik 

(Permendikbud 

Nomor 103, 2014:8) 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

melalui Model 

CTL berbantuan 

Kartu Kata 

Indikator 

Keterampilan Guru 

dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

melalui Model CTL 

berbantuan Kartu Kata 

Indikator Aktivitas Siswa 

dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui 

Model CTL berbantuan 

Kartu Kata 

menghubungkan 

informasi yang 

terkait untuk 

menemukan suatu 

pola, dan 

menyimpulkan) 

 

5. Mengomunikasi-

kan (menyusun 

laporan tertulis, 

menyajikan 

laporan meliputi 

proses, hasil, dan 

kesimpulan secara 

lisan). 

4. Membentuk 

kelompok 

belajar 

beranggotakan 

5-6 siswa yang 

heterogen 

(masyarakat 

belajar) 

5. Membentuk 

kelompok belajar 

beranggotakan 5-6 

siswa yang heterogen 

(keterampilan 

mengadakan variasi, 

mengelola kelas, dan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil) 

5. Melaksanakan kegiatan 

diskusi 

kelompok(aktivitas 

visual, mendengarkan, 

lisan, emosional, dan 

menulis) 

5. Menjelaskan 

contoh 

membuat 

pantun dengan 

menggunakan 

kartu kata 

(permodelan) 

 

6. Perwakilan 

siswa maju ke 

depan untuk 

mempresentasik

an hasil diskusi 

(permodelan) 

6. Menjelaskan contoh 

membuat pantun 

menggunakan kartu 

kata (keterampilan 

mengadakan variasi, 

menjelaskan dan 

pembelajaran 

perseorangan) 

 

7. Membimbing siswa 

dalam 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

(keterampilan 

pembelajaran 

perseorangan dan 

pemberian 

penguatan) 

 

6. Memperhatikan 

penjelasan gurutentang 

cara membuat pantun 

menggunakan kartu 

kata (aktivitas visual, 

mendengarkan, 

emosional dan lisan) 

 

7. Mempresentasikan 

hasil diskusi (aktivitas 

emosionaldan lisan) 

 

7. Merefleksi 

materi 

pembelajaranya

ng telah 

dipelajari 

(refleksi) 

8. Merefleksi 

pembelajaran yang 

telah dilakukan 

(keterampilan 

bertanya, memberi 

penguatan, 

pembelajaran 

perseorangan dan 

menutup pelajaran) 

8. Melakukan refleksi 

terhadap hasil 

pembelajaran (aktivitas 

lisan dan menulis) 

 

8. Melakukan 

evaluasi 

(penilaian 

nyata). 

9. Mengadakan 

evaluasi 

(keterampilan 

menutup pelajaran 

dan mengelola 

kelas). 

 

9. Mengerjakan tes 

evaluasi (aktivitas 

visual, mendengarkan, 

dan mental). 
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Lampiran2 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

1.  Keterampil-

an guru 

dalam 

pembelajar-

an menulis 

pantun 

melalui 

model CTL 

berbantuan 

kartu kata 

1. Melaksanakan prapembelajaran 

2. Melakukan apersepsi untuk 

membangun pengetahuan awal siswa 

terkait materi pantun yang akan 

dipelajari 

3. Membimbing siswa mengidentifikasi 

bagian pantun untuk menemukan ciri-

ciri pantun 

4. Melakukan tanya jawab untuk 

mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang 

ditemukan siswa  

5. Membentuk kelompok belajar 

beranggotakan 5-6 siswa yang 

heterogen 

6. Menjelaskan contoh membuat pantun 

menggunakan kartu kata  

7. Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi  

8. Merefleksi pembelajaran yang telah 

dilakukan 

9. Mengadakan evaluasi 

1. Guru 

2. Data 

dokumen 

(foto dan 

video saat 

kegiatan 

pembelajar-

an) 

1. Lembar 

pengamatan 

2. Catatan 

lapangan 

3. Alat 

dokumentasi 

(kamera dan 

video) 

2. 1. Aktivitas 

siswa 

dalam 

pembelajar

an  

menulis 

pantun 

melalui 

model 

CTLber-

bantuan 

kartu kata 

 

 

1. Menyiapkan diri untuk mengikuti 

pelajaran 

2. Menanggapi apersepsi yang dilakukan 

guru untuk membangun pengetahuan 

awal yang dimilikinya terkait materi 

pantun 

3. Mengidentifikasi bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri pantun 

4. Menjawab pertanyaan dan bertanya 

berdasarkan ciri-ciri pantun yang 

ditemukannya 

5. Melaksanakan kegiatan diskusi 

kelompok 

6. Memperhatikan penjelasan guru tentang 

cara membuat pantun menggunakan 

kartu kata 

7. Mempresentasikan hasil diskusi 

8. Melakukan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran 

9. Mengerjakan tes evaluasi 

1. Siswa 

2. Data 

dokumen 

(foto dan 

video 

saat 

kegiatan 

pembelaj

aran) 

1. Lembar 

pengamatan 

2. Catatan 

lapangan 

3. Alat 

dokumentasi 

(kamera dan 

video) 
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No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat 

Instrumen 

3.  2. Keterampi

lan 

menulis 

pantun 

siswa 

melalui 

model 

CTLber-

bantuan 

kartu kata 

1. Melengkapi bait pantun dengan 

susunan kata yang tepat; 

2. Menentukan jumlah katadan suku 

kata pada tiap baris pantun; 

3. Menentukan kata yang bersajak 

danmenyebutkan sajak pantun; 

4. Menafsirkan maksud/isi pantun 

sesuai jenis dan ciri-ciri pantun. 

Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik 

penilaian 

keterampilan 

menulis 

pantun 
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Lampiran3 

LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILANGURU 

 

Nama Guru  : Lilis Diah Kusumawati 

Pokok Bahasan :  

Hari/Tanggal  :  

Perhatikan petunjuk berikut ini.  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda cek (√) pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak pada indikator pengamatan! 

3. Berikan skor berdasarkan jumlah deskriptor yang tampak pada indikator 

pengamatan, dengan kriteria penskoran sebagai berikut: 

a. Skor 4, jika terdapat empat deskriptor yang tampak; 

b. Skor 3, jika terdapat tiga deskriptor yang tampak; 

c. Skor 2, jika terdapat dua deskriptor yang tampak; 

d. Skor 1, jika terdapat satuatau tidak ada deskriptor yang tampak. 

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

No Indikator Deskriptor 
Tampak  

(√) 
Skor 

1. Melaksanakan 

prapembelajaran 
a. Menyiapkan bahan ajar dan media 

yang akan digunakan  
 

 
b. Mengondisikan siswa   

c. Memberikan salam dan doa  

d. Melakukan presensi  

2. Melakukan 

apersepsi untuk 

membangun 

pengetahuan 

awal siswa 

terkait materi 

pantun yang 

akan dipelajari 

 

a. Melakukan apersepsiterkait 

pengetahuan awal siswa 
 

 

b. Bertanya untuk membangun konsep 

awal siswaterkait materi pantun 
 

c. Menjelaskan secara garis besar 

materi pantun yang akan dipelajari 
 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi pantun 

yang akan dipelajari 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

3. Membimbing 

siswa 

mengidentifi-

kasi bagian 

pantun untuk 

menemukan 

ciri-ciri pantun 

a. Memberikan suatu permasalah yang 

harus diidentifikasi siswaterkait 

materi pantun 

 

 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya  
 

c. Memberikan kesempatan siswa 

untuk mengungkapkan hasil 

temuannya 

 

d. Merespon atau memberikan umpan 

balik terkait pengetahuan yang 

diuangkapkan siswa 

 

4. Melakukan 

tanya jawab 

untuk 

mengonfirmasi 

ciri-ciri pantun 

yang ditemukan 

siswa  

a. Bertanya tentang pengetahuan baru 

yang ditemukan siswa terkait materi 

pantun 

 

 

b. Menyebar pertanyaan kemudian 

memberi giliran untuk menjawab 
 

c. Memberikan kesempatan berpikir  

d. Membimbing siswa menghubung-

kan konsep yang ditemukannya 

dengan konsep pada materi pantun 

 

5. Membentuk 

kelompok 

belajar 

beranggotakan 

5-6 siswa yang 

heterogen 

a. Membentuk kelompok heterogen  

 

b. Menentukan waktu yang diberikan 

untuk diskusi 
 

c. Berkeliling mengamati kerja 

kelompok 
 

d. Memberi teguran kepada siswa yang 

kurang aktif dalam diskusi kelompok 
 

6. Menjelaskan 

contoh membuat 

pantun 

menggunakan 

kartu kata 

a. Memusatkan perhatian siswa  

 

b. Menggunakan kartu kata untuk 

menjelaskan cara membuat pantun 
 

c. Menjelaskan dengan suara yang jelas 

dan lantang 
 

d. Memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami 

terkait penggunaan kartu kata 

 

7. Membimbing 

siswa dalam 

mempresentasi-

kan hasil diskusi 

a. Membimbing siswa yang maju ke 

depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusi 

 

 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menanggapi 
 

c. Memberi stiker penghargaan kepada 

siswa yang maju 
 

d. Mengonfirmasi jawaban yang telah 

dipresentasikan siswa 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

8. Merefleksi 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan  

a. Bertanya terkait materi yang telah 

dipelajari 
 

 

b. Mengonfirmasi jawaban siswa   

c. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

 

d. Membimbing siswamenyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 

dipelajari pada pertemuan hari itu 

 

9. Mengadakan 

evaluasi 
a. Membagikan soal evaluasi kepada 

setiap siswa 
 

 

b. Mengondisikan siswa untuk 

mengerjakan tes evaluasi dengan 

tenang 

 

c. Menentukan waktu dalam kegiatan 

evaluasi 
 

d. Memberikan tindak lanjut  

Jumlah  

 

Keterangan:  

Skor maksimal (m) = Skor tertinggi × Jumlah indikator 

  = 4 × 9 = 36 

Skor minimal (k) = Skor terendah × Jumlah indikator 

  = 1 × 9 = 9 

Median = 
skor maksimal+skor minimal

2
 i = 

skor maksimal − skor minimal

jumlah kelas interval
 

= 
  + 

2
 = 

   −  

 
 

= 
  

2
 = 

2 

 
 

= 22,5 = 6,75  
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Dari perhitungan diatas maka tabel kategori penilaian skor keterampilan guru 

dalam pembelajaran menulis pantun melalui Model CTL berbantuan kartu kata 

adalah sebagai berikut. 

Kategori Penilaian SkorKeterampilan Guru 

Skor yang diperoleh Kategori Tingkatan keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik  Berhasil 

22,5 ≤ skor < 29,25 Baik  Berhasil 

15,75 ≤ skor < 22,5 Cukup  Tidak berhasil 

9 ≤ skor < 15,75 Kurang  Tidak berhasil 

 

Semarang,…………………2015 

Observer 

          

 

................................................. 
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Lampiran4 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Guru  : Lilis Diah Kusumawati 

Pokok Bahasan :  

Hari/Tanggal  : 

Perhatikan petunjuk berikut ini.  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor aktivitas siswa. 

2. Berikan tanda cek (√) pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak pada indikator pengamatan! 

3. Berikan skor berdasarkan jumlah deskriptor yang tampak pada indikator 

pengamatan, dengan kriteria penskoran sebagai berikut: 

a. Skor 4, jika terdapat empat deskriptor yang tampak; 

b. Skor 3, jika terdapat tiga deskriptor yang tampak; 

c. Skor 2, jika terdapat dua deskriptor yang tampak; 

d. Skor 1, jika terdapat satu atau tidak ada deskriptor yang tampak. 

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

No Indikator Deskriptor 
Tampak  

(√) 
Skor 

1. Menyiapkan 

diri untuk 

mengikuti 

pelajaran 

a. Hadir di kelas 15 menit sebelum 

pelajaran dimulai 

  

b. Menempati tempat dudukmasing-

masing saat guru tiba di kelas 

 

c. Menjawab salam dan berdoa  

d. Menyiapkan buku dan alat tulis  

2. Menanggapi 

apersepsi untuk 

membangun 

pengetahuan 

awal yang 

dimilikinya 

terkait materi 

pantun 

a. Menanggapi apersepsi terkait 

pengetahuan awal yang dimilikinya 

  

b. Menjawab pertanyaan guru untuk 

membangun konsep awal terkait 

materi pantun 

 

c. Menanggapi tujuan pembelajaran 

yang disampaikan guru 

 

d. Bertanya terkait materi pantun yang 

akan dipelajari 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak  

(√) 
Skor 

3. Mengidentifikasi 

bagian pantun 

untuk 

menemukan ciri-

ciri pantun 

a. Mengidentifikasi permasalahan yang 

diberikan guru terkait materi pantun 

  

b. Bertanya terkait hal-hal yang belum 

dipahami 

 

c. Berani mengungkapkan hasil 

temuannya 

 

d. Mengungkapkan hasil temuannya 

dengan tepat 

 

4. Menjawab 

pertanyaan dan 

bertanya 

berdasarkan 

ciri-ciri pantun 

yang 

ditemukannya 

a. Menjawab pertanyaan guru 

berdasarkan pengetahuan baru yang 

ditemukannya  

  

b. Aktif mengangkat tangan dalam 

kegiatan tanya jawab 

 

c. Menjawab pertanyaan guru dengan 

tepat 

 

d. Menjelaskan hubungan antara 

konsep yang ditemukan dengan 

konsep pada materi pantun 

 

5. Melaksanakan 

kegiatan diskusi 

kelompok 

a. Memperhatikan penjelasan guru 

terkait aturan dalam diskusi 

  

b. Saling kerjasama untuk memecahkan 

masalah  

 

c. Menulis hasil diskusi  

d. Menyelesaikan kegiatan diskusi tepat 

waktu 

 

6. Memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang cara 

membuat 

pantun 

menggunakan 

kartu kata 

a. Menyimak penjelasan guru    

b. Tidak bermain sendiri atau dengan 

temannya 

 

c. Sikap duduk baik pada tempatnya 

masing-masing 

 

d. Menanggapi penjelasan guru terkait 

cara membuat pantun menggunakan 

kartu kata 

 

7. Mempresentasi

kan hasil 

diskusi 

a. Berani maju kedepan kelas untuk 

menyampaikan hasil temuannya 

  

b. Menyampaikan hasil temuan dengan 

suara yang jelasdan lantang 

 

c. Menyimpulkan hasil temuan yang 

dipresentasikan 

 

d. Menanggapi hasil presentasi 

temannya 
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8. Melakukan 

refleksi terhadap 

hasil 

pembelajaran  

 

a. Bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami terkait materi pembelajaran 

  

b. Menjawab pertanyaan guru dengan 

tepat 

 

c. Berpartisipasi aktif dalam 

menyimpulkan materi pelajaran 

bersama guru 

 

d. Mencatat hasil rangkuman pada 

buku catatan 

 

9. Mengerjakan 

tes evaluasi 

a. Menyimak petunjuk dan arahan dari 

guru dalam mengerjakan soal 

evaluasi 

  

b. Mengerjakan evaluasi secara 

individu dengan tenang 

 

c. Tidak menyontek  

d. Menyelesaikan evaluasi tepat waktu  

 

Keterangan:  

Skor maksimal (m) = Skor tertinggi × Jumlah indikator 

  = 4 × 9 = 36 

Skor minimal (k) = Skor terendah × Jumlah indikator 

  = 1 × 9 = 9 

Median = 
skor maksimal+skor minimal

2
 i = 

skor maksimal − skor minimal

jumlah kelas interval
 

= 
  + 

2
 = 

   −  

 
 

= 
  

2
 = 

2 

 
 

= 22,5 = 6,75  

Dari perhitungan diatas maka tabel kategori penilaian skor aktivitas siswadalam 

pembelajaran menulis pantun melalui Model CTL berbantuan kartu kata adalah 

sebagai berikut. 
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Kategori Penilaian Skor Aktivitas Siswa 

Skor yang diperoleh Kategori Tingkatan keberhasilan  

29,25 ≤ skor ≤ 36 Sangat Baik  Berhasil 

22,5 ≤ skor < 29,25 Baik  Berhasil 

15,75 ≤ skor < 22,5 Cukup  Tidak berhasil 

9 ≤ skor < 15,75 Kurang  Tidak berhasil 

 

Semarang,…………………2015 

Observer 

          

 

................................................. 
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Lampiran5 

LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

 

Nama Sekolah  :  

Kelas/ Semester :  

Hari/ Tanggal  :  

Petunjuk : Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang 

sesungguhnya! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Semarang, ..................................2015 

Peneliti 

 

Lilis Diah Kusumawati 

NIM 1401411581 
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Lampiran6 

RPP SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Sekolah : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV-B / II 

Alokasi Waktu : 2JP (2 x 35 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

8.3.1 Melengkapi bait pantun sesuai ciri-ciri pantun. 

8.3.2Menganalisis jumlah katadan suku kata pada tiap baris pantun 

8.3.3Mengaitkan bunyi akhir kata pada tiap baris dengan sajak pantun 

8.3.4 Menafsirkan maksud/isi pantun. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyusun kartu kata, siswa dapat melengkapi bait pantun sesuai 

ciri-ciri pantun dengan benar 

2. Dengan mengidentifikasi setiap kalimat pada baris pantun, siswa dapat 

menganalisis jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun dengan 

teliti 

3. Dengan menganalisis kata terakhir pada tiap baris pantun, siswa dapat 

mengaitkan bunyi akhir kata dengan sajak pantun dengan tepat 

4. Dengan membaca bagian isi pantun, siswa dapat menafsirkan maksud/isi 

pantun dengan benar. 
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Karakter yang diharapkan 

Disiplin (Disipline), Kompetitif (Competitive), Kerjasama (Cooperative), dan 

Tanggungjawab (Responsibility). 

