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ABSTRAK 

 

Fadilah, Anis Rojbilatul. 2016.  Peningkatan Keterampilan Menulis melalui  

Model  Complete and Concept Sentence Berbantuan  Media  Flashcard 

pada  Siswa  Kelas  IV SD.  Skripsi.  Jurusan Pendidikan  Guru  Sekolah  

Dasar.  Fakultas  Ilmu  Pendidikan.  Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Petra Kristi Mulyani, S.Pd., M.Ed. 188 halaman. 

 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang termasuk dalam 

empat keterampilan berbahasa. Sesuai KD bahasa Indonesia menyusun karangan 

tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma, dll.) termasuk dalam materi pelajaran bahasa 

Indonesia kelas IV semester II. Hasil refleksi dan wawancara dengan guru 

menunjukkan bahwa siswa belum berani ikut berpatisipasi aktif dalam 

pembelajaran dan dari 39 siswa hanya 2 siswa yang dapat menulis karangan 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital. Untuk mengatasi masalah tersebut 

maka diterapkanlah model complete and concept sentence (CCS) berbantuan 

media flashcard pada pembelajaran keterampilan menulis. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis 

deskripsi melalui model CCS berbantuan media  flashcard  pada siswa kelas IV-B 

SD Negeri Wonosari 02 Semarang.  

Jenis penelitian  menggunakan  penelitian  tindakan  kelas  yang  terdiri  

atas  dua  siklus.  Tahapan  tiap  siklus  meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV-B SD 

Negeri Wonosari 02 Semarang.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  

adalah  tes  dan  nontes.  Analisis  data  menggunakan analisis  statistik  deskriptif  

dan  deskriprif  kualitatif. 

Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1) aktivitas  siswa  mencapai  kategori  

sangat aktif  dan dinyatakan  berhasil;  (2)  keterampilan  menulis  deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital pada  siklus  I  mencapai  ketuntasan  klasikal  

60  % dan siklus  II  meningkat  menjadi  82%.  

Penelitian  ini menyimpulkan bahwa model CCS berbantuan media 

flashcard dapat meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis deskripsi 

menggunakaan ejaan huruf kapital pada siswa kelas IV-B SD Negeri Wonosari 02 

Semarang. Saran untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital yaitu sebaiknya siswa diberikan media yang 

dapat membuat siswa fokus dan tertarik untuk membuat karangan deskripsi. 

 

Kata kunci: CCS; deskripsi; flashcar;, kapital; menulis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 dalam Strandar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan 

Pendidikan Dasar SD/MI menyatakan bahwa kompetensi bahasa Indonesia 

merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap 

bahasa dan sastra Indonesia. Penguasaan keterampilan berbahasa termasuk di 

dalamnya adalah keterampilan menulis. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 dalam mengembangkan budaya 

membaca dan menulis, mengungkapkan bahwa proses pembelajaran dirancang 

untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, dalam Abidin 2012: 

14) mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

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

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

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

bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai 

tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan 
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memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

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

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia 

mencakup empat keterampilan berbahasa yaitu berbicara, menyimak, membaca 

dan menulis. Secara umum, keterampilan-keterampilan berbahasa tersebut dibagi 

menjadi dua macam, yakni keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. 

Menulis dalam keterampilan berbahasa termasuk keterampilan produktif 

karena menghasilkan tulisan dalam penyampaian pesan dan informasinya kepada 

orang lain. Menulis menggunakan bahasa tulis sebagai penyalur pesannya yang 

harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan. Menurut Tarigan (dalam 

Zainurrahman, 2011: 2) menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

dan bersastra yang diperoleh dari proses yang panjang. Seorang penulis harus 

melalui latihan-latihan yang tekun agar dapat membuat tulisan yang baik agar 

dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca atau penerima pesan. Sebuah tulisan 

dikatakan baik apabila dapat diterima dan dipahami dengan baik pula oleh 

pembaca. Selain itu juga harus memenuhi kaidah penulisan yang benar, baik 

sistematika maupun ejaannya.  

Selama proses pembelajaran menulis juga terdapat aktivitas yang harus 

dilakukan siswa agar pembelajaran berlangsung menyenangkan dan bermakna. 

Menurut Derich (dalam Hamalik, 2013: 172) aktivitas siswa dapat digolongkan 

dalam visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, 

drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. 

Aktivitas-aktivitas tersebut harus dilakukan oleh siswa selama proses 
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pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas 

melalui praktik membaca, mengamati dan melihat gambar, menulis, 

mengemukakan pendapat, mendiskusikan, mendengarkan penyajian bahan, 

menulis laporan, merefleksikan rangsangan, dan memecahkan masalah. 

Pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ialah pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. 

Oleh sebab itu, pembelajaran dengan menggunakan model dan media tertentu 

sangatlah penting, karena siswa akan belajar sambil bekerja sehingga siswa akan 

mendapatkan pengalaman dan keterampilan-keterampilan tertentu yang berguna 

bagi dirinya. Pengalaman dan keterampilan-keterampilan tersebut yang akan 

membuat proses pembelajaran menjadi tidak membosankan bagi siswa.  

Berdasarkan refleksi dan wawancara dengan guru kelas IV-B SDN 

Wonosari 02 Semarang, proses pembelajaran keterampilan menulis deskripsi 

masih belum optimal dikarenakan pembelajaran yang masih konvensional dan 

tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik siswa. Guru hanya 

menjelaskan materi pelajaran tanpa alat bantu media yang menyenangkan. Hal 

tersebut menyebabkan siswa mudah bosan dan tidak fokus dalam memperhatikan 

materi pelajaran. Siswa juga tidak tertarik untuk menanggapi pertanyaan dari 

guru. Aktivitas siswa dalam diskusi juga belum optimal. Siswa masih individualis 

dan hanya diam saat diskusi dengan kelompok. Selain itu, ketika diskusi siswa 

masih mengganggu temannya di kelompok lain, dan jalan-jalan menuju meja 

temannya yang lain.  

Permasalahan juga terjadi di kelas IV-B SDN Wonosari 02 Semarang 

dalam keterampilan menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital. Setelah 



4 
 

 

 

mengambil data awal tentang keterampilan menulis pada KD menyusun karangan 

tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda titik, tanda koma, dll.) didapatkan hasil bahwa dalam keterampilan 

menulis siswa masih belum baik terutama dalam menulis menggunakan ejaan 

huruf kapital. Selain itu, siswa belum dapat membedakan antara karangan 

deskripsi dengan karangan narasi. Tulisan siswa juga belum dapat runtut dan 

belum menggunakan ejaan huruf kapital yang benar. Hal ini diperkuat 

berdasarkan hasil analisa terhadap contoh tulisan siswa, dari 39 siswa 2 siswa 

dapat menulis deskripsi dengan menggunakan ejaan huruf kapital yang benar dan 

40% siswamendapat skor tuntas atau mencapai KKM yaitu 65. Dari data tersebut 

siswa masih melakukan kesalahan dalam penulisan hari, nama, tempat, dan 

kurang teliti dalam penggunaan huruf kapital setelah tanda titik. Kemudian semua 

siswa belum memahami perbedaan antara deskripsi dan narasi. Guru memberi 

tugas untuk menulis karangan deskripsi namun siswa ternyata membuat karangan 

narasi. Karangan siswa belum memiliki keutuhan kerangka pembuka, isi, dan 

penutup. Penulisan judul juga masih banyak kesalahan dalam penggunaan huruf 

kapitalnya. Untuk itu, dari latar belakang masalah yang diteliti, peneliti 

membatasi permasalahannya yaitu pada aktivitas siswa dan keterampilan menulis 

deskripsi dengan menggunakan ejaan huruf kapital.  

Berdasarkan data hasil belajar dan pelaksanaan pembelajaran, peneliti 

melakukan penelitian tindakan sebagai solusi untuk meningkatkan aktivitas siswa 

dan keterampilan menulis deskripsi. Keterampilan menulis deskripsi dapat 

diperbaiki dengan meningkatkan pemahaman siswa terhadap penggunaan ejaan 

huruf kapital dan karangan deskripsi saat proses pembelajaran berlangsung 
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dengan menggunakan suatu model pembelajaran kooperatif tipe complete and 

concept sentence (CCS). Model tersebut merupakan penggabungan antara dua 

model pembelajaran kooperatif yaitu model complete sentence dan model concept 

sentence.  

Menurut Huda (2013: 313-315) complete sentence merupakan model 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memprediksi kejadian-kejadian. Prediksi-prediksi atas kejadian ini berupa 

kegiatan melengkapi kalimat yang belum lengkap agar menjadi satu kesatuan 

kalimat yang utuh. Hal ini sesuai dengan masalah siswa yang belum dapat 

membuat kalimat yang runtut dan utuh. Kalimat yang belum lengkap itu 

dilengkapi dengan kata kunci yang memiliki perbadaan pada peletakkan huruf 

kapitalnya sehingga siswa bisa memilih kata kunci yang sesuai dengan 

penggunaan ejaan huruf kapital yang tepat. Complete sentence memiliki 

kelebihan-kelebihan, yaitu (1) penyajian materi yang terarah dan sistematis, sebab 

guru terlebih dahulu menjabarkan uraian materi sebelum pembagian kelompok; 

(2) melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai orang lain dalam 

berdiskusi; (3) melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman 

sekelasnya; (4) memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui 

lembar kerja yang dibagikan, sebab mereka harus menghafal atau setidak-tidaknya 

memahami materi untuk bisa mengerjakan tugas menyempurnakan kalimat 

dengan tepat dan benar; dan (5) meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, karena 

masing-masing siswa dimintai tanggung jawabnya atas hasil diskusi.  

Sedangkan model pembelajaran concept sentence merupakan model 

pembelajaran yang digunakan dalam keterampilan merangkai kalimat menjadi 
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paragraf berdasarkan kata kunci yang sudah disiapkan oleh guru. Siswa membuat 

karangan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital yang benar berdasarkan kata 

kunci yang disiapkan oleh guru dalam sebuah gambar. Kelebihan pembelajaran 

kooperatif tipe concept sentence meliputi (1) meningkatkan semangat belajar 

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

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

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

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

memperkuat kesadaran diri; (8) lebih memahami kata kunci dari materi pokok 

pelajaran; dan (9) siswa yang lebih pandai mengajari siswa yang kurang pandai 

(Huda, 2013: 315-317; Shoimin, 2014: 38). 