V. Materi Ajar 

Pengertian dan ciri-ciri pantun(terlampir) 

VI. Alokasi Waktu 

2 JP ( 2 x 35 menit) 

VII. Pendekatan dan Model  Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Model   :  CTL 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber belajar dan media yang akan digunakan  

2. Mengondisikan siswa sebelum pelajaran dimulai 

3. Mengucapkan salam dan berdoa bersama 

4. Melakukan presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya: Anak-anak masih 

ingatkah kalian tentang puisi? Bagaimanakah ciri-ciri puisi itu?Coba 

perhatikan bait puisi berikut ini. 

“Ibuku yang baik hatinya (a) 

Kau selalu memberiku kebaikan (b) 

Mendidikku penuh cinta (a) 

Agar jadi anak yang membanggakan (b)” 

2. Guru membimbing siswa untuk membaca puisi tersebut bersama-

sama, kemudian bertanya: Apa pesan yang terkandung dalam puisi 

tersebut? Kalimat mana yang berbunyi sebuah ungkapan dari pesan 

tersebut? Bagaimanakah bunyi akhir dari setiap baris puisi tersebut? 

3. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk membangun penge-

tahuan awal yang dimilikinya terkait ciri-ciri puisi 
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4. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari 

dengan mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa 

terkait kegiatan apersepsi tersebut: Anak-anak, dari bait puisi tersebut 

dapat kita ketahui bahwa ciri-ciri puisi antara lain yaitu satu bait 

terdapat empat baris kalimat ungkapan yang mengandung sebuah 

pesan, pada tiap baris ungkapan tersebut berbunyi akhir a-b-a-b. 

Berdasarkan ciri-ciri puisi tersebut, pada pertemuan hari ini kita 

akan belajar tentang ciri-ciri dari jenis puisi lama yaitu pantun,  

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Guru menulis sebuah pantun di papan tulis yang berbunyi sebagai 

berikut. 

“Kalau ada sumur di ladang 

Boleh kita menumpang mandi 

Kalau ada umur panjang 

Bolehkah kita berjumpa lagi” 

2. Siswamengidentifikasi jumlah baris, kata, suku kata, bunyi akhir, 

sampiran dan isi pada bait pantununtuk menemukan pengetahuan atau 

konsep baru tentang pengertian dan ciri-ciri pantun (mengamati, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk mengonfirmasi 

jumlah baris, kata, suku kata, bunyi akhir, sampiran dan isi pada bait 

pantun yang ditemukannya 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal 

yang belum di pahaminya terkait ciri-ciri pantun (menanya, mengo-

munikasikan) 

5. Siswa menghubungkan konsep yang ditemukan tentang jumlah baris, 

kata, suku kata, bunyi akhir, sampiran dan isi pada bait pantun dengan 

konsep pada ciri-ciri pantun dibawah bimbingan guru (mengumpulkan 

informasi,mengasosiasikan, mengomunikasikan) 
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Masyarakat belajar 

6. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 

5-6 yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun yang rumpang dengan menyusun kartu kata 

yang tepat sesuai ciri-ciri pantun yang benar(mengamati, mengum-

pulkan informasi, mengasosiasikan) 

Permodelan 

7. Siswa mengamati penjelasan guru tentang contoh membuat pantun 

dengan menggunakan kartu kata sebelum kegiatan diskusi dimulai 

(mengamati) 

8. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 

d. Kegiatan Akhir/Penutup (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan ciri-

ciri pantun yang telah dipelajari (mengasosiasikan, mengomunikasi-

kan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, me-

ngomunikasikan) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

IX. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media: kartu kata, spidol, papan tulis. 

b. Sumber belajar 

1. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Edi Warsidi dan Farika. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 

(hal. 71) 

2. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Kaswari Darmadi dan Rita 

Nirbaya. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 

2008 (hal. 106) 

3. Kosasih, E. 2012. Dasar-dasar Keterampilan Bersastra. Bandung: 

Yrama Widya (hal. 15) 
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4. Rizal, Yose. 2010. Apresiasi Puisi dan Sastra Indonesia. Jakarta: 

Grafika Mulia (hal. 11-14). 

X. Penilaian  

a. Teknik Penilaian 

1. Tes : tes tertulisdalam bentuk isian dan uraian 

2. Nontes : unjuk kerja dalam bentuk rubrik 

b. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Lembar Kerja Kelompok (terlampir) 

2. Lembar Evaluasi (terlampir) 

3. Rubrik Keterampilan Menulis Pantun (terlampir) 

 

Semarang, 6 April 2015 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV-B    Peneliti 

     

 Yulia Nur Anggraeni, S.Pd   Lilis Diah Kusumawati 

NRP 89072814112478   NIM 1401411581 
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LAMPIRAN RPP SIKLUS I PERTEMUAN 1 

BAHAN AJAR 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV-B/II 

Materi Ajar  : Pengertian dan ciri-ciri pantun 

 

A. Pengertian Pantun 

Pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu 

terikat pada sajak/rima akhir antara baris dalam bait dan mengandung sebuah 

perumpamaan. 

B. Ciri-ciri Pantun 

Ciri-ciri pantun adalah: 

1) Tiap bait terdiri dari 4 baris; 

2) Tiap baris maksimal terdiri dari 4 kata dengan 8 sampai 12 suku kata; 

3) Sajaknya berirama, berumus a-b-a-b atau a-a-a-a; 

4) Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris tiga dan 

empat adalah isi. 

Contoh 

Kalau ada sumur di ladang 

Boleh kita menumpang mandi 

Kalau ada umur panjang 

Bolehkah kita berjumpa lagi 

Penjelasan 

1) Bait pantun tersebut terdiri dari 4 baris 

Kalau ada sumur di lading____ > baris pertama 

Boleh kita menumpang mandi__ > baris kedua 

Kalau ada umur panjang _____ > baris ketiga 

Bolehkah kita berjumpa lagi___ > baris keempat. 
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2) Jumlah suku kata tiap baris 

Ka-lau-a-da-su-mur-di-la-dang______ > 9 suku kata 

Bo-leh-ki-ta-me-num-pang-man-di___ > 9 suku kata 

Ka-lau-a-da-u-mur-pan-jang_______ > 8 suku kata 

Bo-leh-kah-ki-ta-ber-jum-pa-la-gi____ > 10 suku kata. 

3) Sajaknya berirama a-b-a-b 

Pantun di atas disebut memiliki sajak yang berpola a-b-a-b. Mengapa?  

bunyi akhir pada baris pertama ___ > ang (pola a) 

bunyi akhir pada baris kedua _____ > i  (pola b) 

bunyi akhir pada baris ketiga ____  > ang (pola a) 

bunyi akhir pada baris keempat ___ > i (pola b). 

4) Sampiran 

Kalau ada sumur di ladang 

Boleh kita menumpang mandi 

Baris pertama dan kedua tersebut adalah sampiran. Fungsinya untuk 

membentuk rima. Ciri khas dari sampiran pantun Melayu adalah keterkaitannya 

dengan alam sekitar. Pada umumnya sampiran tidak memiliki makna khusus. 

Namun pada pantun-pantun tertentu, sampiran mengandung makna tersembunyi 

yang berkaitan dengan isi. 

5) Isi 

Kalau ada umur panjang 

Bolehkah kita berjumpa lagi 

Baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi atau pesan yang ingin disampaikan. Pada 

pantun di atas, isi atau pesannya adalah bahwa apabila kita diberi umur panjang 

oleh Allah, maka semoga kita dipertemukan lagi.  
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MEDIA PEMBELAJARAN (KARTU KATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalau ada yang kembang 

bunga 

kalau 

sahabat 

baru 

kenanga dikupas jangan 

ada sahabat baru 

lama ditinggalkan jangan 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan susunan kartu kata yang tepat 

berdasarkan ciri-ciri pantun! 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………........ 

……..……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Tulislah pantun hasil diskusi kelompokmu di bawah ini. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Nama Anggota Kelompok 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

kalau kembang 

kalau 

sahabat 

baru 

kenanga jangan 

sahabat 

ditinggalkan 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
Nomor

Soal Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Menulis 

8.3Membuat 

pantun 

anak 

yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persaha

batan, 

keteku-

nan, 

kepatu-

han, dll.)  

sesuai 

dengan 

ciri-ciri 

pantun 

Penger-

tian 

dan 

ciri-ciri 

pantun 

8.3.1 Melengkapi 

bait pantun 

sesuai ciri-

ciri pantun 

(C5) 

 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

1 

 

 

1 

8.3.2 Menganalisis 

jumlah 

katadan suku 

kata pada 

tiap baris 

pantun (C4) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

2 

 

 

2 

 

8.3.3 Mengaitkan 

bunyi akhir 

kata pada 

tiap baris 

dengan sajak 

pantun (C3) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

3 

 

 

3 

8.3.4Menafsirkan 

maksud/isi 

pantun (C6) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Uraian 

 

 

Rubrik 

4 

 

 

4 
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SOAL EVALUASI 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Isian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan kata yang benar dan tepat sesui 

ciri-ciri pantun yang kamu ketahui kemudian jawablah pertanyaan pada nomor 

2,3,dan 4 berdasarkan hasil pantun yang kamu tulis pada nomor 1 tersebut! 

Ada duri ...................... hitam 

Ditebas ...........................belati 

Meskipun Bahri kulitnya................. 

Dia ..................yang baik................ 

2. Tentukan jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun di atas! 

Jumlah kata pada baris pertama yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ......, 

Jumlah kata pada baris kedua yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris ketiga yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris keempat yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ...... 

3. Kata akhir pada baris pertama yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris kedua yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris ketiga yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris keempat yaitu..................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Berdasarkan bunyi akhir baris pertama sampai keempat, dapat diketahui bahwa 

pantun tersebut bersajak ...................................................................... 

4. Isi pada pantun tersebut mengandung maksud bahwa........................................... 

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

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

  

NAMA  :_____________________ 

NOMOR :_____________________ 

KELAS :_____________________ 
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KUNCI JAWABAN 

No Jawaban Skor 

1.  

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

4. 

Ada duri berwarna hitam 

Ditebas memakai belati 

Meskipun Bahri kulitnya hitam 

Dia teman yang baik hati 

 

jumlah kata 4, 3, 4, 5 

jumlah suku kata 9, 9, 10, 9 

 

hitam, belati, hitam, hati 

am,ti,am,ti (a-b-a-b) 

 

kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan 

warna kulitnya 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Jumlah skor maksimal 16 

 

Penskoran: 

Skor =
                     

                  
  x 100 
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RUBRIK KETERAMPILAN MENULIS PANTUN SISWA 

No. Indikator Sangat baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

1. Melengkapi 

bait pantun 

dengan 

susunan kata 

yang tepat 

Susunan kata 

sudah tepat 

sesuai dengan 

kunci jawaban 

pada tiap baris 

dalam bait 

pantun  

 

Susunan kata 

yang tepat 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban 

Susunan kata 

yang tepat 

tampak 1 atau 

2 baris saja 

Susunan kata 

belum tepat 

dalam setiap 

baris pantun 

atau tidak ada 

jawaban 

2. Menentukan 

jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiga 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada dua baris 

pantun dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada satu 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban atau 

tidak sama 

sekali 

3. Menentukan 

kata yang 

bersajak dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

secara urut 

dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar 

sesuai kunci 

jawaban 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar. 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak atau 

menyebutkan 

sajak pantun 

sesuai kunci 

jawaban 

Jawaban 

tidak sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 

4. Menafsirkan 

maksud/isi 

pantun 

Maksud/isi 

pantun yang 

ditulis 

mengandung 

makna dari 

setiap baris isi 

pantun sesuai 

dengan kunci 

jawaban 

Maksud/isi 

pantun yang 

ditulis 

mengandung 

makna dari 

setiap baris 

isi pantun dan 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban 

Maksud/isi 

pantun  yang 

ditulis 

mengandung 

makna dari 

salah satu baris 

isi pantun saja 

Maksud/isi 

pantun tidak 

sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 
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SINTAK MODEL CTLBERBANTUAN KARTU KATA 

Tahap 1: Kontruktivisme 

(1) Guru mengaitkan materi pantun dari apa yang diketahui untuk membangun 

pengetahuan awal siswa  

Tahap 2: Menemukan 

(2) Siswa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru untuk menemukan 

konsep baru terkait materi pantun 

Tahap 3: Bertanya 

(3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi pengetahuan 

baru yang ditemukannya 

Tahap 4: Masyarakat belajar 

(4) Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-

6 siswa yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun dengan kartu kata yang tepat 

Tahap 5: Permodelan 

(5) Guru memberikan contoh tentang bagaimana menyusun kartu kata sehingga 

membentuk bait pantun yang benar 

Tahap 6: Refleksi 

(6) Guru membimbing siswa merangkum dan menyimpulkan materi pantun yang 

telah dipelajari 

Tahap 7: Penilaian nyata 

(7) Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 
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Lampiran7 

RPP SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Sekolah : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV-B / II 

Alokasi Waktu : 2JP (2 x 35 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam be-

ntuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

8.3.1 Melengkapi bait pantun sesuai ciri-ciri pantun. 

8.3.2Menganalisis jumlah katadan suku kata pada tiap baris pantun 

8.3.3 Mengaitkan bunyi akhir kata pada tiap baris dengan sajak pantun 

8.3.4 Menafsirkan maksud/isi pantun. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyusun kartu kata, siswa dapat melengkapi bait pantun sesuai 

ciri-ciri pantun dengan benar 

2. Dengan mengidentifikasi setiap kalimat pada baris pantun, siswa dapat 

menganalisis jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun dengan 

teliti 

3. Dengan menganalisis kata terakhir pada tiap baris pantun, siswa dapat 

mengaitkan bunyi akhir kata dengan sajak pantun dengan tepat 

4. Dengan membaca bagian isi pantun, siswa dapat menafsirkan maksud/isi 

pantun dengan benar. 
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Karakter yang diharapkan 

Disiplin (Disipline), Kompetitif (Competitive), Kerjasama (Cooperative), dan 

Tanggungjawab (Responsibility). 

V. Materi Ajar 

Langkah-langkah membuat pantun(terlampir) 

VI. Alokasi Waktu 

2 JP ( 2 x 35 menit) 

VII. Pendekatan dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Model   :  CTL 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber dan media yang akan digunakan 

2. Mengondisikan siswa  

3. Mengucapkan salam dan berdoa 

4. Melakukan presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran 

sebelumnya terkait ciri-ciri pantun: Anak-anak masih ingatkah kalian 

tenang ciri-ciri pantun? coba sebutkan bunyi akhir/sajak pantun 

berikut. 

“Jalan-jalan ke kota blitar 

Jangan lupa beli sukun 

Jika kamu ingin pintar 

Mari belajar dengan tekun” 

2. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk membangunpengetahuan 

awal yang dimiliki terkait sajak pantun 

3. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari 

dengan mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa 

terkait kegiatan apersepsi tersebut: Anak-anak, dari bait puisi tersebut 

dapat kita ketahui bahwa bunyi akhir tiap baris yaitu ar-un-ar-un 
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sehingga sajaknya adalah a-b-a-b. Berdasarkan sajak pantun 

tersebut, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang langkah-

langkah membuat pantun dengan mencari kata yang berbunyi akhir 

sama pada baris satu dan tiga, serta berbunyi akhir sama pada baris 

dua dan empat. 

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Guru menulis dua baris kalimat isi pada bagian pantun sebagai 

berikut: 

“ ______________________ 

 ______________________ 

Jika anda rajin belajar 

Pastilah kelak akan berhasil” 

2. Siswamengidentifikasi bunyi akhir baris tiga dan empat pada 

pantununtuk menemukan kalimat sampiran  pada baris satu yang 

berbunyi akhir sama dengan baris tiga dan baris dua yang berbunyi 

akhir sama dengan baris empat yaitu ar-il sehingga sajaknya berbunyi 

a-b-a-b (mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan  siswa untuk mengonfirmasi 

kalimat sampiran yang ditemukannya 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal 

yang belum di pahaminya terkait langkah-langkah membuat pantun 

(menanya, mengomunikasikan) 

5. Siswa menghubungkan bunyi akhir sampiran yang ditemukan dengan 

bunyi akhir isi sehingga sajaknya berbunyi a-b-a-b (mengumpulkan 

informasi,mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Masyarakat belajar 

6. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 

5-6 yang heterogen untuk untuk memecahkan masalah pada LKK 

tentang melengkapi bait pantun yang rumpang dengan menyusun 
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kartu kata yang tepat sesuai ciri-ciri pantun yang benar (mengamati, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Permodelan 

7. Siswa mengamati penjelasan guru tentanglangkah-langkah membuat 

pantunmenggunakan kartu kata dengan memilih kata yang berbunyi 

akhir sama pada baris satu dan tiga serta berbunyi akhir sama pada 

baris dua dan empat sebelum kegiatan diskusi dimulai (mengamati) 

8. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan 

langkah-langkah membuat pantun yang telah dipelajari (mengaso-

siasikan, mengomunikasikan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah untuk mencari 

jenis pantun agama dan pantun nasehat 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

IX. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media: kartu kata, spidol, papan tulis. 

b. Sumber belajar 

1. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Edi Warsidi dan Farika. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 

(hal. 71) 

2. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Kaswari Darmadi dan Rita 

Nirbaya. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 

2008 (hal. 106) 

3. Kosasih, E. 2012. Dasar-dasar Keterampilan Bersastra. Bandung: 

Yrama Widya (hal. 15) 
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4. Rizal, Yose. 2010. Apresiasi Puisi dan Sastra Indonesia. Jakarta: 

Grafika Mulia (hal. 11-14). 