Pelaksanaan model pembelajaran tersebut akan menjadi sebuah 

pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan jika dilengkapi dengan media 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dari guru kepada siswanya. Media pembelajaran yang 

menarik akan meningkatkan semangat siswa dalam mempelajari suatu topik atau 

materi sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan. 

Salah satu media yang dapat digunakan adalah media flashcard. 

Media flashcard merupakan media yang memanfaatkan gambar sebagai 

sarana untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Flashcard memiliki 

beberapa kelebihan yaitu (a) mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang 

seukuran postcard; (b) praktis dalam membuat dan menggunakannya, sehingga 

kapan pun siswa dapat belajar dengan baik menggunakan media ini; (c) mudah 

diingat karena kartu ini bergambar yang sangat menarik perhatian, atau berisi 
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huruf atau angka yang sederhana dan menarik sehingga merangsang otak untuk 

lebih lama mengingat pesan yang ada dalam kartu tersebut; (d) media ini juga 

sangat menyenangkan digunakan sebagai media pembelajaran, bahkan bisa 

digunakan dalam bentuk permainan (Indriana, 2011: 69). 

Peneliti dalam alternatif pemecahan masalah yang terjadi di kelas IV-B 

SDN 02 Wonosari Semarang menggabungkan antara kedua model pembelajaran 

kooperatif complete and concept sentence (CCS) dibantu media pembelajaran 

flashcard dengan alasan kedua model pembelajaran tersebut saling berhubungan 

dan dapat diterapkan dalam pembelajaran keterampilan menulis. Complete 

sentence digunakan untuk peningkatan prediksi dan melengkapi karangan yang 

rumpang sedangkan concept sentence digunakan untuk mengonsep prediksi yang 

sudah dibuat siswa menjadi satu kesatuan yang utuh. Kegiatan memprediksi dan 

membuat konsep ini dapat mendorong dan mengembangkan proses berpikir 

kreatif dalam keterampilan menulis siswa sehingga membentuk sebuah karangan 

deskripsi yang baik. Selain itu dari kegiatan memprediksi dan membuat konsep ini 

akan muncul karangan atau tulisan siswa yang berbeda-beda sesuai dengan 

kreatifitas siswa. Sedangkan media flashcard akan meningkatkan semangat siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran karena gambar dari kartu yang dibuat guru 

akan membuat siswa dengan mudah mengingat materi yang telah disampaikan 

oleh guru. Selain itu gambar dari flashcard tersebut juga dapam mengembangkan 

rasa ingin tahu siswa. 

Adapun penelitian yang mendukung pemecahan masalah tersebut adalah 

penelitian oleh Umi Nofia Fitriana pada tahun 2013 yang berjudul “Penerapan 

Model Concept Sentence Berbantuan Flashcard untuk Meningkatkan 
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Keterampilan Menulis Deskripsi Siswa Kelas II SDN Pakintelan 03 Kota 

Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model 

concept sentence berbantuan media flashcard dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dan keterampilan menulis deskripsi. Aktivitas siswa pada siklus I mendapat 

persentase sebesar 74,8% dengan kriteria baik, dan meningkat pada siklus II 

sebanyak 10,2% dengan persentase 85% kriteria sangat baik. Sedangkan hasil 

keterampilan menulis klasikal meningkat dari tes awal yaitu 40% ke siklus I 

dengan  persentase  71%,  kemudian    meningkat  ke  siklus  II  dengan  

persentase 85%.  

Penelitian lain yeng mendukung dilakukan oleh Nurul Aini Sa‟adah pada 

tahun 2013 yang berjudul “Peningkatan Minat Belajar Bahasa Indonesia dengan 

Menerapkan Model Complete Sentence Pada Siswa Kelas V SD Negeri 

Gunungtumpeng 01 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya minat belajar siswa yang terlihat dalam 5 indikator; yaitu 

antusias dalam belajar, memperhatikan penjelasan dari guru, memberi tanggapan 

dari guru atau siswa lain, mengerjakan soal-soal latihan dari guru, dan 

menanyakan yang belum jelas, dengan hasil pada pra siklus sebanyak 4 siswa 

dengan persentase 16,6%, siklus I sebanyak 12 siswa dengan persentase 50% dan 

siklus II meningkat sebanyak 21 siswa dengan persentase 87,5%. 

Diharapkan penerapan model pembelajaran CCS berbantuan media 

flashcard pada keterampilan menulis karangan deskripsi akan  menciptakan 

hubungan yang interaktif  antara  siswa dengan guru,  meningkatkan  kerjasama  

dalam  diskusi  kelompok,  dan meningkatkan kesiapan siswa dalam menulis  
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karangan deskripsi, sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis karangan deskripsi. 

Berdasarkan paparan tersebut maka peneliti akan mengkaji masalah 

tersebut melalui penelitian tindakan kelas berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis melalui Model Complete and Concept Sentence Berbantuan Media 

Flashcard pada Siswa Kelas IV-B SDN Wonosari 02 Semarang”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti membatasi 

permasalahan yaitu pada “Peningkatan Aktivitas Siswa dan Keterampilan Menulis 

Deskripsi Menggunakan Ejaan Huruf Kapital melalui Model CCS Berbatuan 

Media Flashcard” sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1.2.1.1 Bagaimanakah model CCS berbantuan media flashcard dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

karangan deskripsi pada siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02 Semarang? 

1.2.1.2 Bagaimanakah model CCS berbantuan media flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital pada siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah  

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil refleksi bersama kolaborator, 

maka penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan adalah dengan menerapkan 

model CCS berbantuan media flashcard pada keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran CCS 

Langkah-

langkah Model 

CCS (Miftahul 

Huda 2013: 

313-315) 

 

 

Media Flashcard 

(Indriana, 2011) 

 

Langkah-langkah 

Pembelajaran dengan  

Model CCS Berbantuan 

Media Flashcard 

 

Langkah-langkah 

Kegiatan Siswa dalam 

Model CCS Berbantuan 

Media Flashcard 

1. Guru 

menyiapkan 

siswa untuk 

belajar 

2. Guru 

menyampai-

kan tujuan 

pembelajaran 

(kompetensi) 

yang akan 

dicapai 

3. Guru 

menyampai-

kan materi 

secukupnya 

atau siswa 

diminta untuk 

membaca 

buku dengan 

waktu 

secukupnya. 

4. Guru 

membentuk 

kelompok 

yang anggota-

nya 4-5 orang 

siswa secara 

heterogen 

(dalam 

penelitian ini 

peneliti hanya 

menggunakan 

2 anggota 

dalam kelom-

pok) 

5. Guru 

membagikan 

lembar kerja 

berupa 

paragraf yang 

kalimatnya 

belum 

lengkap baik 

kata maupun 

tanda bacanya 

6. Siswa 

berdiskusi 

secara 

berkelompok 

1. Kartu atau 

gambar yang 

sudah dibuat 

dipegang 

setinggi dada 

menghadap ke 

siswa 

2. Gambarlah 

satu persatu 

kartu tersebut 

setelah selesai 

menerangkan 

3. Berikan kartu-

kartu tersebut 

pada siswa 

yang duduk di 

dekat guru 

4. Jika 

menggunakan 

jenis atau cara 

permainan, 

letakkan kartu-

kartu tersebut 

di dalam 

sebuah kotak 

secara acak 

dan tidak perlu 

disusun 

1. Guru membuka 

pelajaran dan 

memberikan apersepsi 

2. Memberikan motivasi 

kepada siswa 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Guru menempelkan 

contoh sebuah gambar 

yang akan dicari kata 

kuncinya lalu dibuat 

karangan deskripsi 

5. Menyampaikan materi 

tentang karangan 

deskripsi dan ejaan 

huruf kapital 

secukupnya 

6. Guru menyampaikan 

kegiatan yang akan 

dilakukan 

7. Guru membagi siswa 

dalam kelompok 

secara berpasangan 

dengan teman 

sebangku 
8. Guru membagikan 

lembar kerja berupa 

paragraf rumpang 
9. Guru memberikan 

gambar yang telah 

diberi  kata kunci yang 

harus dibuat menjadi 

karangan deskripsi 

oleh siswa 
10. Guru membimbing 

diskusi dan presentasi 

tiap kelompok 

11. Guru memberikan 

reward (berupa stiker) 

pada kelompok yang 

memperoleh nilai 

tertinggi. 

1. Mempersiapkan diri 

dalam menerima 

pembelajaran. 

2. Memperhatikan 

penjelasan guru 

tentang materi yang 

disampaikan 

3. Siswa membentuk 

kelompok secara 

berpasangan dengan 

teman sebangku 

4. Siswa berdiskusi 

melengkapi paragraf 

yang rumpang 

dengan memilih 

kata kunci yang 

sesuai ejaan huruf 

kapital 

5. Siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusinya 

6. Siswa mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa 

(LKS) II berupa 

membuat kalimat 

dengan 

menggunakan huruf 

kapital yang benar 

dari gambar dengan 

kata kunci yang 

sudah disediakan 

oleh guru 

7. Siswa 

mempresentasikan 

hasil kalimat yang 

sudah dibuat  

8. Siswa menanggapi 

hasil diskusi dari 

siswa lain 
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untuk 

melengkapi 

kalimat 

dengan kunci 

jawaban yang 

sudah 

disediakan 

oleh guru 

7. Setelah 

jawaban 

didiskusikan 

dalam 

kelompok, 

siswa 

mempresentas

ikan hasil 

diskusinya. 

Jawaban yang 

salah 

diperbaiki. 

8. Guru 

memberikan 

lembar kerja 

berikutnya 

9. Dalam lembar 

kerja kedua, 

guru 

menyajikan 

beberapa kata 

kunci sesuai 

materi yang 

disajikan  

10. Tiap 

kelompok 

disuruh 

membuat 

beberapa 

kalimat 

dengan 

menggunakan 

minimal 3 

kata kunci 

setiap kalimat 

11. Hasil diskusi 

kelompok 

didiskusikan 

kembali 

secara pleno 

yang dipandu 

guru 

12. Kesimpulan 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2014: 3) tujuan penelitian adalah untuk menemukan, 

mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang memiliki 

kemampuan deskripsi dan prediksi. Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diungkapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah. 

1.3.1 Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital yang benar melalui model CCS 

berbantuan media flashcard pada siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02 

Semarang. 

1.3.2 Meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital melalui model CCS berbantuan media flashcard pada 

siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02 Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan menulis deskripsi dan dapat 

digunakan untuk mendukung teori CCS. 

Adapun manfaat praktis dalam teori ini adalah: 

1.4.1 Bagi Siswa  

1.4.1.1 Memudahkan siswa dalam memahami materi karangan deskripsi dan 

ejaan huruf kapital; 
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1.4.1.2 Mengoptimalkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi; 

1.4.1.3 Melalui model kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard 

diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital yang benar. 

1.4.2 Bagi Guru  

1.4.2.1 Memberikan pengalaman dan meningkatkan kreatifitas gurudalam 

melaksanakan pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe 

CCS; 

1.4.2.2 Guru dapat mengembangkan sumber belajar yang ada dalam lingkungan 

siswa sebagai sebuah inovasi pembelajaran; 

1.4.2.3 Sebagai sarana guru untuk memecahkan masalah yang ditemui dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan solusi yang kreatif dan inovatif 

menggunakan media flashcard. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang efektif dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatifdan penggunaan media pemebelajaran yang berpengaruh pada hasil 

belajar siswa dan peningkatan keterampilan siswa, dan pada akhirnya dapat 

berdampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

2.1.1.1 Keterampilan Menyimak 

Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat 

reseptif dan apresiatif. Reseptif berarti bahwa dalam menyimak penyimak harus 

dapat memahami apa yang terkandung dalam simakan. Menyimak juga bersifat 

apresiatif karena penyimak selain menyimak bahan simakan, ia juga memberikan 

respon pada bahan simakan tersebut. Berdasarkan kedua sifat ini, menyimak 

merupakan kegiatan aktif yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk 

memahami pesan yang terkandung dalam bahan simakan (Abidin, 2012: 93).  

Dalam kurikulum bahasa Indonesia terdapat pembelajaran menyimak 

untuk siswa. Pembelajaran menyimak merupakan serangkaian aktivitas siswa 

dalam memahami pesan yang berupa bunyi bahasa yang harus didengarkan 

dengan sangat teliti. Pembelajaran menyimak bukan hanya agar siswa mampu 

menjawab pertanyaan melainkan memperoleh berbagai macam pengetahuan. 

Tujuan pertama yang harus dicapai dalam pembelajaran menyimak adalah 

melatih daya konsentrasi siswa. Tujuan kedua adalah melatih daya paham siswa. 
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Hal ini berarti pembelajaran menyimak tidak sekedar melibatkan kemampuan 

auditif siswa tetapi juga melibatkan kemampuan kognitifnya (Abidin, 2012: 96). 

2.1.1.2 Keterampilan Membaca 

Pendidikan di sekolah dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar  

“baca-tulis-hitung”, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi siswa 

sesuai tingkat perkembangannya. Sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut, 

pembelajaran membaca menjadi sangat penting.  

Membaca merupakan proses memperoleh informasi dan membentuk arti 

yang terkandung dalam teks bacaan serta menumbuhkan minat baca pada anak 

(Slamet, 2007: 138; Abidin 2012: 147). Sedangkan pembelajaran membaca 

merupakan serangkaian aktivitas siswa untuk mencapai keterampilan membaca 

dengan bimbingan dan arahan dari guru. Membaca bukan semata-mata dilakukan 

agar siswa mampu membaca melainkan sebuah proses yang di dalamnya siswa 

juga melakukan kegiatan mengkritisi, menanggapi, memahami dan mereproduksi 

bacaan.  

Tujuan pembelajaran membaca adalah agar siswa mencintai kegiatan 

membaca dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap kandungan sebuah teks 

bacaan (Abidin, 2012: 154). 

2.1.1.3 Keterampilan Berbicara 

Keterampilan berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi bahasa secara lisan untuk mengadakan hubungan sosial, dan 

mengekspresikan atau menyampaikan pikiran (Zuhdi, 2007: 7; Santosa dkk, 2009: 

6.34). Keterampilan berbicara diajarkan pada siswa sekolah dasar agar siswa 

tersebut dapat meningkatkan keberanian mengemukakan pendapatnya atau 
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gagasannya kepada orang lain. Keterampilan berbicara tersebut dapat diajarkan 

pada siswa dalam berbagai bentuk. 

2.1.1.4 Keterampilan Menulis 

Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan produktif yang menghasilkan 

tulisan. Menulis adalah sebuah proses, yaitu proses penuangan ide atau gagasan 

ke dalam bahasa tulis yang memiliki sistem yang utuh untuk dapat dipahami oleh 

pembaca (Abidin, 2012: 181; Santosa, 2009: 6.14). 

Tarigan (2008: 3) menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain secara tidak langsung. Dari penjelasan beberapa 

pendapat di atas tentang pengertian menulis, maka dapat diketahui bahwa tujuan 

menulis yaitu menyampaikan informasi secara tidak langsung kepada orang lain 

yaitu dalam bentuk bahasa tulis.  

Peneliti dalam penelitiannya akan meneliti tentang salah satu keterampilan 

berbahasa yaitu keterampilan menulis dengan indikator isi karangan, gramatika, 

dan penggunaan ejaan baik dalam judul karangan maupun isi karangan. 

2.1.2 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

2.1.2.1 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan serangkain tindakan terencana yang di dalamnya 

terangkum kegiatan belajar siswa. Pembelajaran tersebut terjadi karena adanya 

interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar dalam satu kegiatan 

dengan sasaran pembelajaran membangun gagasan interaksi siswa dengan 

lingkungan, peristiwa, dan informasi dengan sekitarnya (Sutikno, 2013: 31; 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003; Hamdani, 2010: 

23). 
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Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai sebuah pembelajaran terlihat dari 

ciri-cirinya terkandung di dalamnya. Hamalik dalam Sutikno (2013: 33) 

memaparkan tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu (1) 

rencana, yang merupakan penataan segala unsur-unsur pembelajaran; (2) 

kesalingtergantungan, yang menimbulkan keserasian antar unsur pembelajaran; 

(3) tujuan, yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu 

pembelajaran. 

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Masa-masa usia sekolah dasar adalah masa dimana anak-anak masih ingin 

bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan mudah dipengaruhi oleh 

lingkungan. Dalam proses belajar, pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi siswa agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, kondusif 

dan efektif. Untuk memperoleh pembelajaran yang kondusif tersebut, guru harus 

memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam pembelajaran. Susanto (2012: 37) 

membagi prinsip-prinsip pembelajaran menjadi beberapa prinsip, yaitu (a) prinsip 

motivasi yang merupakan upaya guru untuk memberikan dorongan dan motivasi 

kepada siswa; (b) prinsip latar belakang, dilakukan oleh guru untuk 

memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak 

agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan; (c) prinisp pemusatan 

perhatian, sebagai usaha guru untuk memusatkan perhatian siswa dengan 

memberikan sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa; (d) prinsip 

keterpaduan keterpaduan, pemaduan antar sub pokok bahasan; (e) prinsip 

pemecahan masalah, prinsip yang mengharapkan siswa untuk mencari solusi 

pemecahan masalah berdasarkan tugas yang diberikan oleh guru; (f) prinsip  
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menemukan, adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak untuk mencari, 

mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan informasi; (g) prinsip 

belajar sambil bekerja, merupakan prinsip yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengalaman baru; (h) prinsip belajar sambil bermain, merupakan kegiatan yang 

menyenangkan bagi siswa agar siswa dapat meningkatkan keratifitasnya; (i) 

prinsip perbedaan individu, yaitu upaya guru untuk memperhatikan karakteristik 

siswa; dan (j) prinsip hubungan sosial, adalah sosialisasi kepada anak agar dapat 

menentukan dengan baik lingkungannya agar potensi yang dimiliki dapat 

berkembang di lingkungan sosial yang tepat. 

Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran tersebut agar 

tercipta pembelajaran yang kondusif dan memposisikan anak (siswa) sebagai 

orang yang dapat berkembang dengan baik.  

2.1.2.3 Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menjadi salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan dari kelas I hingga kelas VI di sekolah dasar. Hal ini 

sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu sebagai bahasa 

pengantar di lembaga-lembaga pendidikan dan sebagai alat pengembangan 

kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi.  

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek dan fungsinya, 

baik sebagai alat komunikasi, sarana persatuan, sarana berpikir, maupun 

berkebudayaan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 
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a) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis; 

b) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara; 

c) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan; 

d) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial; 

e) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa; 

f) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. (Abidin, 2012: 14). 

Selain uraian tujuan bahasa Indonesia tersebut, pembelajaran bahasa 

Indonesia juga didasarkan pada ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dalam KTSP yang kemudian dijabarkan dalam indikatorr dalam setiap 

pembelajaran. Standar kompetensi merupakan ketentuan pokok untuk dijabarkan 

lebih lanjut dalam serangkaian kemampuan untuk melaksanakan tugas setelah 

menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu yang diikuti. Sedangkan kompetensi 

dasar merupakan kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

dalam pemguasaan konsep atau materi pelajaran tertentu (Standar Proses, 2007: 

14; Sanjaya, 2011: 71). 

Sesuai dengan standar kompetensi dalam KTSPtersebut maka ruang 

lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di kelas IV sekolah dasar meliputi 
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kemampuan keterampilan berbahasa dan bersastra yang mencakup aspek 

mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis.  

Tabel 2.1 SK dan KD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan  

3 Mendengarkan 

pengumuman dan 

pembacaan pantun 

 

3.1 Menyampaikan kembali isi pengumuman yang   

dibacakan 

3.2 Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan 

intonasii yang tepat 

Berbicara 

4 Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi 

dengan berbalas pantun 

dan bertelepon 

 

4.1 Berbalas pantun dengan intonasi dan lafal yang tepat 

4.2 Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon 

sesuai dengan isi pesan 

 

Membaca 

5 Memahami teks melalui 

membaca intensif, 

membaca nyaring, dan 

membaca pantun 

 

5.1 Menentukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui 

membaca intensif 

5.2 Membaca nyaring suatu pengumuman dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

5.3 Membaca pantun anak secara berbalasan dengan lafal dan 

intonasi yang tepat 

Menulis 

6 Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan informasi 

secara tertulis dalam 

bentuk karangan, 

pengumuman, dan pantun 

anak 

 

6.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dll) 

6.2 Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar 

serta memperhatikan penggunaan ejaan 

6.3 Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

tema (persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll) sesuai 

dengan ciri-ciri pantun 

 

Setelah mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilaksanakan dalam tiga proses 

pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini hal-hal yang dilakukan oleh guru yaitu (1) menyiapkan siswa 

secara untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) mengajukan pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari atau 

apersepsi; (3) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai; dan (4) menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan. 