X. Penilaian  

a. Teknik Penilaian 

3. Tes : tes tertulis dalam bentuk isian dan uraian 

4. Nontes : unjuk kerja dalam bentuk rubrik 

b. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Lembar Kerja Kelompok (terlampir) 

2. Lembar Evaluasi (terlampir) 

3. Rubrik Keterampilan Menulis Pantun (terlampir) 

 

Semarang, 14 April 2015 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV-B    Peneliti 

     

 Yulia Nur Anggraeni, S.Pd   Lilis Diah Kusumawati 

NRP 89072814112478   NIM 1401411581 
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LAMPIRAN RPP SIKLUS I PERTEMUAN 2 

BAHAN AJAR 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV-B/II 

Materi Ajar  : Langkah-langkah membuat pantun 

 

Langkah-langkah Membuat Pantun 

Langkah-langkah membuat pantun menurut diantaranya yaitu sebagai 

berikut: 

1) Menentukan isi pantun yang akan dibuat. Biasanya berupa maksud atau 

tujuan kamu membuat pantun tersebut. Misalnya agar anak-anak giat belajar; 

2) Tulislah tujuan tersebut dalam dua baris kalimat yang tiap barisnya tidak 

kurang dari 8 suku kata dan tidak lebih dari 12 suku kata; 

3) Kedua kalimat tersebut diletakkan pada bagian isi pantun yaitu baris ketiga 

dan keempat; 

4) Carilah kata yang berbunyi akhirnya sama; 

5) Buatlah kalimat dari masing-masing kata temuan tersebut; 

6) Letakkan kalimat buatan tersebut pada kalimat pertama dan kedua sehingga 

akan bersajak sama antara baris pertama dan ketiga, baris kedua dan keempat. 

  



226 

 

 

  

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini: 

Langkah 1, 2, dan 3: 

______________________ 

______________________ 

Jika Anda rajin belajar 

Pastilah kelak akan berhasil. 

Langkah 4 mencari kata-kata yang sama bunyi akhirnya dengan akhir kalimat 3 

dan 4 

Kalimat 3: pagar, jajar, gitar, layar, pasar, dan lain-lain 

Kalimat 4: pensil, kail, kerikil, kecil, ambil, dan lain-lain. 

Langkah 5 pilih2 alternatif kata yang memiliki hubungan kemudian buatlah 

kalimat dari masing-masing kata temuan tersebut 

Alternatif kata: pasar dan pensil 

Kalau anda pergi ke pasar 

Jangan lupa membeli pensil 

Langkah 6 terdapat sebuah bait pantun yaitu: 

Kalau anda pergi ke pasar 

Jangan lupa membeli pensil 

Jika Anda rajin belajar 

Pastilah kelak akan berhasil 
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MEDIA PEMBELAJARAN (KARTU KATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sejak tekun kecil belajar 

sudah besar pintarlah nanti 

sungguh harum bunga mawar 

hati hati terkena duri 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan susunan kartu kata yang tepat 

berdasarkan ciri-ciri pantun! 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………........ 

……..……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Tulislah pantun hasil diskusi kelompokmu di bawah ini. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Nama Anggota Kelompok 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

kecil belajar 

sudah besar nanti 

sungguh bunga 

hati terkena 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
Nomor

Soal Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Menulis 

8.3Membuat 

pantun 

anak yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persahab

atan, 

keteku-

nan, 

kepatu-

han, dll.)  

sesuai 

dengan 

ciri-ciri 

pantun 

Langkah-

langkah 

membuat 

pantun 

8.3.1 Melengkapi 

bait pantun 

sesuai ciri-

ciri pantun 

(C5) 

 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

1 

 

 

1 

8.3.2 Menganalisis 

jumlah 

katadan suku 

kata pada 

tiap baris 

pantun (C4) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

2 

 

 

2 

 

8.3.3 Mengaitkan 

bunyi akhir 

kata pada 

tiap baris 

dengan sajak 

pantun (C3) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

3 

 

 

3 

8.3.4Menafsirkan 

maksud/isi 

pantun (C6) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Uraian 

 

 

Rubrik 

4 

 

 

4 
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SOAL EVALUASI 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Isian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan kata yang benar dan tepat sesui 

ciri-ciri pantun yang kamu ketahui kemudian jawablah pertanyaan pada nomor 

2,3, dan 4 berdasarkan hasil pantun yang kamu tulis pada nomor 1 tersebut! 

Pakai payung dikala..................... 

Kena ................pastilah................ 

Kalau ingin lulus ujian 

Rajin ................pantang menyerah 

2. Tentukan jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun di atas! 

Jumlah kata pada baris pertama yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ......, 

Jumlah kata pada baris kedua yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris ketiga yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris keempat yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ...... 

3. Kata akhir pada baris pertama yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris kedua yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris ketiga yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris keempat yaitu..................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Berdasarkan bunyi akhir baris pertama sampai keempat, dapat diketahui bahwa 

pantun tersebut bersajak ...................................................................... 

4. Isi pada pantun tersebut mengandung maksud bahwa........................................... 

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

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

  

NAMA  :_____________________ 

NOMOR :_____________________ 

KELAS :_____________________ 
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KUNCI JAWABAN 

No Jawaban Skor 

1.  

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

4. 

Pakai payung dikala hujan 

Kena baju pastilah basah 

Kalau ingin lulus ujian 

rajin belajar pantang menyerah 

jumlah kata 4, 4, 4, 4 

jumlah suku kata 9, 9, 9, 10 

 

hujan, basah, ujian, menyerah 

an,ah,an,ah (a-b-a-b) 

 

kita harus rajin belajar jika ingin lulus ujian 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Jumlah skor maksimal 16 

 

Penskoran: 

Skor =
                     

                  
  x 100 
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RUBRIK KETERAMPILAN MENULIS PANTUN SISWA 

No. Indikator Sangat baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

1. Melengkapi 

bait pantun 

dengan 

susunan kata 

yang tepat 

Susunan kata 

sudah tepat 

sesuai dengan 

kunci jawaban 

pada tiap baris 

dalam bait 

pantun  

 

Susunan kata 

yang tepat 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban 

Susunan kata 

yang tepat 

tampak 1 atau 

2 baris saja 

Susunan kata 

belum tepat 

dalam setiap 

baris pantun 

atau tidak ada 

jawaban 

2. Menentukan 

jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiga 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada dua baris 

pantun dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada satu 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban atau 

tidak sama 

sekali 

3. Menentukan 

kata yang 

bersajak dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

secara urut 

dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar 

sesuai kunci 

jawaban 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar. 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak atau 

menyebutkan 

sajak pantun 

sesuai kunci 

jawaban 

Jawaban 

tidak sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 

4. Menafsirkan  

maksud/isi 

pantun 

Maksud/isi 

pantun yang 

ditulis 

mengandung 

makna dari 

setiap baris isi 

pantun sesuai 

dengan kunci 

jawaban 

Maksud/isi 

pantun yang 

ditulis 

mengandung 

makna dari 

setiap baris 

isi pantun dan 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban 

Maksud/isi 

pantun  yang 

ditulis 

mengandung 

makna dari 

salah satu baris 

isi pantun saja 

Maksud/isi 

pantun tidak 

sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 
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SINTAK MODEL CTLBERBANTUAN KARTU KATA 

Tahap 1: Kontruktivisme 

(1) Guru mengaitkan materi pantun dari apa yang diketahui untuk membangun 

pengetahuan awal siswa  

Tahap 2: Menemukan 

(2) Siswa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru untuk menemukan 

konsep baru terkait materi pantun 

Tahap 3: Bertanya 

(3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi pengetahuan 

baru yang ditemukannya 

Tahap 4: Masyarakat belajar 

(4) Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-

6 siswa yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun dengan kartu kata yang tepat 

Tahap 5: Permodelan 

(5) Guru memberikan contoh tentang bagaimana menyusun kartu kata sehingga 

membentuk bait pantun yang benar 

Tahap 6: Refleksi 

(6) Guru membimbing siswa merangkum dan menyimpulkan materi pantun yang 

telah dipelajari 

Tahap 7: Penilaian nyata 

(7) Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 
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Lampiran8 

RPP SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Sekolah : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV-B / II 

Alokasi Waktu : 2JP (2 x 35 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam be-

ntuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

8.3.1 Menentukan jenis pantun dilihat dari isinya 

8.3.2 Melengkapi bait pantun sesuai ciri-ciri pantun. 

8.3.3Menganalisis jumlah katadan suku kata pada tiap baris pantun 

8.3.4 Mengaitkan bunyi akhir kata pada tiap baris dengan sajak pantun 

8.3.5 Menafsirkan maksud/isi pantun. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati bagian isi pantun, siswa dapat menentukan jenis 

pantun dilihat dari isnya dengan benar 

2. Dengan menyusun kartu kata, siswa dapat melengkapi bait pantun sesuai 

ciri-ciri pantun dengan benar 

3. Dengan mengidentifikasi setiap kalimat pada baris pantun, siswa dapat 

menganalisis jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun dengan 

teliti 

4. Dengan menganalisis kata terakhir pada tiap baris pantun, siswa dapat 

mengaitkan bunyi akhir kata dengan sajak pantun dengan tepat 
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5. Dengan membaca bagian isi pantun, siswa dapat menafsirkan maksud/isi 

pantun dengan benar. 

Karakter yang diharapkan 

Disiplin (Disipline), Kompetitif (Competitive), Kerjasama (Cooperative), dan 

Tanggungjawab (Responsibility). 

V. Materi Ajar 

Pantun Agama dan Pantun Nasehat (terlampir) 

VI. Alokasi Waktu 

2 JP ( 2 x 35 menit) 

VII. Pendekatan dan ModelPembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Model   :  CTL 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber dan media yang akan digunakan 

2. Mengondisikan siswa  

3. Mengucapkan salam dan berdoa 

4. Melakukan presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran 

pada pertemuan sebelumnya dan tugas yang telah diberikan: Anak-

anak masih ingatkah kalian tentang langkah-langkah membuat 

pantun? Bagaimanakah langkah membuat sampiran pantun? 

2. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk mengontruksipenge-

tahuan awal yang dimiliki terkait langkah membuat sampiran pantun 

3. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari de-

ngan mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa terkait 

kegiatan apersepsi tersebut: Anak-anak, dari pertemuan sebelumnya 

dapat kita ketahui bahwa langkah membuat sampiran adalah mencari 

kalimat yang berbunyi akhir sama dengan isi, jadi isi merupakan 

bagian penting untuk membuat pantun. Berdasarkan isinya, pantun 



236 

 

 

  

dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah pantun agama 

dan nasehat, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang 

perbedaan isi antara jenis pantun agama dan nasehat. 

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Siswa maju ke depan untuk menulis hasil temuannya terkait tugas 

yang telah diberikan guru berupa pantun agama dan nasehat di papan 

tulis (mengomunikasikan) 

2. Siswamengidentifikasi bagian isi pantun agama dan pantun nasehat 

untuk menemukan perbedaan antara dua jenis pantun tersebut (menga-

mati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan  siswa untuk mengonfirmasi 

perbedaan antara pantun agama dan pantun nasehat yang ditemu-

kannya 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal 

yang belum di pahaminya terkait pantun agama dan pantun nasehat 

(menanya, mengomunikasikan) 

5. Siswa menghubungkan isi pantun yang ditemukan dengan jenis 

pantunnya sehingga siswa dapat mengetahui perbedaan jenis pantun 

agama dan nasehat dilihat dari isinya (mengumpulkan 

informasi,mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Masyarakat belajar 

6. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 

5-6 yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun agama dan nasehat yang rumpang dengan 

menyusun kartu kata yang tepat sesuai ciri-ciri pantun yang benar 

(mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

7. Guru menentukan waktu yang diberikan untuk diskusi 

  



237 

 

 

  

Permodelan 

8. Siswa mengamati penjelasan guru tentanglangkah-langkah membuat 

pantun berdasarkan jenisnya menggunakan kartu kata sebelum kegi-

atan diskusi (mengamati) 

9. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 

10. Siswa menanggapi hasil presentasi temannya (mengomunikasikan) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan per-

bedaan antara jenis pantun agama dan nasehat yang telah dipelajari 

(mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

3. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah untuk mencari 

jenis pantun jenaka dan pantun teka-teki 

4. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

IX. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media: kartu kata, spidol, papan tulis. 

b. Sumber belajar 

1. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Edi Warsidi dan Farika. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 

(hal. 71) 

2. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Kaswari Darmadi dan Rita 

Nirbaya. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 

2008 (hal. 106) 

3. Kosasih, E. 2012. Dasar-dasar Keterampilan Bersastra. Bandung: 

Yrama Widya (hal 16) 

4. Tim Generasi Cerdas. 2010. 3000 peribahasa & pantun paling populer. 

Jakarta Timur: Generasi Cerdas (hal 191-221). 
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X. Penilaian  

a. Teknik Penilaian 

1. Tes : tes tertulis dalam bentuk isian dan uraian 

2. Nontes : unjuk kerja dalam bentuk rubrik 

b. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Lembar Kerja Kelompok (terlampir) 

2. Lembar Evaluasi (terlampir) 

3. Rubrik Keterampilan Menulis Pantun (terlampir) 

 

Semarang, 22 April 2015 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV-B    Peneliti 

     

 Yulia Nur Anggraeni, S.Pd   Lilis Diah Kusumawati 

NRP 89072814112478   NIM 1401411581 
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LAMPIRAN RPP SIKLUS II PERTEMUAN 1 

BAHAN AJAR 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV-B/II 

Materi Ajar  : Pantun Agama dan Pantun Nasehat 

 

Jenis Pantun Berdasarkan Isinya 

Pantun berdasarkan isinya dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis 

pantun, diantaranya sebagai berikut. 

1) Pantun Agama 

Pantun agama berisi tentang hal-hal seputar agama seperti keimanan kepada 

Tuhan, perintah sholat, dan lain sebagainya. 

Contoh 

Aduh cantiknya bertahi lalat 

Kalau senyum sungguh manisnya 

Jangan-jangan lupakan sholat 

Iman kuat takkan tergoda 

Isi pantun tersebut mengandung maksud bahwa kita tidak boleh mening-

galkan sholat agar iman kita semakin kuat sehingga tidak akan tergoda kepada 

hal-hal yang dilarang agama. 

2) Pantun Nasehat 

Pantun nasehat berisi tentang sebuah nasehat tentang kehidupan. 

Contoh 

Kalau tanduk menjadi gading 

Ambillah sirih agak seganggang 

Kalau duduk dalam berunding 

Pikiran jernih dada pun lapang 

Isi pantun tersebut mengandung pesan bahwa ketika berunding sebaiknya 

dilaksanakan dengan duduk agar dapat berfikir jernih dan lapang dada. 
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MEDIA PEMBELAJARAN (KARTU KATA) 

 

1. Pantun Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pantun Nasehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bunga indah banyak 

harum 

menangis 

teringat 

melati 

sembahyang 

mayat di pintu kubur 

badan tidak 

gugur 

terbayang bayang 

di tepi kali menyinggah 

menghilang menahan penat 

orangtua disanggah 

agar selamat dunia akhirat 

saya 

jerat 

jangan 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan susunan kartu kata yang tepat 

berdasarkan ciri-ciri pantun! 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………........ 

……..……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Tulislah pantun hasil diskusi kelompokmu di bawah ini. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Nama Anggota Kelompok 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

menangis di pintu mayat kubur 

teringat tidak badan sembahyang 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan susunan kartu kata yang tepat 

berdasarkan ciri-ciri pantun! 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………........ 

……..……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Tulislah pantun hasil diskusi kelompokmu di bawah ini. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Nama Anggota Kelompok 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

orangtua disanggah jangan 

agar dunia selamat akhirat 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
Nomor

Soal Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Menulis 

8.3Membuat 

pantun 

anak 

yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persaha

batan, 

keteku-

nan, 

kepatu-

han, dll.)  

sesuai 

dengan 

ciri-ciri 

pantun 

Pantun 

agama 

dan 

pantun 

nasehat 

8.3.1 Menentukan 

jenis pantun 

dilihat dari 

isinya (C3) 

Tes 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Isian 

 

 

 

4 

 

 

 

8.3.2 Melengkapi 

bait pantun 

sesuai ciri-

ciri pantun 

(C5) 

 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

1 

 

 

1 

8.3.3 Menganalisis 

jumlah 

katadan suku 

kata pada 

tiap baris 

pantun (C4) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

2 

 

 

2 

 

8.3.4 Mengaitkan 

bunyi akhir 

kata pada 

tiap baris 

dengan sajak 

pantun (C3) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

3 

 

 

3 

8.3.5 Menafsirkan 

maksud/isi 

pantun (C6) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Uraian 

 

 

Rubrik 

4 

 

 

4 

 

  



244 

 

 

  

SOAL EVALUASI 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Isian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan kata yang benar dan tepat sesui 

ciri-ciri pantun yang kamu ketahui kemudian jawablah pertanyaan pada nomor 

2,3, dan 4 berdasarkan hasil pantun yang kamu tulis pada nomor 1 tersebut! 

Jalan-jalan ........... Blitar 

Jangan lupa beli .............. 

Jika kamu............. pintar 

................. dengan tekun 

2. Tentukan jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun di atas! 

Jumlah kata pada baris pertama yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ......, 

Jumlah kata pada baris kedua yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris ketiga yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris keempat yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ...... 

3. Kata akhir pada baris pertama yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris kedua yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris ketiga yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris keempat yaitu..................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Berdasarkan bunyi akhir baris pertama sampai keempat, dapat diketahui bahwa 

pantun tersebut bersajak ...................................................................... 

4. Isi pada pantun tersebut mengandung maksud bahwa........................................... 

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

Dilihat dari isinya, pantun tersebut termasuk jenis pantun................................... 

NAMA  :_____________________ 

NOMOR :_____________________ 

KELAS :_____________________ 
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KUNCI JAWABAN 

No Jawaban Skor 

1.  

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

4. 