Kegiatan inti merupakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan inti dalam proses pembelajaran meliputi langkah-langkah pembelajaran 

yang dilakukan secara interaktif, menarik minat siswa, inspiratif, menyenangkan, 

bermakna, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan sesuai 

dengan bakat dan minat siswa. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis meliputi 

kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam penelitian tindakan kelas 

ini, peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CCS pada 

keterampilan menulis karangan deskripsi dengan memperhatikan penggunaan 

ejaan huruf kapital. 
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Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat berupa rangkuman, penilaian dan refleksi, 

umpan balik dan tindak lanjut. Dalam penelitian ini, hal yang dapat dilakukan 

guru adalah (1) bersama-sama dengan siswa membuat simpulan pelajaran; (2) 

melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan; (3) 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (4) merencakan 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remidi, program pengayaan, atau memberikan 

tugas baik individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa; dan (5) 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

2.1.3 Keterampilan Menulis Deskripsi 

2.1.3.1 Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan salah satu dari empat  keterampilan berbahasa yang 

mendasar (berbicara, menyimak, membaca, dan menulis).  Menulis merupakan 

kegiatan produktif yang menghasilkan tulisan untuk disampaikan kepada 

pembaca. Menurut Saddhono dkk (2014: 174) dan Tarigan (2008: 3) menulis 

dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya sehingga komunikasi 

atau pemyampaian informasi terjadi secara tidak langsung. Menulis merupakan 

kegiatan menggali pikiran dan perasaan mengenai suatu subjek, memilih hal-hal 

yang akan ditulis, menentukan cara menuliskannya sehingga pembaca dapat 

memahaminya dengan mudah dan jelas. 

Secara umum, keterampilan-keterampilan berbahasa tersebut dibagi 

menjadi dua macam, yakni keterampilan produktif dan keterampilan reseptif. 

Menulis dan berbicara merupakan keterampilan produktif, sedangkan membaca 
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dan menyimak merupakan keterampilan reseptif. Disebut produktif karena 

keterampilan tersebut digunakan untuk memproduksi bahasa demi penyampaian 

makna, sedangkan disebut reseptif karena keterampilan tersebut digunakan untuk 

menangkap dan mencerna makna guna pemahaman terhadap penyampaian dalam 

bentuk bahasa, baik verbal maupun nonverbal (Zainurrahman, 2011: 3). 

 Keempat keterampilan berbahasa tersebut juga dikategorikan dari aspek 

pemerolehannya, yaitu pemerolehan alami dan pemerolehan tidak alami. 

Berbicara dan menyimak sudah merupakan hakikat dasar manusia, sehingga 

pemerolehan (dan pengembangan) dua keterampilan tersebut bisa didapati melalui 

interaksi alamiah dengan masyarakat pengguna bahasa sekitar dan latihan-latihan 

tertentu yang didukung oleh lingkungan yang sifatnya alamiah. Berbeda dengan 

keterampilan menulis dan membaca, setiap manusia hanya bisa memperoleh dan 

mengembangkan keterampilan tersebut dengan menguasai konsep-konsep teoretis 

tertentu, disertai latihan-latihan yang sudah pasti “jatuh-bangun” dalam mencapai 

penguaan keterampilan tersebut (Tarigan, dalam Zainurrahman, 2011: 3). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menulis 

merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau informasi dari seseorang kepada 

orang lain melalui bahasa tulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang produktif karena menulis menghasilkan produk berupa tulisan. 

Untuk keterampilan menulis tersebut, tidak semua orang dapat menguasainya 

karena dibutuhkan penguasaan teori tertentu dan latihan-latihan menulis. 

Menulis membutuhkan kemampuan yang bersifat kompleks. Kemampuan 

yang diperlukan tersebut antara lain kemampuan berpikir secara teratur dan logis, 

kemampuan mengungkapkan pikiran atau gagasan secara jelas, dengan 
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menggunakan bahasa yang efektif, dan kemampuan menerapkan kaidah tulis-

menulis dengan baik. 

Siswa sekolah dasar dalam mendapatkan kemampuan-kemampuan menulis 

tersebut melalui proses panjang. Sebelum dalam tahap menulis, siswa harus 

belajar terlebih dahulu tentang penggunaan tanda baca dan ejaan bahasa yang lain. 

Setelah pemahaman tentang penggunaan tanda baca dan ejaan, siswa akan dengan 

mudah melanjutkan tahapan menulisnya dengan baik. 

Dalam rangka mewujudkan pembelajaran menulis yang harmonis, bermutu 

dan baik, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip menulis agar pembelajaran 

menulis dapat terlaksana dan mencapai tujuan. Prinsip-prinsip pembelajaran 

menulis tersebut menurut Abidin (2012: 192) antara lain pembelajaran menulis 

hendaknya menerapkan pola tulis, pikir, kontrol, agar siswa terbiasa menulis dan 

mau menulis, memiliki tujuan jangka panjang agar siswa kreatif menulis, adanya 

penyediaan sarana publikasi tulisan sehingga siswa lebih termotivasi menulis, 

bentuk penilaian formatif yang tepat sehingga guru dapat secara tepat sasaran 

memperbaiki kelemahan siswa dalam menulis, menekankan kreativitas siswa 

dalam menulis meliputi kemampuannya menulis secara orisinal, lancar, luwes dan 

bermanfaat, serta dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi dalam menulis.  

Slamet (2007: 72) menyatakan bahwa menulis merupakan kegiatan yang 

tidak diperoleh secara alamiah, namun melalui proses pembelajaran dan latihan 

yang panjang. Sebagai proses, menulis merupakan serangkaian aktifitas (kegiatan) 

yang terjadi dan melibatkan beberapa fase (tahap) yaitu fase pramenulis 

(persiapan), penulisan (pengembangan isi karangan), dan pascapenulisan (telaah 

dan revisi atau penyempurnaan tulisan). Tahap pramenulis merupakan tahapan 
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yang dilakukan oleh siswa untuk mempersiapkan diri dalam menulis. Tahapan 

penulisan merupakan tahapan yang dilakukan siswa untuk benar-benar praktik 

dalam menulis. Sedangkan tahapan pascamenulis merupakan tahapan yang dilalui 

siswa untuk memperbaiki tulisannya dan mempublikasikannya. Menurut Brown 

(dalam Abidin 2012: 194) dalam tahap pramenulis siswa dapat melakukan 

berbagai aktivitas menulis antara lain membaca dan menyimak untuk 

menulis,curah pendapat,mendiskusikan ide, menjawab pertanyaan pancingan guru 

sebagai dasar siswa dalam menulis, melaksanakan penelitian ke luar ruangan, dan 

dapat dengan cara guru memberikan beberapa kata kunci sebagai bahan dasar 

menulis. 

Tahapan kedua dalam menulis adalah tahap penulisan. Pada tahap 

penulisan ini siswa memulai mengemas ide-ide yang mereka temukan dalam 

bentuk tulisan yang utuh. Tahap penulisan ini dapat dilakukan secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan perintah guru.  

Tahap ketiga dalam kegiatan menulis adalah tahap pascamenulis. Tahapan 

ini merupakan tahap siswa melakukan perbaikan terhadap tulisannya baik struktur 

paragraf, kalimat, isi, bahasa maupun ejaannya. Hal itu sesuai dengan yang di 

kemukakan Sorenson.  

Sorenson (dalam Abidin 2012: 196) mengemukakan beberapa kegiatan 

dalam tahap pascamenulis yaitu melakukan pengecekan terhadap struktur 

karangan yaitu pembuka, isi, dan penutup. Selain itu pengecekan juga dilakukan 

terhadap struktur paragraf, struktur kalimat, bagian-bagian penting dalam tulisan, 

dan pengecekan konsistensi (isi, bahasa, ejaan, dan teknis menulis). Setelah 



26 
 

 

 

dilakukan pengecekan, kegiatan pada tahap pascamenulis ini selanjutnya adalah 

pembacaan profesional dan publikasi tulisan. 

Kegiatan dalam tahap pascamenulis dapat dilakukan sendiri oleh siswa, 

dilakukan oleh teman atau kelompok lain, dan juga dapat dilakukan oleh guru. 

2.1.3.2 Menulis Karangan Deskripsi 

Deskripsi berasal dari bahasa Belanda description yang memiliki arti 

melukiskan (Finoza, 2005: 198). Berdasarkan asal katanya tersebut dapat 

diketahui bahwa karangan deskripsi merupakan sebuah karangan yang 

menggambarkan suatu objek sebagai bahan tulisannya.  

Seorang penulis karangan deskripsi harus memiliki kata yang tepat sesuai 

dengan gambaran objek yang sebenarnya sehingga menghasilkan imajinasi yang 

hidup tentang ciri-ciri, karakteristik atau sifat-sifat yang akan dideskripsikan. 

Pendeskripsian objek tersebut dimaksudkan agar menciptakan sebuah pengalaman 

dalam diri pembaca dan memberi identitas atau informasi mengenai objek tertentu 

sehingga pembaca dapat mengenalinya (Finoza, 2005: 198). 

Dalam menulis deskripsi diperlukan pendekatan agar penulis dapat 

memperoleh gambaran tentang sesuatu yang akan ditulisnya.  Finoza (2005: 199) 

membagi pendekatan menulis ke dalam dua pendekatan sebagai berikut. 

1) Pendekataan Realistis 

Pendekatan realistis merupakan pendekatan menulis deskripsi yang menuntut 

penulis untuk menggambarkan sebuah objek yang akan ditulisnya dengan 

sangat nyata dan sesuai aslinya. Penulis harus menuliskan secara detil dan tidak 

dibuat-buat agar pembaca merasakannya sebagai sesuatu yang wajar. 