Jalan-jalan ke kota Blitar 

Jangan lupa beli sukun 

Jika kamu ingin pintar 

Belajarlah dengan tekun 

 

- jumlah kata 4, 4, 4, 3 

- jumlah suku kata 9, 8, 8, 8 

 

-  blitar, sukun, pintar, tekun 

-  ar, un, ar, un (a-b-a-b) 

 

- rajin belajarlah dengan tekun agar menjadi anak yang pintar 

- pantun nasehat 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Jumlah skor maksimal 16 

 

Penskoran: 

Skor =
                     

                  
  x 100 
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RUBRIK KETERAMPILAN MENULIS PANTUN SISWA 

No. Indikator Sangat baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

1. Melengkapi 

bait pantun 

dengan 

susunan kata 

yang tepat 

Susunan kata 

sudah tepat 

sesuai dengan 

kunci jawaban 

pada tiap baris 

dalam bait 

pantun  

 

Susunan kata 

yang tepat 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban 

Susunan kata 

yang tepat 

tampak 1 atau 

2 baris saja 

Susunan kata 

belum tepat 

dalam setiap 

baris pantun 

atau tidak ada 

jawaban 

2. Menentukan 

jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiga 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada dua baris 

pantun dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada satu 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban atau 

tidak sama 

sekali 

3. Menentukan 

kata yang 

bersajak dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

secara urut 

dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar 

sesuai kunci 

jawaban 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar. 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak atau 

menyebutkan 

sajak pantun 

sesuai kunci 

jawaban 

Jawaban 

tidak sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 

4. Menafsirkan 

maksud/isi 

pantun sesuai 

jenis pantun 

Siswa mampu 

menafsirkan 

maksud/isi 

pantun dari 

setiap baris isi 

pantun dengan 

benar sesuai 

jenis pantun 

Siswa mampu 

menafsirkan 

maksud/isi 

pantun  dari 

setiap baris 

isi pantun 

hampir 

menyerupai 

jawaban 

benar sesuai 

jenis pantun 

Siswa mampu 

menafsirkan 

maksud/isi 

pantun dari 

salah satu baris 

isi pantun 

sesuai jenis 

pantun 

Maksud/isi 

pantun tidak 

sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 
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SINTAK MODEL CTLBERBANTUAN KARTU KATA 

Tahap 1: Kontruktivisme 

(1) Guru mengaitkan materi pantun dari apa yang diketahui untuk membangun 

pengetahuan awal siswa  

Tahap 2: Menemukan 

(2) Siswa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru untuk menemukan 

konsep baru terkait materi pantun 

Tahap 3: Bertanya 

(3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi pengetahuan 

baru yang ditemukannya 

Tahap 4: Masyarakat belajar 

(4) Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-

6 siswa yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun dengan kartu kata yang tepat 

Tahap 5: Permodelan 

(5) Guru memberikan contoh tentang bagaimana menyusun kartu kata sehingga 

membentuk bait pantun yang benar 

Tahap 6: Refleksi 

(6) Guru membimbing siswa merangkum dan menyimpulkan materi pantun yang 

telah dipelajari 

Tahap 7: Penilaian nyata 

(7) Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 
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Lampiran9 

RPP SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Sekolah : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : IV-B / II 

Alokasi Waktu : 2JP (2 x 35 menit) 

 

I. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam be-

ntuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun. 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

8.3.1 Menentukan jenis pantun dilihat dari isinya 

8.3.2 Melengkapi bait pantun sesuai ciri-ciri pantun. 

8.3.3Menganalisis jumlah katadan suku kata pada tiap baris pantun 

8.3.4 Mengaitkan bunyi akhir kata pada tiap baris dengan sajak pantun 

8.3.5 Menafsirkan maksud/isi pantun. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati bagian isi pantun, siswa dapat menentukan jenis 

pantun dilihat dari isnya dengan benar 

2. Dengan menyusun kartu kata, siswa dapat melengkapi bait pantun sesuai 

ciri-ciri pantun dengan benar 

3. Dengan mengidentifikasi setiap kalimat pada baris pantun, siswa dapat 

menganalisis jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun dengan 

teliti 

4. Dengan menganalisis kata terakhir pada tiap baris pantun, siswa dapat 

mengaitkan bunyi akhir kata dengan sajak pantun dengan tepat 
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5. Dengan membaca bagian isi pantun, siswa dapat menafsirkan maksud/isi 

pantun dengan benar. 

Karakter yang diharapkan 

Disiplin (Disipline), Kompetitif (Competitive), Kerjasama (Cooperative), dan 

Tanggungjawab (Responsibility). 

V. Materi Ajar 

Pantun Jenaka dan Pantun Teka-Teki (terlampir) 

VI. Alokasi Waktu 

2 JP ( 2 x 35 menit) 

VII. Pendekatan dan Model Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Model   :  CTL 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

1. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran 

2. Mengondisikan siswa  

3. Mengucapkan salamdan berdoa 

4. Melakukan presensi 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

Kontruktivisme 

1. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pembelajaran 

pada pertemuan sebelumnya dan tugas yang telah diberikan: Anak-

anak masih ingatkah kalian tentang apa perbedaan pantun agama 

dan nasehat? Dilihat dari isinya, coba jelaskan perbedaan antara dua 

jenis pantun tersebut! 

2. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk mengontruksi penge-

tahuan awal yang dimiliki terkait perbedaan jenis pantun dilihat dari 

isinya  

3. Guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari 

dengan mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa 

terkait kegiatan apersepsi tersebut: Anak-anak, dari pertemuan 

sebelumnya dapat kita ketahui bahwa perbedaan pantun agama dan 
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nasehat yaitu tentang isi/pesan yang ada pada pantun tersebut, 

pantun agama berisi tentang hal-hal seputar agama seperti keimanan 

pada Tuhan, perintah ibadah, dan lain sebagainya. Sedangkan pantun 

nasehat berisi tentang sebuah nasehat terkait kehidupan. Berdasarkan 

perbedaan isi dari jenis pantun tersebut, maka pada pertemuan hari 

ini kita akan belajar tentang perbedaan isi jenis pantun yang lain 

yaitu pantun jenaka dan teka-teki. 

c. Kegiatan Inti (45 menit) 

Menemukan 

1. Siswa maju ke depan untuk menulis hasil temuannya terkait tugas 

yang telah diberikan guru berupa pantun jenaka dan teka-teki di papan 

tulis (mengomunikasikan) 

2. Siswamengidentifikasi bagian isi pantun jenaka dan pantun teka-teki 

untuk menemukan perbedaan antara dua jenis pantun tersebut 

(mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 

Bertanya 

3. Guru melakukan tanya jawab dengan  siswa untuk mengonfirmasi 

perbedaan antara pantun jenaka dan pantun teka-teki yang 

ditemukannya 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru dan bertanya apabila ada hal-hal 

yang belum di pahaminya terkait pantun jenaka dan pantun teka-teki 

(menanya, mengomunikasikan) 

5. Siswa menghubungkan isi pantun yang ditemukan dengan jenis 

pantunnya sehingga siswa dapat mengetahui perbedaan jenis pantun 

jenaka dan teka-teki dilihat dari isinya (mengumpulkan 

informasi,mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Masyarakat belajar 

6. Siswa diorganisasikan guru ke dalam kelompok belajar beranggotakan 

5-6 yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun jenaka dan teka-teki yang rumpang dengan 

menyusun kartu kata yang tepat sesuai ciri-ciri pantun yang benar 

(mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan) 
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7. Guru menentukan waktu yang diberikan untuk diskusi 

Permodelan 

8. Siswa mengamati penjelasan guru tentanglangkah-langkah membuat 

pantun berdasarkan jenis isinya menggunakan kartu kata sebelum 

kegiatan diskusi (mengamati) 

9. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas 

(mengomunikasikan) 

10. Siswa menanggapi hasil presentasi temannya (mengomunikasikan) 

d. Kegiatan Akhir (15 menit) 

Refleksi 

1. Siswa dibawah bimbingan guru merangkum atau menyimpulkan per-

bedaan antara jenis pantun jenaka dan teka-teki yang telah dipelajari 

(mengasosiasikan, mengomunikasikan) 

Penilaian nyata 

2. Siswa mengerjakan evaluasi secara individu (mengasosiasikan, 

mengomunikasikan) 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

IX. Media dan Sumber Pembelajaran 

a. Media: kartu kata, spidol, papan tulis. 

b. Sumber belajar:  

1. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Edi Warsidi dan Farika. 

Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 

(hal. 71) 

2. Bahasa Indonesia BSE : SD/MI kelas IV/Kaswari Darmadi dan Rita 

Nirbaya. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 

2008 (hal. 106) 

3. Kosasih, E. 2012. Dasar-dasar Keterampilan Bersastra. Bandung: 

Yrama Widya (hal 16) 

4. Tim Generasi Cerdas. 2010. 3000 peribahasa & pantun paling populer. 

Jakarta Timur: Generasi Cerdas (hal 191-221). 
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X. Penilaian  

a. Teknik Penilaian 

1. Tes : tes tertulis dalam bentuk isian dan uraian 

2. Nontes : unjuk kerja dalam bentuk rubrik 

b. Bentuk Instrumen Penilaian 

1. Lembar Kerja Kelompok (terlampir) 

2. Lembar Evaluasi (terlampir) 

3. Rubrik Keterampilan Menulis Pantun (terlampir) 

 

Semarang, 29 April 2015 

Mengetahui,  

Guru Kelas IV-B    Peneliti 

     

 Yulia Nur Anggraeni, S.Pd   Lilis Diah Kusumawati 

NRP 89072814112478   NIM 1401411581 
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LAMPIRAN RPP SIKLUS II PERTEMUAN 2 

BAHAN AJAR 

Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV-B/II 

Materi Ajar  : Pantun Jenaka dan Pantun Teka-teki 

 

Jenis Pantun Berdasarkan Isinya 

Pantun berdasarkan isinya dapat diklasifikasikan kedalam beberapa jenis 

pantun, diantaranya sebagai berikut. 

1) Pantun Jenaka 

Pantun jenaka berisi tentang hal-hal yang lucu sebagai penghibur. 

Contoh 

Hari minggu ke Simpang Lima 

Simpang lima Tugu Muda 

Sakit perutku banyak tertawa 

Melihat kucing sedang mengaca 

Isi pantun tersebut mengandung maksud tentang kelucuanseekor kucing yang 

sedang mengaca sehingga orang yang melihatnya ingin tertawa. 

2) Pantun Teka-teki 

Pantun teka-tekiberisi tentang pernyataan yang mengandung sebuah teka-teki 

pada bagian isinya. 

Contoh 

Pergi memancing membeli kail 

Kail satu seribu harganya 

Siswa IV-B yang paling jahil 

Siapa ya nama panggilannya 

Isi pantun tersebut mengandung teka-teki tentang nama siswa yang jahil di 

kelas IV-B. 
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MEDIA PEMBELAJARAN (KARTU KATA) 

 

1. Pantun Jenaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pantun Teka-teki 

 

menari bernyanyi 

yang tidak 

pula 

disangka  waras ternyata 

tertawa 

gila 

seorang anak bernyanyi 

sambil 

ria 

siapa 

tinggi di atas 

bukanlah 

jika 

jika 

bulan 

sekali duduk 

matahari bukanlah 

ia malam berseri 

berganti ia siang 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan susunan kartu kata yang tepat 

berdasarkan ciri-ciri pantun! 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………........ 

……..……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Tulislah pantun hasil diskusi kelompokmu di bawah ini. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Nama Anggota Kelompok 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

siapa yang tidak 

disangka  waras ternyata 

tertawa 

gila 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan susunan kartu kata yang tepat 

berdasarkan ciri-ciri pantun! 

 

 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………........ 

……..……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Tulislah pantun hasil diskusi kelompokmu di bawah ini. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Nama Anggota Kelompok 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

jika 

jika 

ia malam berseri 

berganti ia siang 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

 

Standar Kompetensi :  

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Penilaian 
Nomor

Soal Teknik 

Penilaian 

Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Menulis 

8.3Membuat 

pantun 

anak 

yang 

menarik 

tentang 

berbagai 

tema 

(persaha

batan, 

keteku-

nan, 

kepatu-

han, dll.)  

sesuai 

dengan 

ciri-ciri 

pantun 

Pantun 

jenaka 

dan 

teka-

teki 

8.3.1 Menentukan 

jenis pantun 

dilihat dari 

isinya (C3) 

Tes 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Isian 

 

 

 

4 

 

 

 

8.3.2 Melengkapi 

bait pantun 

sesuai ciri-

ciri pantun 

(C5) 

 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

1 

 

 

1 

8.3.3 Menganalisis 

jumlah 

katadan suku 

kata pada 

tiap baris 

pantun (C4) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

2 

 

 

2 

 

8.3.4 Mengaitkan 

bunyi akhir 

kata pada 

tiap baris 

dengan sajak 

pantun (C3) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Isian 

 

 

Rubrik 

3 

 

 

3 

8.3.5 Menafsirkan 

maksud/isi 

pantun (C6) 

Tes 

 

 

Nontes 

Tertulis 

 

 

Unjuk 

kerja 

Uraian 

 

 

Rubrik 

4 

 

 

4 
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SOAL EVALUASI 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Isian 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Lengkapilah bait pantun di bawah ini dengan kata yang benar dan tepat sesui 

ciri-ciri pantun yang kamu ketahui kemudian jawablah pertanyaan pada nomor 

2,3, dan 4 berdasarkan hasil pantun yang kamu tulis pada nomor 1 tersebut! 

Disana ....................disini gunung 

Di tengah-tengah...................Sumatera 

Wayangnya bingung dalangnya .................... 

Yang penting penonton..................... 

2. Tentukan jumlah kata dan suku kata pada tiap baris pantun di atas! 

Jumlah kata pada baris pertama yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ......, 

Jumlah kata pada baris kedua yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris ketiga yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ........,  

Jumlah kata pada baris keempat yaitu......., sedangkan jumlah suku katanya ...... 

3. Kata akhir pada baris pertama yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris kedua yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris ketiga yaitu...................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Kata akhir pada baris keempat yaitu..................., bunyi akhir kata yaitu yaitu.... 

Berdasarkan bunyi akhir baris pertama sampai keempat, dapat diketahui bahwa 

pantun tersebut bersajak ...................................................................... 

4. Pantun tersebut berisi tentang................................................................................ 

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

Dilihat dari isinya, pantun tersebut termasuk jenis pantun................................... 

NAMA  :_____________________ 

NOMOR :_____________________ 

KELAS :_____________________ 
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KUNCI JAWABAN 

No Jawaban Skor 

1.  

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

4. 

Disana gunung disini gunung 

Di tengah-tengah pulau Sumatera 

Wayangnya bingung dalangnya bingung 

Yang penting penonton tertawa 

 

- jumlah kata 4, 4, 4, 4 

- jumlah suku kata 10, 11, 10, 9 

 

- Gunung, sumatera, bingung, tertawa 

- ung, a, ung, a  (a-b-a-b) 

 

-  kebingungan wayang dan dalannya sehingga membuat 

tertawa penontonnya 

- pantun jenaka 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Jumlah skor maksimal 16 

 

Penskoran: 

Skor =
                     

                  
  x 100 
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RUBRIK KETERAMPILAN MENULIS PANTUN SISWA 

No. Indikator Sangat baik Baik Cukup Kurang 

4 3 2 1 

1. Melengkapi 

bait pantun 

dengan 

susunan kata 

yang tepat 

Susunan kata 

sudah tepat 

sesuai dengan 

kunci jawaban 

pada tiap baris 

dalam bait 

pantun  

 

Susunan kata 

yang tepat 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban 

Susunan kata 

yang tepat 

tampak 1 atau 

2 baris saja 

Susunan kata 

belum tepat 

dalam setiap 

baris pantun 

atau tidak ada 

jawaban 

2. Menentukan 

jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiap baris 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada tiga 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada dua baris 

pantun dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban 

Jumlah kata 

dan suku kata 

pada satu 

baris pantun 

dijawab 

dengan tepat 

sesuai kunci 

jawaban atau 

tidak sama 

sekali 

3. Menentukan 

kata yang 

bersajak dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

secara urut 

dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar 

sesuai kunci 

jawaban 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak 

hampir 

menyerupai 

kunci 

jawaban dan 

menyebutkan 

sajak pantun 

dengan benar. 

Siswa mampu 

menentukan 

kata yang 

bersajak atau 

menyebutkan 

sajak pantun 

sesuai kunci 

jawaban 

Jawaban 

tidak sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 

4. Menafsirkan 

maksud/isi 

pantun sesuai 

jenis pantun 

Siswa mampu 

menafsirkan 

maksud/isi 

pantun dari 

setiap baris isi 

pantun dengan 

benar sesuai 

jenis pantun 

Siswa mampu 

menafsirkan 

maksud/isi 

pantun  dari 

setiap baris 

isi pantun 

hampir 

menyerupai 

jawaban 

benar sesuai 

jenis pantun 

Siswa mampu 

menafsirkan 

maksud/isi 

pantun dari 

salah satu baris 

isi pantun 

sesuai jenis 

pantun 

Maksud/isi 

pantun tidak 

sesuai 

dengan kunci 

jawaban atau 

tidak ada 

jawaban 

sama sekali 
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SINTAK MODEL CTLBERBANTUAN KARTU KATA 

Tahap 1: Kontruktivisme 

(1) Guru mengaitkan materi pantun dari apa yang diketahui untuk membangun 

pengetahuan awal siswa  

Tahap 2: Menemukan 

(2) Siswa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan guru untuk menemukan 

konsep baru terkait materi pantun 

Tahap 3: Bertanya 

(3) Guru dan siswa melakukan tanya jawab untuk mengonfirmasi pengetahuan 

baru yang ditemukannya 

Tahap 4: Masyarakat belajar 

(4) Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar beranggotakan 5-

6 siswa yang heterogen untuk memecahkan masalah pada LKK tentang 

melengkapi bait pantun dengan kartu kata yang tepat 

Tahap 5: Permodelan 

(5) Guru memberikan contoh tentang bagaimana menyusun kartu kata sehingga 

membentuk bait pantun yang benar 

Tahap 6: Refleksi 

(6) Guru membimbing siswa merangkum dan menyimpulkan materi pantun yang 

telah dipelajari 

Tahap 7: Penilaian nyata 

(7) Siswa mengerjakan evaluasi secara individu 
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Lampiran 10 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Nama Guru  : Lilis Diah Kusumawati 

Pokok Bahasan : Pengertian dan ciri-ciri pantun 

Hari/Tanggal  : Senin, 6 April 2015 

Perhatikan petunjuk berikut ini.  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda cek (√) pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak pada indikator pengamatan! 

3. Berikan skor berdasarkan jumlah deskriptor yang tampak pada indikator 

pengamatan, dengan kriteria penskoran sebagai berikut: 

a. Skor 4, jika terdapat empat deskriptor yang tampak 

b. Skor 3, jika terdapat tiga deskriptor yang tampak 

c. Skor 2, jika terdapat dua deskriptor yang tampak 

d. Skor 1, jika terdapat satu atau tidak ada deskriptor yang tampak. 

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

No Indikator Deskriptor 
Tampak  

(√) 
Skor 

1. Melaksanakan 

prapembelajaran 
a. Menyiapkan bahan ajar dan media 

yang akan digunakan  
√ 

3 
b. Mengondisikan siswa  √ 

c. Memberikan salam dan doa  

d. Melakukan presensi √ 

2. Melakukan 

apersepsi untuk 

membangun 

pengetahuan 

awal siswa 

terkait materi 

pantun yang 

akan dipelajari 

 

a. Melakukan apersepsi terkait 

pengetahuan awal siswa 
√ 

3 

b. Bertanya untuk membangun konsep 

awal siswa terkait materi pantun 
√ 

c. Menjelaskan secara garis besar 

materi pantun yang akan dipelajari 
√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi pantun 

yang akan dipelajari 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

3. Membimbing 

siswa 

mengidentifi-

kasi bagian 

pantun untuk 

menemukan 

ciri-ciri pantun 

a. Memberikan suatu permasalah yang 

harus diidentifikasi siswa terkait 

materi pantun 
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya  
 

c. Memberikan kesempatan siswa 

untuk mengungkapkan hasil 

temuannya 
√ 

d. Merespon atau memberikan umpan 

balik terkait pengetahuan yang 

diuangkapkan siswa 
√ 

4. Melakukan 

tanya jawab 

untuk 

mengonfirmasi 

ciri-ciri pantun 

yang ditemukan 

siswa  

a. Bertanya tentang pengetahuan baru 

yang ditemukan siswa terkait materi 

pantun 
√ 

3 

b. Menyebar pertanyaan kemudian 

memberi giliran untuk menjawab 
 

c. Memberikan kesempatan berpikir √ 

d. Membimbing siswa menghubung-

kan konsep yang ditemukannya 

dengan konsep pada materi pantun 
√ 

5. Membentuk 

kelompok 

belajar 

beranggotakan 

5-6 siswa yang 

heterogen 

a. Membentuk kelompok heterogen √ 

3 

b. Menentukan waktu yang diberikan 

untuk diskusi 
 

c. Berkeliling mengamati kerja 

kelompok 
√ 

d. Memberi teguran kepada siswa yang 

kurang aktif dalam diskusi kelompok 
√ 

6. Menjelaskan 

contoh membuat 

pantun 

menggunakan 

kartu kata 

a. Memusatkan perhatian siswa √ 

4 

b. Menggunakan kartu kata untuk 

menjelaskan cara membuat pantun 
√ 

c. Menjelaskan dengan suara yang jelas 

dan lantang 
√ 

d. Memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami 

terkait penggunaan kartu kata 
√ 

7. Membimbing 

siswa dalam 

mempresentasi-

kan hasil diskusi 

a. Membimbing siswa yang maju ke 

depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusi 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menanggapi 
√ 

c. Memberi stiker penghargaan kepada 

siswa yang maju 
√ 

d. Mengonfirmasi jawaban yang telah 

dipresentasikan siswa 
√ 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

8. Merefleksi 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan  

a. Bertanya terkait materi yang telah 

dipelajari 
√ 

3 

b. Mengonfirmasi jawaban siswa  √ 

c. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

 

d. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 

dipelajari pada pertemuan hari itu 
√ 

9. Mengadakan 

evaluasi 
a. Membagikan soal evaluasi kepada 

setiap siswa 
√ 

3 

b. Mengondisikan siswa untuk 

mengerjakan tes evaluasi dengan 

tenang 
√ 

c. Menentukan waktu dalam kegiatan 

evaluasi 
√ 

d. Memberikan tindak lanjut  

Jumlah 29 

 

Keterangan:  

Jumlah skor yang diperoleh guru adalah 29, skor tersebut masuk dalam kategori 

baik, sehingga guru dalam mengelola pembelajaran dinyatakan berhasil 

 

Semarang,6 April 2015 

Observer 

   

Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223 
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Lampiran 11 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Nama Guru  : Lilis Diah Kusumawati 

Pokok Bahasan : Langkah-langkah membuat pantun 

Hari/Tanggal  : Selasa, 14 April 2015 

Perhatikan petunjuk berikut ini.  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda cek (√) pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak pada indikator pengamatan! 

3. Berikan skor berdasarkan jumlah deskriptor yang tampak pada indikator 

pengamatan, dengan kriteria penskoran sebagai berikut: 

a. Skor 4, jika terdapat empat deskriptor yang tampak; 

b. Skor 3, jika terdapat tiga deskriptor yang tampak; 

c. Skor 2, jika terdapat dua deskriptor yang tampak; 

d. Skor 1, jika terdapat satu atau tidak ada deskriptor yang tampak. 

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

No Indikator Deskriptor 
Tampak  

(√) 
Skor 

1. Melaksanakan 

prapembelajaran 
a. Menyiapkan bahan ajar dan media 

yang akan digunakan  
√ 

4 
b. Mengondisikan siswa  √ 

c. Memberikan salam dan doa √ 

d. Melakukan presensi √ 

2. Melakukan 

apersepsi untuk 

membangun 

pengetahuan 

awal siswa 

terkait materi 

pantun yang 

akan dipelajari 

 

a. Melakukan apersepsi terkait 

pengetahuan awal siswa 
√ 

4 

b. Bertanya untuk membangun konsep 

awal siswa terkait materi pantun 
√ 

c. Menjelaskan secara garis besar 

materi pantun yang akan dipelajari 
√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi pantun 

yang akan dipelajari 
√ 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

3. Membimbing 

siswa 

mengidentifi-

kasi bagian 

pantun untuk 

menemukan 

ciri-ciri pantun 

a. Memberikan suatu permasalah yang 

harus diidentifikasi siswa terkait 

materi pantun 
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya  
 

c. Memberikan kesempatan siswa 

untuk mengungkapkan hasil 

temuannya 
√ 

d. Merespon atau memberikan umpan 

balik terkait pengetahuan yang 

diuangkapkan siswa 
√ 

4. Melakukan 

tanya jawab 

untuk 

mengonfirmasi 

ciri-ciri pantun 

yang ditemukan 

siswa  

a. Bertanya tentang pengetahuan baru 

yang ditemukan siswa terkait materi 

pantun 
√ 

4 

b. Menyebar pertanyaan kemudian 

memberi giliran untuk menjawab 
√ 

c. Memberikan kesempatan berpikir √ 

d. Membimbing siswa menghubung-

kan konsep yang ditemukannya 

dengan konsep pada materi pantun 
√ 

5. Membentuk 

kelompok 

belajar 

beranggotakan 

5-6 siswa yang 

heterogen 

a. Membentuk kelompok heterogen √ 

3 

b. Menentukan waktu yang diberikan 

untuk diskusi 
 

c. Berkeliling mengamati kerja 

kelompok 
√ 

d. Memberi teguran kepada siswa yang 

kurang aktif dalam diskusi kelompok 
√ 

6. Menjelaskan 

contoh membuat 

pantun 

menggunakan 

kartu kata 

a. Memusatkan perhatian siswa √ 

4 

b. Menggunakan kartu kata untuk 

menjelaskan cara membuat pantun 
√ 

c. Menjelaskan dengan suara yang jelas 

dan lantang 
√ 

d. Memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami 

terkait penggunaan kartu kata 
√ 

7. Membimbing 

siswa dalam 

mempresentasi-

kan hasil diskusi 

a. Membimbing siswa yang maju ke 

depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusi 
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menanggapi 
 

c. Memberi stiker penghargaan kepada 

siswa yang maju 
√ 

d. Mengonfirmasi jawaban yang telah 

dipresentasikan siswa 
√ 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

8. Merefleksi 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan  

a. Bertanya terkait materi yang telah 

dipelajari 
 

1 

b. Mengonfirmasi jawaban siswa   

c. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami 

 

d. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 

dipelajari pada pertemuan hari itu 
√ 

9. Mengadakan 

evaluasi 
a. Membagikan soal evaluasi kepada 

setiap siswa 
√ 

4 

b. Mengondisikan siswa untuk 

mengerjakan tes evaluasi dengan 

tenang 
√ 

c. Menentukan waktu dalam kegiatan 

evaluasi 
√ 

d. Memberikan tindak lanjut √ 

Jumlah 30 

 

Keterangan:  

Jumlah skor yang diperoleh guru adalah 30, skor tersebut masuk dalam kategori 

baik, sehingga guru dalam mengelola pembelajaran dinyatakan berhasil 

 

 

Semarang,14 April 2015 

Observer 

   

Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223 
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Lampiran 12 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Nama Guru  : Lilis Diah Kusumawati 

Pokok Bahasan : Pantun agama dan nasehat 

Hari/Tanggal  : Rabu, 22 April 2015 

Perhatikan petunjuk berikut ini.  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda cek (√) pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak pada indikator pengamatan! 

3. Berikan skor berdasarkan jumlah deskriptor yang tampak pada indikator 

pengamatan, dengan kriteria penskoran sebagai berikut: 

a. Skor 4, jika terdapat empat deskriptor yang tampak; 

b. Skor 3, jika terdapat tiga deskriptor yang tampak; 

c. Skor 2, jika terdapat dua deskriptor yang tampak; 

d. Skor 1, jika terdapat satu atau tidak ada deskriptor yang tampak. 

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

No Indikator Deskriptor 
Tampak  

(√) 
Skor 

1. Melaksanakan 

prapembelajaran 
a. Menyiapkan bahan ajar dan media 

yang akan digunakan  
√ 

3 
b. Mengondisikan siswa  √ 

c. Memberikan salam dan doa  

d. Melakukan presensi √ 

2. Melakukan 

apersepsi untuk 

membangun 

pengetahuan 

awal siswa 

terkait materi 

pantun yang 

akan dipelajari 

 

a. Melakukan apersepsi terkait 

pengetahuan awal siswa 
√ 

4 

b. Bertanya untuk membangun konsep 

awal siswa terkait materi pantun 
√ 

c. Menjelaskan secara garis besar materi 

pantun yang akan dipelajari 
√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi pantun 

yang akan dipelajari 
√ 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

3. Membimbing 

siswa 

mengidentifi-

kasi bagian 

pantun untuk 

menemukan 

ciri-ciri pantun 

a. Memberikan suatu permasalah yang 

harus diidentifikasi siswa terkait materi 

pantun 
√ 

3 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya  
 

c. Memberikan kesempatan siswa untuk 

mengungkapkan hasil temuannya 
√ 

d. Merespon atau memberikan umpan 

balik terkait pengetahuan yang 

diuangkapkan siswa 
√ 

4. Melakukan 

tanya jawab 

untuk 

mengonfirmasi 

ciri-ciri pantun 

yang ditemukan 

siswa  

a. Bertanya tentang pengetahuan baru 

yang ditemukan siswa terkait materi 

pantun 
√ 

4 

b. Menyebar pertanyaan kemudian 

memberi giliran untuk menjawab 
√ 

c. Memberikan kesempatan berpikir √ 

d. Membimbing siswa menghubung-kan 

konsep yang ditemukannya dengan 

konsep pada materi pantun 
√ 

5. Membentuk 

kelompok 

belajar 

beranggotakan 

5-6 siswa yang 

heterogen 

a. Membentuk kelompok heterogen √ 

4 

b. Menentukan waktu yang diberikan 

untuk diskusi 
√ 

c. Berkeliling mengamati kerja 

kelompok 
√ 

d. Memberi teguran kepada siswa yang 

kurang aktif dalam diskusi kelompok 
√ 

6. Menjelaskan 

contoh membuat 

pantun 

menggunakan 

kartu kata 

a. Memusatkan perhatian siswa √ 

3 

b. Menggunakan kartu kata untuk 

menjelaskan cara membuat pantun 
√ 

c. Menjelaskan dengan suara yang jelas dan 

lantang 
√ 

d. Memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami 

terkait penggunaan kartu kata 

 

7. Membimbing 

siswa dalam 

mempresentasi-

kan hasil diskusi 

a. Membimbing siswa yang maju ke 

depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusi 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menanggapi 
√ 

c. Memberi stiker penghargaan kepada 

siswa yang maju 
√ 

d. Mengonfirmasi jawaban yang telah 

dipresentasikan siswa 
√ 



270 

 

 

  

No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

8. Merefleksi 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan  

a. Bertanya terkait materi yang telah 

dipelajari 
√ 

4 

b. Mengonfirmasi jawaban siswa  √ 

c. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami 
√ 

d. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 

dipelajari pada pertemuan hari itu 
√ 

9. Mengadakan 

evaluasi 
a. Membagikan soal evaluasi kepada 

setiap siswa 
√ 

4 

b. Mengondisikan siswa untuk 

mengerjakan tes evaluasi dengan 

tenang 
√ 

c. Menentukan waktu dalam kegiatan 

evaluasi 
√ 

d. Memberikan tindak lanjut √ 

Jumlah 33 

 

Keterangan:  

Jumlah skor yang diperoleh guru adalah 33, skor tersebut masuk dalam kategori 

sangatbaik, sehingga guru dalam mengelola pembelajaran dinyatakan berhasil 

 

Semarang, 22 April 2015 

Observer 

   

Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223 

 

 

 

 

  



271 

 

 

  

Lampiran 13 

HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Nama Guru  : Lilis Diah Kusumawati 

Pokok Bahasan : Pantun jenaka dan teka-teki 

Hari/Tanggal  : Rabu, 29 April 2015 

Perhatikan petunjuk berikut ini.  

1. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru. 

2. Berikan tanda cek (√) pada kolom tampak sesuai dengan deskriptor yang 

tampak pada indikator pengamatan! 

3. Berikan skor berdasarkan jumlah deskriptor yang tampak pada indikator 

pengamatan, dengan kriteria penskoran sebagai berikut: 

a. Skor 4, jika terdapat empat deskriptor yang tampak; 

b. Skor 3, jika terdapat tiga deskriptor yang tampak; 

c. Skor 2, jika terdapat dua deskriptor yang tampak; 

d. Skor 1, jika terdapat satu atau tidak ada deskriptor yang tampak. 

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

No Indikator Deskriptor 
Tampak  

(√) 
Skor 

1. Melaksanakan 

prapembelajaran 
a. Menyiapkan bahan ajar dan media 

yang akan digunakan  
√ 

3 
b. Mengondisikan siswa  √ 

c. Memberikan salam dan doa  

d. Melakukan presensi √ 

2. Melakukan 

apersepsi untuk 

membangun 

pengetahuan 

awal siswa 

terkait materi 

pantun yang 

akan dipelajari 

 

a. Melakukan apersepsi terkait 

pengetahuan awal siswa 
√ 

4 

b. Bertanya untuk membangun konsep 

awal siswa terkait materi pantun 
√ 

c. Menjelaskan secara garis besar 

materi pantun yang akan dipelajari 
√ 

d. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi pantun 

yang akan dipelajari 
√ 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

3. Membimbing 

siswa 

mengidentifi-

kasi bagian 

pantun untuk 

menemukan 

ciri-ciri pantun 

a. Memberikan suatu permasalah yang 

harus diidentifikasi siswa terkait 

materi pantun 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya  
√ 

c. Memberikan kesempatan siswa 

untuk mengungkapkan hasil 

temuannya 
√ 

d. Merespon atau memberikan umpan 

balik terkait pengetahuan yang 

diuangkapkan siswa 
√ 

4. Melakukan 

tanya jawab 

untuk 

mengonfirmasi 

ciri-ciri pantun 

yang ditemukan 

siswa  

a. Bertanya tentang pengetahuan baru 

yang ditemukan siswa terkait materi 

pantun 
√ 

4 

b. Menyebar pertanyaan kemudian 

memberi giliran untuk menjawab 
√ 

c. Memberikan kesempatan berpikir √ 

d. Membimbing siswa menghubung-

kan konsep yang ditemukannya 

dengan konsep pada materi pantun 
√ 

5. Membentuk 

kelompok 

belajar 

beranggotakan 

5-6 siswa yang 

heterogen 

a. Membentuk kelompok heterogen √ 

4 

b. Menentukan waktu yang diberikan 

untuk diskusi 
√ 

c. Berkeliling mengamati kerja 

kelompok 
√ 

d. Memberi teguran kepada siswa yang 

kurang aktif dalam diskusi kelompok 
√ 

6. Menjelaskan 

contoh membuat 

pantun 

menggunakan 

kartu kata 

a. Memusatkan perhatian siswa √ 

4 

b. Menggunakan kartu kata untuk 

menjelaskan cara membuat pantun 
√ 

c. Menjelaskan dengan suara yang jelas 

dan lantang 
√ 

d. Memberi kesempatan siswa bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami 

terkait penggunaan kartu kata 
√ 

7. Membimbing 

siswa dalam 

mempresentasi-

kan hasil diskusi 

a. Membimbing siswa yang maju ke 

depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusi 
√ 

4 

b. Memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menanggapi 
√ 

c. Memberi stiker penghargaan kepada 

siswa yang maju 
√ 

d. Mengonfirmasi jawaban yang telah 

dipresentasikan siswa 
√ 
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No Indikator Deskriptor 
Tampak 

(√) 
Skor 

8. Merefleksi 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan  

a. Bertanya terkait materi yang telah 

dipelajari 
√ 

4 

b. Mengonfirmasi jawaban siswa  √ 

c. Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami 
√ 

d. Membimbing siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 

dipelajari pada pertemuan hari itu 
√ 

9. Mengadakan 

evaluasi 
a. Membagikan soal evaluasi kepada 

setiap siswa 
√ 

3 

b. Mengondisikan siswa untuk 

mengerjakan tes evaluasi dengan 

tenang 
√ 

c. Menentukan waktu dalam kegiatan 

evaluasi 
√ 

d. Memberikan tindak lanjut  

Jumlah 34 

 

Keterangan:  

Jumlah skor yang diperoleh guru adalah 34, skor tersebut masuk dalam kategori 

sangatbaik, sehingga guru dalam mengelola pembelajaran dinyatakan berhasil 

 

Semarang, 29 April 2015 

Observer 

   

Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223 
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Lampiran 14 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

No. Indikator 
Skor 

Siklus I Siklus II 

  P1 P2 P1 P2 

1. Melaksanakan prapembelajaran 3 4 3 3 

2. 