2) Pendekatan Impresionostis 

Impresionistis adalah pendekatan yang berusaha menggambarkan sesuatu 

secara subjektif. Pendekatan ini dimaksudkan agar setiap penulis bebas dalam 

memberikan pandangan terhadap bagian-bagian yang dilihat, dirasakan atau 

dinikmatinya sesuai dengan pendapat penulis sendiri. 
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2.1.3.3 Keterampilan Menulis Deskripsi Menggunakan Ejaan Huruf Kapital  

Menulis merupakan keterampilan produktif yang menghasilkan sebuah 

tulisan yang dapat tersampaikan dengan baik pada pembaca. Dalam menulis 

tersebut seseorang harus memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar. 

Tulisan harus mengandung tiga unsur yaitu pembuka, isi, dan penutup. Ketiga 

unsur tersebut berguna untuk memahami isi atau topik dalam tulisan. Selain 

keutuhan tulisan, penulis juga harus memperhatikan kaidah ejaan yang tepat.  

Kaidah ejaan terangkum dalam ejaan yang disempurnakan (EYD) yang 

diresmikan oleh presiden republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 dan 

dikuatkan pula dengan Keputusan Presiden No.57, tahun 1972 (Mukh Doyin, 

2011: 3). EYD tersebut menggantikan ejaan van Ophuijsen dan ejaan Soewandi. 

Karangan deskripsi merupakan karangan yang dalam penulisannya harus 

memperhatikan penggunaan ejaan yang tepat. Siswa harus dibekali dengan 

pengetahuan tentang kaidah penggunaan ejaan tersebut. Hal ini sesuai dengan 

kompetensi dasar pembelajaran bahasa Indonesia kelas IV sekolah dasar, yaitu 

menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

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

Huruf  besar atau huruf kapital termasuk ke dalam salah satu ejaan. 

Penggunaan huruf kapital sangat sering digunakan, baik dalam menulis nama, 

hari, negara, maupun gelar. Keterampilan menulis deskripsi juga sangat 

membutuhkan pemahaman tentang penggunaan ejaan huruf kapital yang benar. 

Hal tersebut bertujuan agar pembaca dapat memahami penggunaan ejaan kapital 

pada suatu tulisan. Tulisan yang baik merupakan tulisan yang dapat dibaca oleh 

orang lain dengan mudah. Adapun syarat-syarat penyusunan tulisan yaitu ejaan, 
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diksi, struktur kalimat, dan struktur paragraf (Saddhono, 2014: 176). Sedangkan 

komponen-komponen yang mengacu pada keterampilan menulis meliputi isi, 

organisasi isi, gramatika atau tata bahasa, diksi atau pilihan kata, dan ejaan 

(Saddhono, 2014: 179). 

Ketepatan dalam keterampilan menulis deskripsi dapat diketahui dari hasil 

belajar siswa yang berupa karangan deskripsi. Hasil belajar merupakan 

perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari proses belajar. Hasil belajar 

tersebut dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

siswa (Purwanto, 2014: 44; Susanto, 2015: 5). Menurut Wasliman (dalam 

Susanto, 2015: 12) hasil belajar yang dicapai peserta didik dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik 

meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, 

kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi 

hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Peneliti dalam penelitiannya akan meneliti tulisan atau karangan deskripsi 

siswa dengan memperhatikan ejaan huruf kapital. Adapun indikator hasil belajar 

siswa dalam keterampilan menulis karangan deskripsi pada penelitian ini 

disesuaikan dengan teori komponen-komponen keterampilan menulis yang 

disampaikan oleh Saddhono (2014: 179) sehingga diperoleh indikator (1) isi 

karangan (Isi cerita relevan dengan tema, isi cerita mengembangkan gagasan dan 

menggambarkan objek dalam flashcard dengan baik dan cerita dapat 

mengembangkan tema); (2) gramatika atau tata bahasa (menggunakan bahasa 
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baku, kesatuan kalimat, kehematan kalimat (kalimat tidak terlalu panjang), 

ketepatan penulisan bentuk kata (kata dasar, kata depan, kata ulang, dan 

imbuhan); (3) penggunaan ejaan huruf kapital pada judul; (4) penggunaan ejaan 

huruf kapital pada isi karangan. 

2.1.3.4 Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Menulis Deskripsi 

Aktivitas dapat bersifat fisik/jasmani maupun mental/rohani. Kaitannya 

dengan pembelajaran aktivitas merupakan kegiatan siswa yang terlibat dalam 

mengorganisasikan pengetahuan secara aktif. Menurut Derich (dalam Hamalik, 

2013: 172) aktivitas siswa dapat digolongkan sebagai berikut. 

a. Visual Activities 

Kegiatan yang termasuk didalam visual activities misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; 

b. Oral Activities 

Oral activities meliputi kegiatan seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi; 

c. Listening Activities 

Listening activities merupakan kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan 

uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato; 

d. Writing Activities 

Sesuai dengan namanya, writing activities adalah aktivitas untuk 

mengembangkan kemampuan menulis. Sebagai contoh misalnya menulis 

cerita, karangan, laporan, angket, menyalin; 
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e. Drawing Activities 

Kegiatan drawing activities merupakan kegiatan mengolah gambar, misalnya 

menggambar, membuat grafik, peta, diagram; 

f. Motor Activities 

Motor Activitiesadalah aktivitas siswa yang berhubungan dengan motorik siswa 

misalnya, melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, 

bermain, berkebun; 

g. Mental Activities 

Aktivitas siswa dalam mental activities meliputi aktivitas menanggapi, 

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan; 

h. Emotional Activities 

Emotional activities berhubungan dengan emosi siswa misalnya, menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa aktivitas siswa 

merupakan tindakan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran se-

hingga tercipta pembelajaran yang aktif di dalam kelas melalui praktik membaca, 

mengamati dan melihat gambar, menulis, mengemukakan pendapat, mendiskusi-

kan, mendengarkan penyajian bahan, menulis laporan, merefleksikan ragsangan, 

dan memecahkan masalah. 

Adapun indikator aktivitas siswa dalam keterampilan menulis karangan 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS 

berbantuan media flashcard yang diamati dalam penelitian ini adalah (1) 

mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran (emotional activities); (2) 
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memperhatikan penjelasan materi yang dilakukan oleh guru dengan media 

flashcard (visual activities, listening activities); (3) melakukan tanya jawab 

dengan guru tentang  materi yang disampaikan dengan contoh kartu gambar  flash 

card (mental activities); (4) berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan soal 

yang berkaitan  dengan materi yang disampaikan melalui media flashcard (oral 

activities, writing activities, mental activities); (5) mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas baik lisan maupun tuisan(oral activities, writting 

activities); (6) menanggapi hasil diskusi kelompok lain (mental activties); (7) 

memperbaiki hasil diskusi kelompok (writing activities); (8) menyimpulkan 

materi pelajaran yang telah dipelajari (oral activities, mental activities); dan (9) 

mengerjakan soal evaluasi (mental activities). 

2.1.4 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CCS 

2.1.4.1  Model Pembelajaran Kooperatif 

Model merupakan tempat beradanya pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang 

melibatkan partisipasi siswa dalam kerja sama mereka dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan tugas-tugas terstruktur 

(Rusman 2014: 203; Abidin 2012: 23). Dalam model pembelajaran kooperatif ini 

siswa saling bekerja sama dan saling membantu. Siswa yang sudah paham materi 

pelajaran membantu temannya yang masih kesulitan memahami materi pelajaran. 

Sehingga partisipasi aktif siswa dapat merata, semua siswa diberi kesempatan 

untuk menyampaikan pendapatnya. Tentu saja tetap dengan bimbingan guru agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Rusman (2014: 204) 

menyatakan pengelompokkan siswa tersebut dapat ditentukan berdasarkan atas 
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minat dan bakat siswa, latar belakang kemampuan siswa, perpaduan antara bakat 

dan minat siswa dan latar kemampuan siswa. 

Pembelajaran di kelas sering terlihat siswa yang memiliki sifat 

individualistis. Siswa cenderung berkompetisi secara individual, bersikap tertutup 

terhadap teman, dan hanya bergaul dengan orang tertentu. Sehingga pembelajaran 

kooperatif yang menekankan pada kerja sama dan partisipasi aktif siswa dalam 

kelompok yang heterogen dapat mengurangi sifat individualis tersebut. 

2.1.4.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Complete Sentence 

Complete Sentence merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

berusaha mempertimbangkan kemampuan siswa untuk memprediksi kejadian-

kejadian dalam teks yang ditugaskan pada mereka menggunakan kata kunci yang 

tersedia (Shoimin, 2014: 35). Complete sentence memiliki serangkaian proses 

pembelajaran yang diawali dengan penyampaian materi ajar oleh guru, analisis 

terhadap modul yang telah dipersiapkan, pembagian kelompok yang tidak boleh 

lebih dari tiga orang dengan kemampuan yang heterogen, pemberian lembar kerja 

yang berisi paragraf yang belum lengkap, lalu pemberian kesempatan kepada 

siswa untuk berdiskusi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Dengan 

demikian, komponen penting dalam pembelajaran ini adalah modul, pembentukan 

kelompok secara heterogen yang maksimal tiga orang, diskusi, dan pengambilan 

kesimpulan (Huda, 2013: 313). 

Adapun sintak langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran complete 

sentence menurut Huda (2013: 313) dan Shoimin (2014: 35) antara lain sebagai 

berikut: 

1) Guru mempersiapkan lembar kerja siswa dan modul; 
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2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 

3) Guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa diminta membacakan 

buku atau modul dengan waktu secukupnya; 

4) Guru membentuk kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang secara 

heterogen; 

5) Guru membagikan lembar kerja yang berupa paragraf yang kalimat-kalimat di 

dalamnya belum lengkap; 

6) Siswa berdiskusi untuk melengkapi paragraf-paragraf tersebut dengan kunci 

jawaban yang tersedia; 

7) Siswa berdiskusi secara berkelompok; 

8) Setelah jawaban didiskusikan, jawaban yang salah diperbaiki. Tiap siswa 

membaca sampai mereka mengerti atau hafal; 

9) Guru mengakhiri pembelajaran. 

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe complete sentence: 

1) Penyajian materi yang terarah dan sistematis, sebab guru terlebih dahulu 

menjabarkan uraian materi sebelum pembagian kelompok; 

2) Melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai orang lain dalam 

berdiskusi; 

3) Melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya; 

4) Memperdalam dan mempertajam pengetahuan siswa melalui lembar kerja 

yang dibagikan, sebab mereka harus menghafal atau setidak-tidaknya 

memahami materi untuk bisa mengerjakan tugas menyempurnakan kalimat 

dengan tepat dan benar; 
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5) Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, karena masing-masing siswa 

dimintai tanggung jawabnya atas hasil diskusi. 

Selain kelebihan, model complete sentence juga memiliki beberapa 

kekurangan antara lain: (1) guru kurang kreatif dan inovatif dalam membuat soal; 

(2) siswa kurang terpacu mencari jawaban karena hanya cukup menebak kata; (3) 

kurang cocok dipergunakan untuk semua mata pelajaran (Shoimin, 2014: 37). 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut peneliti dalam penelitiannya 

memberikan solusi yaitu soal yang dibuat tidak hanya melengkapi karangan 

rumpang saja melainkan dengan pemberian kata kunci yang disesuaikan dengan 

penggunaan ejaan huruf kapital. Siswa harus memilih kata kunci yang tepat sesuai 

ejaan huruf kapitalnya. 

2.1.4.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept Sentence 

Concept sentence adalah tipe model pembelajaran yang termasuk dalam 

model pembelajaran kooperatif yang pada hakikatnya merupakan pengembangan 

dari concept attainment yang dikembangkan dari pakar psikologi kognitif, Jerome 

Bruner (1967). Tipe pembelajaran concept sentence dilakukan dengan 

memberikan kartu-kartu yang berisi beberapa kata kunci kepada siswa, kemudian 

kata kunci-kata kunci tersebut disusun menjadi beberapa kalimat dan 

dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Model ini dilakukan dengan 

mengelompokkan siswa secara heterogen dan meminta mereka untuk membuat 

kalimat dengan minimal 4 kata kunci sesuai materi yang disajikan (Huda, 2013: 

315; Shoimin, 2014: 37). 

Sintak pembelajaran concept sentence bisa diterapkan dengan mengikuti 

langkah-langkah berikut ini: 
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1) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai; 

2) Guru menyajikan materi terkait dengan pembelajaran secukupnya; 

3) Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih empat orang 

secara heterogen; 

4) Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai dengan materi yang disajikan; 

5) Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan minimal empat kata kunci setiap kalimat; 

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

guru; 

7) Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan. 

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe concept sentence: 

1) Meningkatkan semangat belajar siswa; 

2) Membantu terciptanya suasana belajar yang kondusif; 

3) Memunculkan kegembiraan dalam belajar; 

4) Mendorong dan mengembangkan proses berpikir kreatif; 

5) Mendorong siswa untuk memandang sesuatu dalam pandangan yang berbeda; 

6) Memunculkan kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik; 

7) Memperkuat kesadaran diri; 

8) Lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran; 

9) Siswa yang lebih pandai mengajari siswa yang kurang pandai. 

(Huda, 2013: 315-317).  

 Adapun kekurangan dari model concept sentence yaitu hanya dapat 

diterapkan pada mata pelajaran tertentu dan siswa dapat dengan mudah 

mengambil jawaban dari temannya. Dalam penelitian ini solusi untuk kekurangan 
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model concept sentence tersebut yaitu dengan pemberian soal berupa karangan 

deskripsi yang harus ditulis oleh siswa sesuai penggunaan ejaan huruf kapital 

sehingga siswa harus berpikir mandiri untuk mengembangkan tulisannya dan 

memperhatikan penggunaan ejaan huruf kapitalnya. 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe CCS  

itulah peneliti menggabungkan kedua model tersebut. Kedua model pembelajaran 

kooperatif tersebut merupakan dua model yang memiliki keterkaitan satu sama 

lain dengan tingkat kesulitan yang berbeda di setiap modelnya sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa. Model 

kooperatif tipe complete sentence digunakan untuk melengkapi karangan deskripsi 

yang rumpang berdasarkan kata kunci yang disesuaikan dengan ejaan huruf 

kapitalnya. Sedangkan model kooperatif tipe concept sentence digunakan untuk 

memudahkan siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis deskripsi karena 

untuk menulis deskripsi siswa diberi flashcard yang telah diberi kata kunci 

sehingga siswa dapat menulis deskripsi dengan gambaran awal yang telah ada. 

2.1.5 Media Pembelajaran Flashcard 

2.1.5.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong guru 

untuk menguasai pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tujuan 

penggunaan teknologi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan. Sarana untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan 

penggunaan media pembelajaran oleh guru. 



37 
 

 

 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan 

(Arsyad, 2014: 3). 

Media merupakan segala perantara yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi, pesan, gagasan, ide, atau pendapat dari pemberi pesan kepada penerima 

pesan agar pesan tersebut dapat tersampaikan sehingga penerima pesan dapat 

memahami informasi yang disampaikan dengan baik (Arsyad, 2014: 3; Kustandi 

dan Sutjipto, 2011:7). Berdasarkan pengertian media tersebut media pembelajaran 

merupakan sarana, alat, atau perantara yang digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa 

agar materi pelajaran tersebut dapat diterima dengan baik dan mudah oleh siswa 

sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pemakaian media 

pembelajaran sangat berpengaruh pada tercapainya tujuan pembelajaran karena 

media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa, mempermudah pencapaian 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan merangsang keingintahuan 

siswa. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru terdiri dari visual 

diam, film, telavisi, obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terpogram, 

demonstrasi, buku tek cetak, dan sajian lisan (Allen dalam Daryanto, 2013: 18). 

2.1.5.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

 Sebuah media yang digunakan dalam proses pembelajaran harus memiliki 

kegunaan yang tepat. Menurut Levie dan Lentz (dalam Arsyad, 2014: 20) funsi 
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media pembelajaran yaitu meliputi fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, 

dan fungsi kompensatoris.  

 Fungsi atensi, media merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada materi pelajaran. Fungsi afektif, 

fungsi ini dapat terlihat dari kenyamanan siswa ketika belajar (atau membaca) teks 

bergambar. Fungsi kognitif, memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam media. Fungsi 

kompensatoris, media berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan 

lambat menerima dan memahami materi pelajaran yang disajikan dengan teks atau 

disajikan secara verbal. 

 Selain keempat fungsi tersebut, menurut Gerlach dan Ely (dalam 

Daryanto, 2013: 9) media juga memiliki fungsi yang lain yaitu: 

(1)  fungsi fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan 

kembali suatu objek atau kejadian; 

(2)  fungsi manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau 

kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluan; 

(3)  fungsi distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

sangat berfungsi untuk mempermudah penyampaian materi pelajaran, 

memfokuskan perhatian siswa dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh 

guru, dan mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran. 

Selain fungsi-fungsi tersebut, media juga memiliki manfaat yang penting 

dalam pembelajaran. Menurut Sudjana dan Riva‟i (2013: 2) media pembelajaran 
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memiliki manfaat untuk mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran 

yang diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan 

karena dengan adanya media, pembelajaran akan lebih menarik, metode mengajar 

akan lebih bervariasi, dan hal-hal yang abstrak bagi siswa dapat dikonkretkan. 

Sedangkan Sadiman dkk (2011: 17) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran memiliki manfaat untuk memperjelas penyajian pesan; mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera; mengatasi sifat pasif anak didik; dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Dengan demikian media pembelajaran dapat memperjelas materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru agar dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

2.1.5.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

 Daryanto (2013: 17) mengemukakan bahwa media pembelajaran 

dikelompokkan dalam lima model klasifikasi, yaitu menurut: (1) Schramm; (2) 

Gagne; (3) Allen; (4) Gerlach dan Ely; dan (5) Ibrahim. Menurut Schramm, media 

digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media sederhana. Menurut Gagne, 

media diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu benda untuk 

didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, 

film bersuara dan mesin belajar. Menurut Allen, jenis-jenis media yaitu media 

visual diam, film, televisi, obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, 

demonstrasi, buku teks cetak, dan sjian lisan. Menurut Gerlach dan Ely, media 

dikelompokkan berdasarkan ciri fisiknya, yaitu benda sebenarnya, persentasi 

verbal, persentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, 

pengajran terprogram dan simulasi. Sedangkan menurut Ibrahim, jenis-jenis 

media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan 
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perlengkapannya, yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi, media tanpa proyeksi 

tiga dimensi, media audio, media proyeksi (televisi, video, komputer). 

 Selain pendapat dari Daryanto, terdapat pendapat yang lain dari Sudjana 

dan Riva‟i (2013:3) bahwa ada beberapa jenis media pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran yaitu (1) media grafis, seperti gambar, foto, 

grafik, bagan, poster, kartun, dan lain-lain; (2) media tiga dimensi, yaitu dalam 

bentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, 

mock up, dan lain-lain. (3) media proyeksi, seperti slide, film strips, film, OHP, 

dan lain-lain. 

 Berdasarkan beberapa klasifikasi tersebut, pembagian jenis-jenis media 

tidak didasarkan dari kecanggihan medianya, tetapi didasarkan pada fungsi dan 

peranannya dalam membantu meningkatkan proses pembelajaran. 

2.1.5.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

 Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam memillih 

media yang tepat untuk proses pembelajaran. Menurut Sudjana dan Riva‟i (2013: 

4) untuk memilih media pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa 

kriteria antara lain: (1) ketepatannya dengan tujuan pembelajaran; (2) dukungan 

terhadap isi bahan pelajaran; (3) kemudahan memilih media; (4) keterampilan 

guru dalam menggunakannya; (5) tersedia waktu untuk menggunakannya; dan (6) 

sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

 Berdasarkan pendapat dari Arsyad (2014: 69) pemilihan media dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 
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(1)   Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, 

fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, sumber-

sumber yang tersedia; 

(2)  Persyaratan isi, tugas, dan jenis pembeljaaran; 

(3)  Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan 

keterampilan awal; 

(4)  Tingkat kesenangan (lembaga, guru, dan siswa) dan keefektivan biaya; 

(5)  Kemampuan mengakomodasikan penyajian, respon siswa, dan umpan balik; 

(6)  Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil 

menggunakan media beragam. 