Melakukan apersepsi untuk 

membangun pengetahuan awal siswa 

terkait materi pantun yang akan 

dipelajari 

3 4 4 4 

3. 

Membimbing siswa mengidentifikasi 

bagian pantun untuk menemukan 

ciri-ciri pantun 

3 3 3 4 

4. 

Melakukan tanya jawab untuk 

mengonfirmasi ciri-ciri pantun yang 

ditemukan siswa  

3 4 4 4 

5. 

Membentuk kelompok belajar 

beranggotakan 5-6 siswa yang 

heterogen 

3 3 4 4 

6. 
Menjelaskan contoh membuat pantun 

menggunakan kartu kata 
4 4 3 4 

7. 
Membimbing siswa dalam 

mempresentasikan hasil diskusi 
4 3 4 4 

8. 
Merefleksi pembelajaran yang telah 

dilakukan 
3 1 4 4 

9. Mengadakan evaluasi 3 4 4 3 

Jumlah 29 30 33 34 

Rata-rata 29,3 33,5 

Kategori Baik Sangat baik 

Persentase keberhasilan 82% 93% 

 

Keterangan: 

P = Pertemuan 

Rata-rata siklus I =
jumlah skor   +jumlah skor  2

 an akn a  
 = 

2 +  

2
 =

  

2
 = 29,3 

Persentase Keberhasilan siklus I =
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100% = 

2   

  
 = 82% 

Rata-rata siklus II =
jumlah skor   +jumlah skor  2

 an akn a  
 = 

  +  

2
 =

  

2
 = 33,5 

Persentase Keberhasilan siklus II =
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100%= 

    

  
 = 93%
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Lampiran 15 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Sekolah : SDLabschool Unnes 

Kelas/Semester : IV-B /II     

Hari/Tanggal : Senin, 6April 2015 

 

Semarang, 6 April 2015 

Observer 

   

Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223 

No

. 
Nama 

 Indikator aktivitas siswa Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1. ARF 3 2 2 3 4 4 1 3 4   

2. APAP 3 1 1 2 3 3 1 1 3   

3. ADV 3 2 2 4 4 4 3 3 4   

4. ANA 3 1 2 3 3 4 1 2 3   

5. BIAA 3 1 1 1 3 2 1 1 3   

6. CA 3 1 1 1 3 2 1 1 3   

7. DJN 3 1 1 1 3 2 1 1 3   

8. FAP 3 1 3 3 4 4 1 2 4   

9. GRBK 3 1 3 4 3 3 2 2 4   

10. JM 3 1 3 4 4 4 2 3 4   

11. MIA 3 1 3 2 4 3 1 2 4   

12. NAD 3 2 2 3 4 4 2 3 4   

13. NMA 3 1 2 2 4 3 1 2 4   

14. RSS 3 1 2 3 4 4 3 3 4   

15. RAA 3 1 1 1 2 1 1 1 3   

16. RJG 3 1 3 3 4 4 2 3 4   

Jumlah 48 19 32 40 56 51 24 33 58   

Rata-rata per 

indikator 
3 1.2 2 2.5 3.5 3.2 1.5 2.1 3.6 22.6 Baik 

Kategori B K C B SB B K C SB   
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Lampiran 16 

DATA HASIL OBSERVASIAKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Sekolah : SDLabschool Unnes 

Kelas/Semester : IV-B /II     

Hari/Tanggal : Selasa, 14April 2015 

No. Nama 
 Indikator aktivitas siswa Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

1 ARF 4 2 4 3 4 4 3 2 4 
 

 

2 APAP 4 1 1 2 4 2 1 1 3 
 

 

3 ADV 4 2 4 4 4 4 3 2 4 
 

 

4 ANA 4 1 3 3 4 4 1 1 4 
 

 

5 BIAA 4 1 2 2 4 3 1 1 3 
 

 

6 CA 4 1 1 2 3 3 3 1 3 
 

 

7 DJN 4 1 2 2 3 3 3 1 4 
 

 

8 FAP 4 2 3 3 4 4 1 2 4 
 

 

9 GRBK 4 2 3 3 4 3 2 1 4 
 

 

10 JM 4 1 3 3 4 4 3 2 4 
 

 

11 MIA 4 2 3 2 4 3 1 1 4 
 

 

12 NAD 4 2 3 3 4 4 2 2 4 
 

 

13 NMA 4 2 3 2 4 3 3 2 4 
 

 

14 RSS 4 1 3 3 4 4 3 2 4 
 

 

15 RAA 4 1 1 2 2 3 1 1 3 
 

 

16 RJG 4 2 3 4 4 4 2 2 4 
 

 

Jumlah 64 24 42 43 60 55 33 24 60 
 

 

Rata-rata per 

indikator 
4 1.5 2.6 2.7 3.7 3.4 2.1 1.5 3.7 25.3 Baik 

Kategori SB K B B SB SB C K SB   

 
  

Semarang, 14 April 2015 

Observer 

   

Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223 
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Lampiran 17 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

Sekolah : SDLabschool Unnes 

Kelas/Semester : IV-B /II     

Hari/Tanggal : Rabu, 22April 2015 

No. Nama 
 Indikator aktivitas siswa Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

1 ARF 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
 

 

2 APAP 3 2 2 2 4 3 1 2 4 
 

 

3 ADV 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
 

 

4 ANA 3 2 3 3 4 4 3 2 4 
 

 

5 BIAA 3 2 3 2 4 3 1 2 4 
 

 

6 CA 3 2 2 2 3 3 1 2 4 
 

 

7 DJN 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
 

 

8 FAP 3 3 3 3 4 4 2 3 4 
 

 

9 GRBK 3 3 4 4 4 3 2 3 4 
 

 

10 JM 3 2 3 3 4 4 3 3 4 
 

 

11 MIA 2 3 3 2 4 3 2 3 4 
 

 

12 NAD 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
 

 

13 NMA 3 3 3 3 4 4 3 3 4 
 

 

14 RSS 3 2 4 3 4 4 3 3 4 
 

 

15 RAA 3 2 1 2 3 3 1 2 4 
 

 

16 RJG 3 3 4 3 4 4 2 3 4 
 

 

Jumlah 47 40 48 45 61 58 36 43 64 
 

 

Rata-rata per 

indikator 
2.9 2.5 3 2.8 3.8 3.6 2.2 2.7 4 27.6 Baik 

Kategori B B B B SB SB C B SB   

 
  

Semarang, 22 April 2015 

Observer 

   
Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223 
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Lampiran 18 

DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

Sekolah : SDLabschool Unnes 

Kelas/Semester : IV-B /II     

Hari/Tanggal : Rabu, 29April 2015 

No. Nama 
 Indikator aktivitas siswa Skor Kategori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  

1 ARF 3 4 4 3 4 4 4 3 4  
  

2 APAP 3 2 2 2 4 3 1 2 4  
  

3 ADV 3 4 4 4 4 4 4 3 4  
  

4 ANA 3 2 3 3 4 4 1 3 4  
  

5 BIAA 3 2 3 3 4 4 1 2 4  
  

6 CA 3 2 2 2 4 3 3 3 4  
  

7 DJN 3 3 3 3 4 4 3 3 4  
  

8 FAP 3 3 3 3 4 4 3 3 4  
  

9 GRBK 3 3 4 4 4 4 3 3 4  
  

10 JM 3 3 3 3 4 4 3 3 4  
  

11 MIA 3 3 3 3 4 4 3 3 4  
  

12 NAD 3 3 3 3 4 4 3 3 4  
  

13 NMA 3 3 3 3 4 4 3 3 4  
  

14 RSS 3 4 4 4 4 4 4 3 4  
  

15 RAA 3 2 2 2 4 3 1 2 4  
  

16 RJG 3 4 4 4 4 4 4 3 4  
  

Jumlah 48 47 50 49 64 61 44 45 64  
  

Rata-rata per 

indikator 
3 2.9 3.1 3.1 4 3.8 2.7 2.8 4 29.5 

Sangat 

Baik  

Kategori B B B B SB SB B B SB    

 
 

Semarang, 29 April 2015 

Observer 

   

Deviani Anggorowati 

NIM 1401411223
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Lampiran 19 

REKAPITULASI DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

No. Indikator 
Rata-rata skor 

Siklus I Siklus II 

  P1 P2 P1 P2 

1. Menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran 3 4 2.9 3 

2. 

Menanggapi apersepsi yang dilakukan guru 

untuk membangun pengetahuan awal yang 

dimilikinya terkait materi pantun 

1.2 1.5 2.5 2.9 

3. 
Mengidentifikasi bagian pantun untuk 

menemukan ciri-ciri pantun 
2 2.6 3 3.1 

4. 

Menjawab pertanyaan dan bertanya 

berdasarkan ciri-ciri pantun yang 

ditemukannya 

2.5 2.7 2.8 3.1 

5. Melaksanakan kegiatan diskusi kelompok 3.5 3.7 3.8 4 

6. 

Memperhatikan penjelasan guru tentang 

cara membuat pantun menggunakan kartu 

kata 

3.2 3.4 3.6 3.8 

7. Mempresentasikan hasil diskusi 1.5 2.1 2.2 2.7 

8. 
Melakukan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran 
2.1 1.5 2.7 2.8 

9. Mengerjakan tes evaluasi 3.6 3.7 4 4 

Jumlah 22.6 25.3 27.6 29.5 

Rata-rata 23.9 28.5 

Kategori Baik Baik 

Persentase keberhasilan 66% 79% 

 

Keterangan: 

P = Pertemuan 

Rata-rata siklus I =
jumlah skor   +jumlah skor  2

 an akn a  
 = 

22  +2   

2
 =

    

2
 = 23,9 

Persentase Keberhasilan siklus I =
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100% = 

2   

  
 = 66% 

 

Rata-rata siklus II =
jumlah skor   +jumlah skor  2

 an akn a  
 = 

2   +2   

2
 =

    

2
 = 28,5 

Persentase Keberhasilan siklus II =
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100% = 

2   

  
 = 79%



280 

 

280 

 

Lampiran 20 

HASIL CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1  

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/ Semester : IV-B / II 

Hari/ Tanggal  : Senin, 6 April 2015 

 

Catatan: 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan setelah istirahat pertama sesuai 

jadwal pelajaran bahasa Indonesia yang telah ditetapkan pada hari senin. Sebelum 

pembelajaran dimulai, guru telah menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi 

yang akan digunakan pada pelaksanaan pembelajaran. Guru mengondisikan siswa 

terlebih dahulu agar siap mengikuti pembelajaran kemudian mengucapkan salam. 

Namun kegiatan doabelum dilakukan karena guru langsung melakukan presensi 

untuk mengecek kehadiran siswa.  

Selanjutnya, guru memotivasi siswa dengan memberikan kartu prestasi 

kepada setiap siswa agar siswa berusaha mengumpulkan stiker sebanyak-

banyaknya untuk ditempel pada kartu tersebut sebagai tanda keaktifannya selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian guru melakukan 

apersepsidenganbertanya: Anak-anak masih ingatkah kalian tentang puisi? 

Bagaimanakah ciri-ciri puisi itu?Coba perhatikan bait puisi berikut. Guru 

menuliskan sebuah puisi yang memiliki empat baris dan bertanya: Apa pesan 

yang terkandung dalam puisi tersebut? Kalimat mana yang berbunyi sebuah 

ungkapan dari pesan tersebut? Bagaimanakah bunyi akhir dari setiap baris puisi 
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tersebut?. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk untuk membangun 

pengetahuan awal yang dimilikinya terkait ciri-ciri puisi kemudian guru 

menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan 

pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa berupa ciri-ciri dari jenis puisi lama 

yaitu pantun. 

Guru memberikan sebuah permasalahan yang harus diidentifikasi siswa 

yaitu menentukan bagian sampiran, bagian isi, jumlah bait, baris,kata, dan suku 

kata dalam setiap baris, dan sajak pantun sehingga siswa dapat mengungkapkan 

hasil temuannya tentang ciri-ciri pantun melalui kegiatan tanya jawab. Guru 

memberikan pertanyaan yang jelas dan singkat kepada seluruh siswa kemudian 

memberikan kesempatan berfikir kepada siswa untuk mengungkapkan hasil temu-

annya, bagi siswa yang berhasil menjawab dengan tepat maka guru memberikan 

sebuah stiker prestasi sebagai stiker penghargaan. Selanjutnya, guru memusatkan 

perhatian siswa pada materi pokok pembelajaran dengan membimbing 

siswamenghubungkan konsep yang ditemukannya dengan konsep pada materi 

ciri-ciri pantun. Namun guru belum memberi giliran siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan sehingga siswa yang aktif dalam kegiatan tanya jawab 

belum merata. 

Kegiatan yang dilakukan guru berikutnya adalah membentuk masyarakat 

belajar. Dikarenakan 4 dari 24 siswa tidak masuk sekolah, maka guru membentuk 

4 kelompok belajar yang masing-masing terdiri dari 5 anggota siswa yang 

heterogen. Namun pada kegiatan ini, guru kurang maksimal mengatur waktu 

ketika membentuk kelompok belajar sehingga waktu yang digunakan untuk 

diskusi melebihi waktu yang telah ditentukan. Sebelum kegiatandiskusi, guru 
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memusatkan perhatian kelompok dan menjelaskan aturan diskusi yang harus 

dilakukan tiap kelompok yaitu menyusun kartu kata dengan benar sesuai ciri-ciri 

pantun. Guru berkeliling mengamati kerja kelompok dan memberi teguran kepada 

siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. 

Setelah semua anggota kelompok mengumpulkan hasil diskusi yang sudah 

dikerjakan, guru kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang ingin maju 

sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan 

kelas. Guru membimbing siswa yang maju ke depan kelasuntuk menyampaikan 

hasil diskusinya, namun siswa tersebut belum menyampaikan hasil dikusi dengan 

suara yang jelas dan lantang sehingga siswa lain tampak kurang memperhatikan. 

Guru memberi penghargaan berupa stiker prestasi kemudian mengonfirmasi 

jawaban yang telah dipresentasikan siswa dan memberikan kesempatan kepada 

siswa lain untuk menanggapi. 

Pada kegiatan refleksi, gurubertanya terkait materi yang telah 

dipelajarikemudian mengonfirmasi jawaban siswa. Namun guru belum memberi 

kesem-patan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 

sebelummembimbing siswa menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari 

pada pertemuan hari itu. Guru membagikan soal evaluasi pada seluruh siswa yang 

harus dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan tepat waktu. Namun guru 

belum memberikan tugas rumah kepada siswa sebgai tindak lanjut pembelajaran 

untuk lebih memahami materi berikutnya. Pembelajaran di akhiri dengan salam 

penutup. 

Semarang, 6 April 2015 
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Peneliti 

Lampiran 21 

HASILANALISIS CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Hari/Tanggal  : Senin, 6 April 2015 

Kelas/Semester  : IV-B/ II 

Hasil analisis catatan lapangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

IV-B SD Labschool Unnes adalah sebagai berikut. 

1. Pada kegiatan prapembelajaran, kegiatan doa belum dilakukan karena guru 

langsung melakukan presensi. 

2. Guru belum membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa untuk 

bertanya terkait materi pantun yang akan dipelajari. 

3. Siswa lebih sering menjawab dibanding bertanyasaat proses pem-

belajaran. 

4. Pada kegiatan tanya jawab, guru belum memindah giliran menjawab 

sehingga siswa yang tampak aktif menjawab belum merata. 

5. Beberapa siswa belum tertib saat guru membentuk kelompok belajar. 

Perwakilan kelompok belum menyampaikan hasil dikusi dengan suara 

yang jelas dan lantang sehingga siswa lain tampak kurang memperhatikan. 

6. Guru belum memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa hasil analisis masalah pada siklus I pertemuan 1, 

maka masih perlu adanya perbaikan pembelajaranpada pertemuan berikutnya. 
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Lampiran 22 

HASILCATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/ Semester : IV-B / II 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 14 April 2015 

 

Catatan: 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada jam pertama dan kedua sesuai 

jadwal pelajaran bahasa Indonesia yang telah ditetapkan pada hari selasa. Sebelum 

pembelajaran dimulai, guru telah menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi 

yang akan digunakan pada pelaksanaan pembelajaran. Guru mengondisikan siswa 

terlebih dahulu agar siap mengikuti pembelajaran kemudian mengucapkan salam 

dan meminta siswa untuk memimpin berdoa. Guru melakukan presensi untuk 

mengecek kehadiran siswa. 

Selanjutnya, guru memotivasi siswa dengan mengajaknya untuk yel yel 

bersama agar siswa semangat belajar. Kemudian guru melakukan apersepsidengan 

menulis satu bait pantun dan bertanya tentang materi sebelumnya: Anak-anak 

masih ingatkah kalian tenang ciri-ciri pantun? coba sebutkan bunyi akhir/sajak 

pantun berikut. Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk 

mengontruksipengetahuan awal yang dimiliki terkait sajak pantun tersebut 

kemudian guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari dengan  
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mengaitkan pengetahuan awal yang diuangkapkan siswa yaitu langkah-langkah 

membuat pantun berdasarkan sajaknya. 

Guru memberikan sebuah permasalahan yang harus diidentifikasi siswa 

yaitu menentukanisi pantun yang akan dibuat, menulis tujuan/isi dalam dua baris 

kalimat, mencari kata yang berbunyi akhir sama, membuat kalimat dari masing-

masing kata tersebut dan meletakkan pada baris pantun sesuai ciri-ciri pantun agar 

siswa menemukan pengetahuan tentang langkah-langkah membuat pantun melalui 

kegiatan tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan yang jelas dan singkat kepada 

seluruh siswa kemudian memberikan kesempatan berfikir kepada siswa untuk 

mengungkapkan hasil temuannya dengan teknik menyebar pertanyaan dan me-

mindah giliran siswa untuk menjawab, bagi siswa yang berhasil menjawab dengan 

tepat maka guru memberikan sebuah stiker prestasi sebagai stiker penghargaan. 

Selanjutnya, guru memusatkan perhatian siswa pada materi pokok pembelajaran 

dengan membimbing siswa menghubungkan konsep yang ditemukannya dengan 

konsep pada materi. Namun guru kurang maksimal dalam membimbing siswa 

untuk bertanya, sehingga siswa tampak menjawab pertanyaan dari guru saja. 

Kegiatan yang dilakukan guru berikutnya adalah membentuk masyarakat 

belajar. Dikarenakan 2 dari 24 siswa tidak masuk sekolah, maka guru membentuk 

4 kelompok belajar yang masing-masing terdiri dari 5-6 anggota siswa yang 

heterogen, guru kemudian mengatur tempat duduk sesuai kelompok. Guru 

memusatkan perhatian kelompok dan menjelaskan aturan diskusi yang harus 

dilakukan tiap kelompok yaitu menyusun kartu kata dengan benar sesuai sajak 

pantun. Guru berkeliling mengamati kerja kelompok dan memberi teguran kepada 
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siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Namun pada kegiatan ini, waktu 

yang digunakan melebihi waktu yang telah ditentukan. 

Setelah semua anggota kelompok mengumpulkan hasil diskusi yang sudah 

dikerjakan, guru kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang ingin maju 

sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan 

kelas, namun  guru belum maksimal ketika memusatkan perhatian siswa pada 

hasil presentasi temannya yang maju kedepan karena siswa tersebut belum 

menyampaikan hasil dikusi dengan suara yang jelas dan lantang sehingga siswa 

lain tampak kurang memperhatikan.Guru juga belum memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk menanggapi hasil presentasi temannya. Guru memberi 

penghargaan berupa stiker prestasi kemudian mengonfirmasi jawaban yang telah 

dipresentasikan siswa. 

Guru membagikan soal evaluasi pada seluruh siswa yang harus dikerjakan 

secara mandiri dan dikumpulkan tepat waktu. Selanjutnya, guru merefleksi 

pembelajaran dengan membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

yang telah dipelajari pada pertemuan hari itu. Namun guru belum menggunakan 

waktu dengan baik pada kegiatan sebelumnya sehingga waktu untuk kegiatan 

refleksi kurang maksimal akibatnya guru belum bertanya terkait materi yang telah 

dipelajari siswa dan juga belum memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Guru memberikan tindak lanjut 

pembelajaran kepada siswa untuk lebih memahami materi berikutnya dengan 

mencari jenis-jenis pantun. Pembelajaran diakhiri dengan salam penutup. 

Semarang, 14 April 2015      

Peneliti 
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Lampiran 23 

HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Hari/Tanggal  : Senin, 14 April 2015 

Kelas/Semester  : IV-B/ II 

Hasil analisis catatan lapangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

IV-B SD Labschool Unnes adalah sebagai berikut. 

1. Guru memindah giliran menjawab agar semua siswa ikut berpartisipasi 

aktif. 

2. Guru sudah menentukan anggota kelompok diskusi sehingga dalam 

membentuk kelompok lebih terkondisi. 

3. Guru memusatkan perhatian kelompok pada kegiatan presentasi hasil 

diskusi yang disampaikan oleh perwakilan kelompok. 

4. Guru belum memberikan kesempatan kepada siswalain untuk menaggapi 

hasil diskusi. 

5. Kegiatan refleksi belum maksimal karena guru belum bertanya kepada 

siswa untuk mengetahui pemahamannya terkait materi yang sudah dipe-

lajari. 

6. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa hasil analisis masalah pada siklus I pertemuan 2, 

maka masih perlu adanya perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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Lampiran 24 

HASIL CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/ Semester : IV-B / II 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 22 April 2015 

 

Catatan:  

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada jam kedua dan ketiga sesuai 

jadwal pelajaran bahasa Indonesia yang telah ditetapkan pada hari rabu. Sebelum 

pembelajaran dimulai, guru telah menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi 

yang akan digunakan pada pelaksanaan pembelajaran. Guru memulai pembelajar-

an dengan mengondisikan siswa terlebih dahulu agar siap mengikuti pembelajaran 

kemudian mengucapkan salam dan melakukan presensi.Namun kegiatan doa tidak 

tampak karena pelajaran bahasa Indonesia berada pada jam kedua sehingga 

kegiatan doa sudah dilakukan pada jam pertama yaitu pelajaran agama. 

Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pem-

belajaran pada pertemuan sebelumnya dan tugas yang telah diberikan: Anak-anak 

masih ingatkah kalian tentang langkah-langkah membuat pantun? Bagaimanakah 

langkah membuat sampiran pantun?. Siswa menanggapi apersepsi dari guru 

untuk mengontruksi sebuah pengetahuan baru dari pengetahuan awal yang 

dimilikinya terkait langkah membuat sampiran pantun berdasarkan isinya 

kemudian guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari dengan 
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mengaitkan pengalaman yang diungkapkan siswa yaitu jenis-jenis pantun diliha 

dari isinya berupa pantun agama dan nasehat. 

Guru menanyakan kepada siswa tentang tugas yang diberikannya kemu-

dian meminta beberapa siswa maju kedepan untuk menulis hasil temuannya 

berupa pantun agama dan nasehat. Guru meminta siswa mengidentifikasibagian 

isi pantun agama dan pantun nasehat untuk menemukan perbedaan antara dua 

jenis pantun tersebutmelalui kegiatan tanya jawab. Bagi siswa yang berhasil 

menjawab dengan tepat maka guru memberikan sebuah stiker prestasi sebagai 

reward. Selanjutnya, guru memusatkan perhatian siswa pada materi pokok 

pembelajaran dengan membimbing siswa menghubungkan konsep yang 

ditemukannya dengan konsep pada materi. Namun guru kurang maksimal dalam 

membimbing siswa untuk bertanya, sehingga siswa tampak menjawab pertanyaan 

dari guru saja. 

Kegiatan yang dilakukan guru berikutnya adalah membentuk kelompok 

belajar beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen kemudian mengelola kelas 

dengan mengatur tempat duduk sesuai kelompok. Selanjutnya, guru memusatkan 

perhatian kelompok dan menjelaskan cara membuat pantun berdasarkan isinya. 

Guru berkeliling mengamati kerja kelompok serta memberi teguran kepada siswa 

yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Guru juga menetapkan waktu yang 

diberikan untuk pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok. 

Setelah semua anggota kelompok mengumpulkan hasil diskusi yang sudah 

dikerjakan, guru kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang ingin maju 

sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan 

kelas, selanjutnya guru membimbing siswa yang maju ke depan kelasuntuk me-
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nyampaikan hasil diskusinya, namun siswa tersebut belum menyampaikan hasil 

dikusi dengan suara yang jelas dan lantang sehingga siswa lain tampak kurang 

memperhatikan. Guru memberi penghargaan berupa stiker prestasi kemudian 

mengonfirmasi jawaban yang telah dipresentasikan siswa dan memberikan kesem-

patan kepada siswa lain untuk menanggapi. 

Pada kegiatan refleksi, gurubertanya terkait materi yang telah 

dipelajarikemudian mengonfirmasi jawaban siswa dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 

sebelummembimbing siswa menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari 

pada pertemuan hari itu. 

Guru membagikan soal evaluasi pada seluruh siswa yang harus dikerjakan 

secara mandiri dan dikumpulkan tepat waktu kemudian memberikan tugas rumah 

kepada siswa sebgai tindak lanjut pembelajaran untuk lebih memahami materi 

berikutnya. Pembelajaran di akhiri dengan salam penutup. 

 

Semarang, 22 April 2015 

 

Peneliti 
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Lampiran 25 

HASIL ANALISIS CATATAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Hari/Tanggal  : Senin, 22 April 2015 

Kelas/Semester  : IV-B/ II 

Hasil analisis catatan lapangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

IV-B SD Labschool Unnes adalah sebagai berikut. 

1. Guru belum membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa untuk 

bertanya. 

2. Guru memindah giliran menjawab agar semua siswa ikut berpartisipasi 

aktif. 

3. Guru sudah menentukan anggota kelompok diskusi sehingga dalam 

membentuk kelompok lebih terkondisi. 

4. Guru memusatkan perhatian kelompok pada kegiatan presentasi hasil 

diskusi yang disampaikan oleh perwakilan kelompok dan memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. 

5. Pada kegiatan refleksi, guru bertanya kepada siswa untuk mengetahui 

pemahamannya terkait materi yang sudah dipelajari sebelum membim-

bingnya menyimpulkan seluruh materi yang sudah dipelajari. 

6. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa sebagai tindak lanjut. 

Berdasarkan beberapa hasil analisis masalah pada siklus II pertemuan 1, 

maka masih perlu adanya perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
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Lampiran 26 

HASIL CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Kelas/ Semester : IV-B / II 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 29 April 2015 

 

Catatan: 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada jam kedua dan ketiga sesuai 

jadwal pelajaran bahasa Indonesia yang telah ditetapkan pada hari rabu. Sebelum 

pembelajaran dimulai, guru telah menyiapkan bahan ajar, media dan alat evaluasi 

yang akan digunakan pada pelaksanaan pembelajaran. Guru memulai pembelajar-

an dengan mengondisikan siswa terlebih dahulu agar siap mengikuti pembelajaran 

kemudian mengucapkan salam dan melakukan presensi.Namun kegiatan doa tidak 

tampak karena pelajaran bahasa Indonesia berada pada jam kedua sehingga 

kegiatan doa sudah dilakukan pada jam pertama yaitu pelajaran agama. 

Selanjutnya, guru melakukan apersepsi dengan bertanya tentang pem-

belajaran pada pertemuan sebelumnya dan tugas yang telah diberikan: Anak-anak 

masih ingatkah kalian tentang apa perbedaan pantun agama dan nasehat? 

Dilihat dari isinya, coba jelaskan perbedaan antara dua jenis pantun tersebut!. 

Siswa menanggapi apersepsi dari guru untuk mengontruksi sebuah pengetahuan 

baru dari pengetahuan awal yang dimilikinya terkait terkait perbedaan jenis 

pantun dilihat dari isinya kemudian guru menjelaskan secara garis besar materi 
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yang akan dipelajari dengan mengaitkan pengalaman yang diungkapkan siswa 

tentang perbedaan isi jenis pantun yang lain yaitu pantun jenaka dan teka-teki. 

Guru menanyakan kepada siswa tentang tugas yang diberikannya kemu-

dian meminta beberapa siswa maju kedepan untuk menulis hasil temuannya 

berupa pantun agama dan nasehat. Guru meminta siswa mengidentifikasibagian 

isi pantun jenaka dan pantun teka-teki untuk menemukan perbedaan antara dua 

jenis pantun tersebut melalui kegiatan tanya jawab. Bagi siswa yang berhasil 

menjawab dengan tepat maka guru memberikan sebuah stiker prestasi sebagai 

reward. Selanjutnya, guru memusatkan perhatian siswa pada materi pokok 

pembelajaran dengan membimbing siswa menghubungkan konsep yang ditemu-

kannya dengan konsep pada materi.  

Kegiatan yang dilakukan guru berikutnya adalah membentuk kelompok 

belajar beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen kemudian mengelola kelas 

dengan mengatur tempat duduk sesuai kelompok. Selanjutnya, guru memusatkan 

perhatian kelompok dan menjelaskan aturan diskusi untuk menyusun kartu kata 

membentuk sebuah pantun yang padu sesuai jenis pantun dilihat dari isinya 

dengan benar. Guru berkeliling mengamati kerja kelompok serta memberi teguran 

kepada siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Guru juga menetapkan 

waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan diskusi kelompok. 

Setelah semua anggota kelompok mengumpulkan hasil diskusi yang sudah 

dikerjakan, guru kemudian memberi kesempatan kepada siswa yang ingin maju 

sebagai perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan 

kelas, selanjutnya guru membimbing siswa yang maju ke depan kelasuntuk me-

nyampaikan hasil diskusinya, namun siswa tersebut belum menyampaikan hasil 
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dikusi dengan suara yang jelas dan lantang sehingga siswa lain tampak kurang 

memperhatikan. Guru memberi penghargaan berupa stiker prestasi kemudian 

mengonfirmasi jawaban yang telah dipresentasikan siswa dan memberikan kesem-

patan kepada siswa lain untuk menanggapi. 

Pada kegiatan refleksi, gurubertanya terkait materi yang telah 

dipelajarikemudian mengonfirmasi jawaban siswa dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 

sebelummembimbing siswa menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari 

pada pertemuan hari itu. Guru membagikan soal evaluasi pada seluruh siswa yang 

harus dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan tepat waktu. Pembelajaran di 

akhiri dengan salam penutup. 

 

Semarang, 29 April 2015 

 

Peneliti 
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Lampiran 27 

HASIL ANALISIS CATATAN LAPANGAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Nama Sekolah  : SD Labschool Unnes 

Hari/Tanggal  : Senin, 29 April 2015 

Kelas/Semester  : IV-B/ II 

Hasil analisis catatan lapangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

IV-B SD Labschool Unnes adalah sebagai berikut. 

1. Pada kegiatan prapembelajaran, guru telah menyiapkan bahan ajar, media, 

dan alat evaluasi yang akan digunakan, kemudian mengondisikan siswa 

dan mengucapkan salam serta melakukan presensi. 

2. Guru telah memberikan apersepsi sesuai materi dan pemecahan masalah 

sesuai tujuan pembelajaran. 

3. Mayoritas siswa aktif dalam kegiatan tanya jawab. 

4. Mayoritas siswa saling bekerjasama dalam mengerjakan LKK. 

5. Mayoritas siswa berani maju untuk mengungkapkan hasil temuannya. 

6. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari 

7. Guru telah menutup pelajaran dengan melaksanakan evaluasi dengan 

maksimal. 

 Berdasarkan beberapa hasil analisis catatan lapangan pada siklus II pertemuan 

2, maka peneliti merasa cukup dengan peningkatan hasil pembelajaran yang 

diperoleh dari siklus sebelumnya.  
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Lampiran28 

DATA HASIL BELAJARSIKLUS I PERTEMUAN 1 

 

Sekolah   : SD Labschool Unnes 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

 Kelas / Semester : IV-B/ II 

 Hari / Tanggal  : Senin, 6 April 2015 

  

No Nama 

Kategori  

Skor 

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ARP  √    √   √      √  12 75 T 

2 AAB  √    √   √      √  12 75 T 

3 ARF √     √   √    √    15 94 T 

4 APAP    √   √    √   √   8 50 BT 

5 ADV  √    √   √     √   13 81 T 

6 ANA   √    √    √     √ 7 44 BT 

7 BIAA    √   √    √     √ 6 37 BT 

8 CA    √   √    √     √ 6 37 BT 

9 DJN   √    √    √     √ 7 44 BT 

10 FAP  √    √   √      √  12 75 T 

11 GRBK  √    √   √     √   13 81 T 
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No Nama 

Kategori  

Skor 

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

12 HS                 0 0 BT 

13 JS                 0 0 BT 

14 JM  √    √   √      √  12 75 T 

15 MIA   √    √    √   √   9 56 BT 

16 NAD √     √   √    √    15 94 T 

17 NMA  √    √   √     √   13 81 T 

18 RSS  √    √   √    √    14 87 T 

19 RAA    √   √    √     √ 6 37 BT 

20 RRK                 0 0 BT 

21 RJG  √    √   √    √    14 87 T 

22 SKH  √    √   √      √  12 75 T 

23 SSA  √    √   √      √  12 75 T 

24 WAWS                 0 0 BT 

Jumlah 2 11 3 4 - 13 7 - 13 - 7 - 4 5 6 5    

Rata-rata  2.5 2.6 3.3 2.4 10.9 
Baik 

Kategori B B SB C  

 

Penskoran: 

Skor skala 100 = 
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100  
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1. Tentukan skor tertinggi dan terendah 

Skor tertinggi = 94, skor terendah = 37 

 

2. Tentukan banyak kelas digunakan 

k = 1 + (3,3) (log n) 

  = 1 + (3,3) (log 20) 

  = 1 + 4,3= 5,3 (dibulatkan 5) 

   

3. Tentukan panjang kelas 

 =  
       

 
 

= 
                            

 
 

=
           

 
 

=
  

 
=                         

 

4. Tentukan skor ujung bawah kelas interval pertama 

skor ujung bawah kelas interval pertama boleh mengambil skor data terkecil 

atau skor data yang lebih kecil dari skor data terkecil. Kemungkinan kedua ini 

bisa dilakukan dengan syarat, skor data yang terbesar harus tercakup dalam 

interval skor data pada kelas interval terakhir. 

 

5. Masukkan semua data ke dalam Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar 

 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

83 – 94 4 88,5 354 20 20% Tuntas 

71 – 82 9 76,5 688,5 16 45% Tuntas 

59 – 70 0 64,5 0 7 0% Belum Tuntas 

47 – 58 2 52,5 105 7 10% Belum Tuntas 

35 – 46 5 40,5 202,5 5 25% Belum Tuntas 

Jumlah N= 20  ∑fX = 1350  100%  

Skor tertinggi 94 

Skor terendah 37 

Rata-rata 67,5 

Jumlah siswa tuntas 13 

Persentase Ketuntasan 65% 

6. Rata-rata =  
  

 
 

 = 
    

2 
 

 = 67,5
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Lampiran 29 

DATA HASIL BELAJARSIKLUS I PERTEMUAN 2 

 

Sekolah   : SD Labschool Unnes 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

 Kelas / Semester : IV-B/ II 

 Hari / Tanggal  : Selasa, 14 April 2015 

  

No Nama 

Kategori  

Skor  

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ARP  √    √   √      √  12 75 T 

2 AAB  √    √   √      √  12 75 T 

3 ARF √    √    √     √   15 94 T 

4 APAP   √    √    √   √   9 56 BT 

5 ADV √    √    √     √   15 94 T 

6 ANA  √     √    √  √    11 67 BT 

7 BIAA  √     √    √     √ 8 50 BT 

8 CA   √    √    √   √   9 56 BT 

9 DJN  √     √    √     √ 8 50 BT 

10 FAP  √    √   √     √   13 81 T 

11 GRBK √    √    √     √   15 94 T 
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No Nama 

Kategori  

Skor  

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

12 HS  √    √   √      √  12 75 T 

13 JS                 0 0 BT 

14 JM  √    √   √     √   13 81 T 

15 MIA   √    √    √   √   9 56 BT 

16 NAD √    √    √     √   15 94 T 

17 NMA √     √   √     √   14 87 T 

18 RSS √    √    √     √   15 94 T 

19 RAA  √     √    √     √ 8 50 BT 

20 RRK                 0 0 BT 

21 RJG √    √    √     √   15 94 T 

22 SKH  √    √   √     √   13 81 T 

23 SSA  √    √   √     √   13 81 T 

24 WAWS  √    √   √      √  12 75 T 

Jumlah 7 12 3 - 6 9 7 - 15 - 7 - 1 14 4 3    

Rata-rata 3.2 2.9 3.4 2.6 12.1 
Baik 

Kategori B B SB B  

 

Penskoran: 

Skor skala 100 = 
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100 
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1. Tentukan rentang skor 

Skor tertinggi = 94, skor terendah = 50 

 

2. Tentukan banyak kelas digunakan 

k = 1 + (3,3) (log n) 

  = 1 + (3,3) (log 22) 

  = 1 + 4,42 

  = 5,42 (dibulatkan 5) 

  

3. Tentukan panjang kelas 

 =  
       

 
 

= 
                            

 
 

= 
           

 
=

  

 
=    

 

4. Tentukan skor ujung bawah kelas interval pertama 

skor ujung bawah kelas interval pertama boleh mengambil skor data terkecil 

atau skor data yang lebih kecil dari skor data terkecil. Kemungkinan kedua ini 

bisa dilakukan dengan syarat, skor data yang terbesar harus tercakup dalam 

interval skor data pada kelas interval terakhir. 

 

5. Masukkan semua data ke dalam Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar 

 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

86 – 94 7 90 630 22 32% Tuntas 

77 – 85 4 81 324 15 18% Tuntas 

68 – 76 4 72 288 11 18% Tuntas 

59 – 67 1 63 63 7 5% Belum Tuntas 

50 – 58  6 54 324 6 27% Belum Tuntas 

Jumlah N= 22  ∑fX = 1629  100%  

Skor tertinggi 94 

Skor terendah 50 

Rata-rata 74,05 

Jumlah siswa tuntas 15 

Persentase ketuntasan 68% 

6. Rata-rata =  
  

 
 

 = 
  2 

22
 

 = 74,05
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Lampiran 30 

DATA HASIL BELAJARSIKLUS II PERTEMUAN 1 

 

Sekolah   : SD Labschool Unnes 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

 Kelas / Semester : IV-B/ II 

 Hari / Tanggal  : Rabu, 22 April 2015 

  

No Nama 

Kategori  

Skor 

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

sesuai jenis pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ARP √      √  √     √   13 81 T 

2 AAB √      √  √     √   13 81 T 

3 ARF √    √    √    √    16 100 T 

4 APAP  √     √    √  √    11 67 BT 

5 ADV √    √    √    √    16 100 T 

6 ANA √      √  √    √    14 87 T 

7 BIAA   √   √    √      √ 9 56 BT 

8 CA  √     √    √  √    11 67 BT 

9 DJN   √   √    √      √ 9 56 BT 

10 FAP √      √  √     √   13 81 T 

11 GRBK √    √    √     √   15 94 T 
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No Nama 

Kategori  

Skor 

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

sesuai jenis pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

12 HS  √    √   √      √  12 75 T 

13 JS   √   √    √      √ 9 56 BT 

14 JM √      √  √    √    14 87 T 

15 MIA  √    √   √      √  12 75 T 

16 NAD √    √    √    √    16 100 T 

17 NMA √    √    √     √   15 94 T 

18 RSS √    √    √     √   15 94 T 

19 RAA   √   √    √      √ 9 56 BT 

20 RRK √      √  √     √   13 81 T 

21 RJG √    √    √    √    16 100 T 

22 SKH √      √  √    √    14 87 T 

23 SSA √      √  √    √    14 87 T 

24 WAWS √      √  √     √   13 81 T 

Jumlah 16 4 4 - 7 6 11 - 18 4 2 - 10 8 2 4    

Rata-rata 3.5 2.8 3.7 3 13 
Sangat Baik 

Kategori SB B SB B  

 

Penskoran: 

Skor skala 100 = 
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100 
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1. Tentukan rentang skor 

Skor tertinggi = 100, skor terendah = 56 

 

2. Tentukan banyak kelas digunakan 

k = 1 + (3,3) (log n) 

  = 1 + (3,3) (log 24) 

  = 1 + 4,554 

  = 5,554 (dibulatkan 6) 

  

3. Tentukan panjang kelas 

 =  
       

 
 

= 
                            

 
 

= 
            

 
=

  

 
=                   

 

4. Tentukan skor ujung bawah kelas interval pertama 

skor ujung bawah kelas interval pertama boleh mengambil skor data terkecil 

atau skor data yang lebih kecil dari skor data terkecil. Kemungkinan kedua ini 

bisa dilakukan dengan syarat, skor data yang terbesar harus tercakup dalam 

interval skor data pada kelas interval terakhir. 

 

5. Masukkan semua data ke dalam Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar 

 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

93 – 100 7 96,5 675,5 24 29% Tuntas 

85 – 92 4 88,5 354 17 17% Tuntas 

77 – 84 5 80,5 402,5 13 21% Tuntas 

69 – 76 2 72,5 145 8 8% Tuntas 

61 – 68  2 64,5 129 6 8% Belum Tuntas 

53 – 60  4 56,5 226 4 17% Belum Tuntas 

Jumlah N= 24  ∑fX = 1932  100%  

Skor tertinggi 100 

Skor terendah 56 

Rata-rata 80,5 

Jumlah siswa tuntas 18 

Persentase ketuntasan 75% 

6. Rata-rata =  
  

 
 

 = 
   2

2 
 

 = 80,5



305 

 

305 

 

Lampiran 31 

DATA HASIL BELAJARSIKLUS II PERTEMUAN 2 

 

Sekolah   : SD Labschool Unnes 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

 Kelas / Semester : IV-B/ II 

 Hari / Tanggal  : Rabu, 29 April 2015 

 

No Nama 

Kategori  

Skor 

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

sesuai jenis pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ARP √      √  √    √    14 87 T 

2 AAB √      √  √    √    14 87 T 

3 ARF √    √    √    √    16 100 T 

4 APAP  √    √    √    √   12 75 T 

5 ADV √    √    √    √    16 100 T 

6 ANA √    √    √     √   15 94 T 

7 BIAA  √     √    √  √    11 69 BT 

8 CA  √    √    √    √   12 75 T 

9 DJN  √     √    √  √    11 69 BT 

10 FAP √    √    √     √   15 94 T 

11 GRBK √    √    √    √    16 100 T 
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No Nama 

Kategori  

Skor 

Skor 

skala 

100 

Ket. 

Melengkapi bait 

pantun dengan 

susunan kata yang 

tepat 

Menentukan jumlah 

katadan suku kata 

pada tiap baris 

pantun 

Menentukan kata 

yang bersajak dan 

menyebutkan sajak 

pantun 

Menafsirkan 

maksud/isi pantun 

sesuai jenis pantun 

SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

12 HS √      √  √     √   13 81 T 

13 JS  √     √    √  √    11 69 BT 

14 JM √    √    √     √   15 94 T 

15 MIA  √    √    √    √   12 75 T 

16 NAD √    √    √    √    16 100 T 

17 NMA √    √    √    √    16 100 T 

18 RSS √    √    √    √    16 100 T 

19 RAA  √     √    √  √    11 69 BT 

20 RRK √      √  √    √    14 87 T 

21 RJG √    √    √    √    16 100 T 

22 SKH √      √  √    √    14 87 T 

23 SSA √    √    √     √   15 94 T 

24 WAWS √      √  √    √    14 87 T 

Jumlah 17 7 - - 11 3 10 - 17 3 4 - 16 8 - -    

Rata-rata 3.7 3 3.5 3.7 13.9 
Sangat Baik 

Kategori SB B SB SB  

 

Penskoran: 

Skor skala 100 = 
skor  an   iperoleh

skor maksimal
 × 100 



307 

 

307 

 

1. Tentukan rentang skor 

Skor tertinggi = 100, skor terendah = 69 

 

2. Tentukan banyak kelas digunakan 

k = 1 + (3,3) (log n) 

  = 1 + (3,3) (log 24) 

  = 1 + 4,554 

  = 5,554 (dibulatkan 6) 

  

3. Tentukan panjang kelas 

 =  
       

 
 

= 
                            

 
 

= 
            

 
=

  

 
=                  

 

4. Tentukan skor ujung bawah kelas interval pertama 

skor ujung bawah kelas interval pertama boleh mengambil skor data terkecil 

atau skor data yang lebih kecil dari skor data terkecil. Kemungkinan kedua ini 

bisa dilakukan dengan syarat, skor data yang terbesar harus tercakup dalam 

interval skor data pada kelas interval terakhir. 

 

5. Masukkan semua data ke dalam Tabel Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar 

 

Interval 

skor 

Frekuensi 

(f) 

 X f.X cf Persentase 

ketuntasan 

Kualifikasi 

96 – 100 7 98 686 24 29% Tuntas 

91 – 95 4 93 372 17 17% Tuntas 

86 – 90 5 88 440 13 21% Tuntas 

81 – 85 1 83 83 8 4% Tuntas 

76 – 80 0 78 0 7 0% Tuntas 

71– 75 3 73 219 7 12% Tuntas 

66 - 70 4 68 272 4 17% Belun Tuntas 

Jumlah N= 24  ∑fX = 2072  100%  

Skor tertinggi 100 

Skor terendah 69 

Rata-rata 86,3 

Jumlah siswa tuntas 20 

Persentase ketuntasan 83% 

6. Rata-rata =  
  

 
 

 = 
2   

2 
= 86,3
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Lampiran 32 

REKAPITULASI DATA HASIL BELAJAR SISWA 

NO NAMA 

SIKLUS I SIKLUS II 

P1 P2 P1 P2 

SKOR KET SKOR KET SKOR KET SKOR KET 

1 ARP 75 T 75 T 81 T 87 T 

2 AAB 75 T 75 T 81 T 87 T 

3 ARF 94 T 94 T 100 T 100 T 

4 APAP 50 BT 56 BT 67 BT 75 T 

5 ADV 81 T 94 T 100 T 100 T 

6 ANA 44 BT 67 BT 87 T 94 T 

7 BIAA 37 BT 50 BT 56 BT 69 BT 

8 CA 37 BT 56 BT 67 BT 75 T 

9 DJN 44 BT 50 BT 56 BT 69 BT 

10 FAP 75 T 81 T 81 T 94 T 

11 GRBK 81 T 94 T 94 T 100 T 

12 HS 0 BT 75 T 75 T 81 T 

13 JS 0 BT 0 BT 56 BT 69 BT 

14 JM 75 T 81 T 87 T 94 T 

15 MIA 56 BT 56 BT 75 T 75 T 

16 NAD 94 T 94 T 100 T 100 T 

17 NMA 81 T 87 T 94 T 100 T 

18 RSS 87 T 94 T 94 T 100 T 

19 RAA 37 BT 50 BT 56 BT 69 BT 

20 RRK 0 BT 0 BT 81 T 87 T 

21 RJG 87 T 94 T 100 T 100 T 

22 SKH 75 T 81 T 87 T 87 T 

23 SSA 75 T 81 T 87 T 94 T 

24 WAWS 0 BT 75 T 81 T 87 T 

Skor Terendah 37 50 56 69 

Skor Tertinggi 94 94 100 100 

Rata-rata  67,5 74,05 80,5 86,3 

Siswa Tuntas 13 15 18 20 

Persentase 

Ketuntasan 
65% 68% 75% 83% 

Persentase 

Ketuntasan 

Akhir 

66% 79% 
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Lampiran 33 

SKOR TERENDAH HASIL BELAJAR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 
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Lampiran 34 

SKOR TERENDAH HASIL BELAJAR 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
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Lampiran 35 

SKOR TERENDAH HASIL BELAJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 
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Lampiran 36 

SKOR TERENDAH HASIL BELAJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
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Lampiran 37 

SKORTERTINGGI HASIL BELAJAR 

SIKLUS I PERTEMUAN 1
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Lampiran 38 

SKORTERTINGGI HASIL BELAJAR 

 SIKLUS I PERTEMUAN 2
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Lampiran 39 

SKORTERTINGGI HASIL BELAJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN 1 
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Lampiran 40 

SKORTERTINGGI HASIL BELAJAR 

SIKLUS II PERTEMUAN 2
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Lampiran 41 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN1 

   

 

 

   

 

   

   

  

   

Foto 1. Guru mengondisikan 

siswa 

Foto 2. Guru melakukan presensi 

Foto 3. Guru memotivasi siswa Foto 4. Guru melakukan 

apersepsi 

Foto 6. Siswa menempel stiker 

pada kartu prestasi tanda keaktifan 

Foto 5. Siswa aktif dalam 

kegiatan tanya jawab 
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Foto 7. Guru membimbing siswa 

menemukan pengetahuan baru 

Foto 8. Guru membentuk 

kelompok belajar 

Foto 9. Siswa melaksanakan 

kegiatan belajar kelompok 

Foto 12. Guru bersama siswa 

melakukan refleksi diakhir 

pembelajaran 

Foto 10. Siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 

Foto 11. Siswa mengerjakan tes 

evaluasi 
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Lampiran 42 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

   

 

 

   

 

     

    

 

   

 

 

Foto 1. Guru mengondisikan 

siswa 

Foto 2. Guru memotivasi siswa 

Foto 3. Guru melakukan 

apersepsi 

Foto 4. Siswa aktif dalam 

kegiatan tanya jawab 

Foto 5. Guru membimbing siswa 

menghubungkan konsep yang 

ditemukan dengan materi 

Foto 6. Guru menjelaskan 

penggunaan media kartu kata 



320 

 

 

  

   

  

 

  

   

  

  

  

  

   

  

  

 

 

Foto 9. Siswa melaksanakan 

kegiatan belajar kelompok 

Foto 12. Guru bersama siswa 

melakukan refleksi diakhir 

pembelajaran 

Foto 10. Siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 

Foto 11. Siswa mengerjakan tes 

evaluasi 

Foto 7. Siswa mengidentifikasi 

permasalahan yang diberikan guru 

Foto 8. Siswa menempelkan 

kartu kata membentuk sebuah 

pantun 
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Lampiran 43 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN1 

   

 

 

   

 

     

    

 

   

 

  

Foto 1. Guru mengondisikan 

siswa 

Foto 2. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

Foto 3. Guru melakukan 

apersepsi 

Foto 4. Siswa maju kedepan 

menulis hasil temuannya 

Foto 5. Guru memberikan stiker 

penghargaan kepada siswa yang 

aktif  

Foto 6. Guru membimbing siswa 

menghubungkan konsep yang 

ditemukan dengan materi 
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Foto 7. Guru menjelaskan 

penggunaan media kartu kata 

 

Foto 8. Guru membagikan LKK 

dan kartu kata pada tiap 

kelompok 

Foto 9. Siswa melaksanakan 

kegiatan belajar kelompok 

Foto 12. Guru melakukan 

refleksi dengan bertanya tentang 

materi yang telah dipelajari 

diakhir pembelajaran 

Foto 10. Perwakilan tiap 

kelompok menulis hasil 

temuannya dipapan tuis 

Foto 11. Siswa mengerjakan tes 

evaluasi 
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Lampiran 44 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

   

 

 

   

  

  

   

 

   

Foto 1. Guru mengondisikan 

siswa 

Foto 2. Siswa menanggapi 

apersepsi yang dilakukan guru 

Foto 3. Guru memindah giliran 

siswa untuk menjawab 

Foto 6. Guru mengatur tempat 

duduk sesuai kelompok 

 

Foto 4. Guru membimbing siswa 

menemukan pengetahuan baru 

Foto 5. Siswa menempel stiker 

tanda keaktifannya pada kartu 

prestasi 
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Foto 7. Guru menjelaskan 

penggunaan kartu kata 

Foto 8. Siswa berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya 

Foto 12. Guru melakukan 

refleksi bersama siswa diakhir 

pembelajaran 

Foto 10. Guru mengkonfirmasi 

hasil temuan yang didiskusikan 

siswa 

Foto 11. Siswa mengerjakan tes 

evaluasi  

Foto 9. Guru membimbing siswa 

dalam presentasi hasil diskusi 



325 

 

 

  

Lampiran 45 

KARTU PRESTASI 
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Lampiran 46 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 47 

SURAT PENGAMBILAN DATA 
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Lampiran 48 

SURAT KEPUTUSAN KKM  

 

 