 Berdasarkan kedua pendapat tersebut, pemilihan media yang disesuaikan 

dengan tujuan, materi, serta kemampuan dan karakteristik pembelajar akan sangat 

menunjang efisiensi dan efektivitas proses dan hasil pembelajaran. 

2.1.5.5 Media Flashcard 

Media flashcard merupakan media yang menggunakan gambar sebagai 

sarana penyampaian pesannya (Indriana, 2011: 136). Gambar tersebut dibuat 

dengan ukuran 8x12 cm atau dapat disesuaikan dengan kelas yang dihadapi. Pada 

bagian belakang gambar diberi tulisan tentang gambar yang terpasang di bagian 

depannya (Arsyad, 2013: 115). 

Flashcard yang berisi kata-kata digunakan untuk meningkatkan 

perbendaharaan kata siswa sehingga siswa semakin banyak memiliki kosa kata 

yang akan digunakan sebagai ajuan dalam menulis. Siswa akan tertarik 

mengembangkan bakatnya dalam menulis karena media pembelajaran yang 
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digunakan oleh guru menjadi lebih menarik berupa gambar-gambar yang dapat 

mengasah kreatifitas siswa dalam menggambarkan suatu objek. 

Pemilihan media flashcard terhadap pembelajaran menulis deskripsi 

didasarkan pada beberapa kelebihan yang dimiliki. Kelebihan media pembelajaran 

flashcard antara lain. 

a. Mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang seukuran postcard; 

b. Praktis dalam membuat dan menggunakannya, sehingga kapan pun siswa dapat 

belajar dengan baik menggunakan media ini; 

c. Mudah diingat karena kartu ini bergambar yang sangat menarik perhatian, atau 

berisi huruf atau angka yang sederhana dan menarik sehingga merangsang otak 

untuk lebih lama mengingat pesan yang ada dalam kartu tersebut; 

d. Media ini juga sangat menyenangkan digunakan sebagai media pembelajaran, 

bahkan bisa digunakan dalam bentuk permainan (Indriana, 2011: 69). 

2.1.6 Penerapan Model CCS Berbantuan Media Flashcard 

Berdasarkan penggabungan dari model pembelajaran kooperatif tipe CCS 

diperoleh sintak langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: 

1) Guru menyiapkan siswa untuk belajar; 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran (kompetensi) yang sesuai dengan 

indikator yang akan dicapai; 

3) Guru menampilkan contoh kartu gambardalam bentuk flashcardtema hewan-

hewan peliharaan dan meminta siswa mengamatinya; 

4) Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang gambar yang ditampilkan 

sehingga membentuk beberapa kata kunci; 
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5) Guru menjelaskan materi pelajaran tentang menulis karangan deskripsi dan 

penggunaan ejaan huruf kapital yang benar; 

6) Siswa mendengarkan penjelasan guru; 

7) Guru dan siswa mendeskripsikan gambar kelinci dalam bentuk karangan 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital yang tepat; 

8) Siswa membentuk kelompok secara berpasangan dengan teman sebangku; 

9) Guru memberikan LKS kepada siswa untuk dikerjakan sesuai dengan 

petunjuk pengerjaan; 

10) Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mendiskusikan LKS sesuai petunjuk 

pengerjaannya; 

11) Guru membimbing siswa untuk mengerjakan LKS; 

12) Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas; 

13) Siswa saling bertukar pendapat mengenai hasil karangannya; 

14) Guru memberikan refleksi pada siswa; 

15) Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti yang lain terhadap model pembelajaran kooperatif tipe CCS dalam 

peningkatan keterampilan menulis siswa. Adapun hasil penelitian tersebut antara 

lain: 

Berdasarkan penelitian Fitriana tahun 2013 yang berjudul “Penerapan 

Model Concept Sentence Berbantuan Flashcard untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Siswa Kelas II SDN Pakintelan 03 Kota 
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Semarang”, menunjukkan  bahwa  aktivitas  siswa  dan  keterampilan menulis 

deskripsi meningkat dari siklus I ke siklus II. Aktivitas siswa pada siklus I  

mendapat  persentase  sebesar  74,8%  dengan  kriteria  baik,  dan  meningkat  

pada siklus II sebanyak 10,2% dengan persentase 85% kriteria sangat baik. 

Sedangkan hasil keterampilan menulis klasikal meningkat dari tes awal yaitu 40% 

ke siklus I dengan  persentase  71%,  kemudian    meningkat  ke  siklus  II  dengan  

persentase 85%.  Saran  untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi yaitu 

sebaiknya siswa  diajak  secara  seksama  untuk  mengamati  objek  yang  akan  

dideskripsikan sehingga menghasilkan karangan deskripsi yang bagus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ninis Akhein Suyanti, Sumardi, dan Saur 

Tampubolon pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Complete Sentence untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia”. Hasil  penelitian  

menunjukan  bahwa  keberhasilan  klasikal  keterampilan menulis  pada  siklus  

pertama  pertemuan  pertama  memperoleh  86,5%  siswa  mencapai  kategori 

menulis  cukup  terampil,  sedangkan  siklus  pertama  pertemuan  kedua  

memperoleh  91,9%  siswa mencapai kategori menulis terampil, dan siklus kedua 

pertemuan ketiga memperoleh 94,6% siswa mencapai  kategori  menulis  sangat  

terampil.  Penelitian ini berkesimpulan  bahwa  penerapan  model pembelajaran 

kooperatif tipe  complete sentence  dapat  meningkatkan  keterampilan menulis 

mata pelajaran  Bahasa  Indonesia  Siswa  Kelas  IV  di  Sekolah  Dasar  Negeri  

Katulampa  01  Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Selain itu, penerapan model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan sikap belajar, kerjasama, dan partisipasi 

siswa dalam proses  pembelajaran. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Sumerti, I Ketut Adnyana Putra,  

dan I Wayan Rinda Suarrdika pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept Sentence Berbantuan Gambar Berseri 

Terhadap Keterampilan Menulis Siswa Kelas V SDN 22 Dauh Puri”. Hasil 

penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang  

signifikan keterampilan menulis antara siswa yang dibelajarkan menggunakan  

model pembelajaran kooperatif tipe concept sentence berbantuan gambar  berseri 

dengan siswa yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional (t 

hitung = 2,70 > t tabel = 2,000).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  

model pembelajaran kooperatif tipe concept sentence berbantuan gambar berseri  

berpengaruh terhadap keterampilan menulis pada pelajaran bahasa Indonesia 

siswa kelas V SDN 22 Dauh Puri Denpasar. 

Penelitian oleh Fransisca Dita Damayanti, Riyadi, dan Amir pada tahun 

2012 dengan judul “Pengaruh Model Kooperatif Tipe Concept Sentence Terhadap 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi”. Tes digunakan untuk menilai 

keterampilan menulis karangan narasi  siswa. Uji normalitas menggunakan 

metode Lilliefors, uji homogenitas  menggunakan metode Bartlett, uji 

keseimbangan dan uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Hasilnya menunjukkan  

bahwa model kooperatif concept sentence lebih efektif dibandingkan model 

pembelajaran langsung pada pembelajaran menulis karangan narasi bagi siswa 

kelas IV SD se–Gugus Diponegoro Kecamatan Magelang Tengah.  

 Penggunaan media flashcard, peneliti merujuk pada penelitian yang 

dilakukan oleh Khoirul Umah, Suhartono, dan Tri Saptuti Susiani pada tahun 

2014 dengan judul ”Penerapan Model Concept Sentence dengan Media Flashcard 
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dalam Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV SDN 4 Kutosari 

Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  

model  concept sentence  dengan  media  flashcard  dapat  meningkatkan  

keterampilan  menulis narasi  dengan  KKM  ≥  70  pada  siklus  I  sebesar  

69,36%,  siklus  II  77,49%,  dan siklus III 88,34%.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahma Suciatika, 

Suhartono, dan Kartika Chrysti Suryandari pada tahun 2014 yang berjudul 

“Penggunaan Model Concept Sentence dengan Media Flashcard untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas IV SD Negeri Semawung 

Tahun Ajaran 2014/2015”. Penelitian  ini  merupakan  Penelitian Tindakan  Kelas  

Kolaboratif  dilaksanakan dalam 3 siklus dengan tahapan perencanaan,  

pelaksanaan, pengamatan, refleksi.  Subjek penelitian  ini  adalah siswa kelas IV  

SD  Negeri Semawung berjumlah 32 siswa.  Teknik pengumpulan data berupa  

observasi, wawancara, dan  tes. Kesimpulan  penelitian ini adalah penggunaan 

model concept sentence  dengan  media  flashcard  dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan siswa kelas IV SD Negeri Semawung.  

Penelitian oleh Nurulia Ika Prasetyaningrum, Imam Suyanto, dan 

Joharman pada tahun 2014 yang berjudul “Penggunaan Metode Pembelajaran 

Concept Sentence dengan Media Flashcard dalam Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan di Kelas II SDN 6 Panjer Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Penggunaan metode concept sentence dengan media  flashcard dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi di kelas  II SDN 6 Panjer 

tahun ajaran 2014/2015. Hal ini terbukti dengan adanya  peningkatan hasil tes 

menulis karangan siswa pada setiap siklusnya. Persentase ketuntasan hasil tes 
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menulis karangan pada siklus I yaitu 57,14%, siklus II yaitu  84%, siklus III yaitu 

92,59%. 

Penelitian dilakukan oleh Robert E. Slavin pada tahun 2013 dengan judul 

penelitian “Cooperative Learning and Academic Achievement: Why Does 

Groupwork Work?”. Peneliti memberikan hipotesisnya bahwa penggunaan 

pembelajaraan kooperatif meningatkan pembelajaran melalui kerja kelompok dan 

individu.  untuk mencapai kesuksesan tujuan kelompok, setiap anak harus dapat 

bekerjasama dalam timnya dengan baik. 

Penelitian oleh Syafini dan Tengku Nor Rizan pada tahun 2012 yang 

berjudul “The Effects of Cooperative Learning in Enhancing Writing 

Performance”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tulisan siswa lebih baik 

pada saat post-test setelah menggunakan model kooperatif dibanding pre-test 

yang belum menggunakan model kooperatif.  

Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh Didem Bilen dan Zekiye Muge 

Tavil pada tahun 2015 dengan judul penelitian “The Effects of Cooperative 

Learning Strategies on Vocabulary Skills of 4th Grade Students”. Dari 

wawancara yang dilakukan dengan guru dalam penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa model kooperatif menunjukkan sikap positif siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CCS berbantuan media 

flashcard dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Penelitian yang 

relevan tersebut merupakan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan di SDN 

Wonosari 02 Semarang. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Keterampilan menulis pada siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02 Semarang 

masih membutuhkan perbaikan. Meskipun siswa sudah dapat menulis deskripsi 

berdasarkan pengalaman pribadi siswa masih belum dapat menulis deskripsi 

tersebut secara utuh dan runtut. Selain itu, tulisan yang dibuat oleh siswa pun 

belum sesuai dengan kaidah penulisan yang baik. Siswa masih kesulitan dalam 

memahami penggunaan ejaan dalam penerapan menulis. Penggunaan huruf 

kapital saja siswa masih kesulitan. Siswa belum tepat dalam menempatkan huruf 

kapital tersebut bahkan masih ada juga siswa yang belum tepat menuliskan nama 

mereka menggunakan huruf kapital yang tepat. Siswa juga kurang memperhatikan 

tanda baca titik di akhir setiap kalimat yang dibuat. Guru kelas dalam 

pembelajaran juga belum menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga 

pembelajaran kurang bermakna dan membuat siswa yang pada dasarnya kesulitan 

memahami materi pembelajaran tentang kaidah menulis dan penggunaan ejaan 

huruf kapital yang benar menjadi tidak mengingat pembelajaran tersebut. 

Akibatnya dari 39 siswa kelas IV-BSDN Wonosari 02 Semarang, hanya 2 

orang siswa saja yang dapat menulis dengan menggunakan ejaan huruf kapital 

yang benar. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka kerangka berpikir 

dalam pembelajaran ini adalah 
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Pelaksanaan 

Tindakan 

Kondisi  

Akhir 

Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

complete and concept sentence berbantuan media flashcard dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Guru menyiapkan media gambarflashcard, LKS, dan bahan 

ajar yang akan digunakan; 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti 

pembelajaran; 

c. Guru memberikan apersepsi kepada siswa melalui pertanyaan 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai; 

e. Guru memberikan informasi kegiatan yang akan dilakukan 

dalam pembelajaran; 

f. Guru menyiapkan contoh gambar dalam bentuk flashcard dan 

menempelkannya di papan tulis, misalnya gambar hewan-

hewan peliharaan; 

g. Guru dan siswa terlibat tanya jawab tentang flashcard hewan-

hewan peliharaan yang menghasilkan beberapa kata kunci; 

h. Guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa tentang 

menulis karangan deskripsi dan penggunaan ejaan huruf 

kapital yang tepat; 

i. Siswa mengamati penjelasan guru; 

j. Guru dan siswa mendeskripsikan flashcard dengan tema 

hewan-hewan peliharaan; 

k. Siswa duduk berpasangan dengan teman sebangku; 

l. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk melengkapi 

karangan deskripsi yang rumpang berdasarkan kata kunci yang 

telah disiapkan oleh guru; 

m. Siswa dan guru merefleksi hasil pekerjaan siswa; 

n. Siswa mengerjakan lembar diskusi yang kedua berupa 

gambar-gambar dalam bentuk flashcard yang telah diberi kata 

kunci kemudian membuatnya menjadi karangan deskripsi; 

o. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi; 

p. Siswa menuliskan hasil diskusinya pada lembar jawaban yang 

telah disediakan oleh guru; 

q. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas; 

r. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

s. Guru memberikan refleksi kepada siswa; 

t. Siswa mengumpulkan hasil diskusi berupa karangan deskripsi 

dari flashcard yang diamati dalam model complete and 

concept sentence. 

a. Siswa (masih kesulitan  menulis deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital, belum berani 

menyampaikan pendapat, cepat bosan, gaduh, dan 

tidak berdiskusi dalam kelompok) 

b. Guru (menggunakan metode konvensional, 

pembelajaran kurang bervariasi, dan tidak 

menggunakan media pembelajaran) 

 

a. Siswa (keterampilan menulis deskripsi menggunakan ejaan 

huruf kapital meningkat, berani menyampaikan pendapat, 

antusias, fokus, berdiskusi dalam kelompok; 

b. Guru (menggunakan model kooperatif, pembelajaran 

bervariasi, menggunakan media flashcard) 

Kondisi Awal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki 

mutu pembelajaran (Arikunto,2009: 3). Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri 

dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Siklus PTK 

 

3.1.1 Perencanaan (planning)  

Perencanaan tindakan dalam PTK berupa menyusun rancangan tindakan 

yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan (Hardjono, 2009: 75). 

dst 
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Penelitian ini merupakan penelitian yang direncanakan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a) Menelaah materi pembelajaran dan menelaah indikator dengan tim kolaborasi; 

b) Menyusun RPP sesuai dengan indikator yang ditetapkan dan skenario 

pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe CCS; 

c) Menyiapkan sumber dan mediapembelajaranyang dibutuhkan dalam 

pembelajaran (jika dibutuhkan); 

d) Menyusun alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa (LKS); 

e) Menyiapkan lembar observasi dan angket untuk mengamati aktivitas siswa dan  

keterampilan guru.  

3.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti menetapkan skenario pembelajaran atau tindakan  

yang akan digunakan. Rincian tindakan itu menjelaskan (a) langkah demi langkah 

kegiatan yang akan dilakukan; (b) kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh guru; 

(c) kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh siswa; (d) rincian tentang jenis media 

pembelajaran yang akan digunakan dan cara menggunakannya; dan (e) jenis 

instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data (Hardjono 2009:77). 

3.1.3 Observasi 

Pada tahapan ini peneliti (atau guru yang bertindak sebagai peneliti) 

melakukan pengamatan dan mencatat semua yang diperlukan dan yang terjadi 

selama penelitian (Hardjono, 2009: 78). Observasi yang dilaksanakan oleh 

peneliti bertujuan untuk mengamati pemahaman terhadap ejaan dan kemampuan 

keterampilan menulis siswa. Peneliti menggunakan lembar pengamatan, lembar 

wawancara, catatan lapangan, dan dokementasi dalam pengambilan data-data di 
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lapangan dalam penelitiannya.Tahap ini, peneliti melakukan tindakan sebagai 

berikut: 

a. Mengumpulkan data sesuai dengan instrumen yang telah direncanakan; 

b. Meminta kritik dan saran dari pengamat mengenai aktivitas belajar siswa 

selama pembelajaran menulis karangan deskripsi; 

c. Menganalisis data hasil pengamatan meliputi pelaksanaan proses pembela-

jaran, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

3.1.4 Refleksi 

Refleksi berarti “pantulan” melakukan refleksi berarti memantulkan atau 

mengingat kembali kejadian lampau sehingga dapat dijawab mengapa itu terjadi 

(Arikunto, 2014: 19). Selain itu, menurut Poerwanti (2008: 5.45) refleksi adalah 

perenungan kembali atas apa yang telah dilakukan untuk dijadikan cermin 

(pedoman) perbaikan bagi aktivitas selanjutnya. Dalam tahap ini peneliti dan 

kolaborasi mendiskusikan hasil pengamatan selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Kekurangan yang ditemui dalam siklus sebelumnya digunakan 

sebagai dasar penyusunan rencana pelaksaan tindakan pada siklus selanjutnya. 

Kemudian semua itu akan dijadikan acuan bagi peneliti bersama tim kolaborator 

dalam membuat perencanaan tindak lanjut untuk aktivitas selanjutnya. Peneliti 

melakukan perbaikan untuk pencapaian indikator yang diinginkan pada tahapan 

siklus kedua agar pelaksanaan lebih efektif dan semua permasalahan dapat teratasi 

dengan baik. 

 

 

 



53 
 

 

 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

3.2.1 Siklus I 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Menelaah materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas IV semester II, me-

ngembangan KD menjadi indikator-indikator yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran yang kemudian dipelajarinya; 

b. Menyusun RPP sesuai dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

CCS pada materi menulis karangan deskripsi (KD 8.1 Menyusun karangan 

tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain); 

c. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa: Standar Isi dan Stan-

dar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar SD dan MI ceta-

kan tahun 2006. Media gambar sesuai model pembelajaran kooperatif tipe 

CCS; 

d. Merancang alat pengumpul data berupa lembar kerja siswa, evaluasi pembe-

lajaran, lembar wawancara, lembar observasi pelaksanaan proses 

pembelajaran, aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan deskripsi 

pada siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02, Semarang. 

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian di siklus pertama ini menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam menulis karangan deskripsi. Siklus pertama dilakukan dalam satu 

kali pertemuan. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 
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a. Guru menyiapkan media gambar dalam bentuk flashcard, LKS, dan bahan 

ajar yang akan digunakan; 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran meliputi 

berdoa sebelum memulai pelajaran, siswa duduk dengan tenang di tempat 

duduk masing-masing, dan menyiapkan alat tulis; 

c. Guru memberikan apersepsi kepada siswa melalui pertanyaan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari (eksplorasi); 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai indikator 

(eksplorasi); 

e. Guru memberikan informasi kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelala-

jaran (eksplorasi); 

f. Guru menyiapkan contoh gambar flashcard yang ditunjukkan pada siswa di 

depan kelas, misalnya gambar kelinci (eksplorasi); 

g. Guru dan siswa terlibat tanya jawab tentang gambar kelinci yang 

menghasilkan beberapa kata kunci (elaborasi); 

h. Guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa tentang menulis karangan 

deskripsi dan penggunaan ejaan huruf kapital yang tepat (eksplorasi); 

i. Siswa mengamati penjelasan guru (elaborasi); 

j. Siswa duduk berpasangan dengan teman sebangku (eksplorasi); 

k. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mendiskusikan permasalahan 

pada lembar kerja diskusi (elaborasi); 

l. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi (elaborasi); 

m. Siswa menuliskan hasil diskusinya pada lembar jawaban yang telah disedia-

kan oleh guru (elaborasi); 
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n. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (elaborasi); 

o. Guru memberikan refleksi kepada siswa melalui kegiatan umpan balik 

(konfirmasi); 

p. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

q. Siswa mengumpulkan hasil diskusi berupa karangan deskripsi dari gambar 

flashcard yang diamati dalam model CCS; 

r. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

3.2.1.3 Observasi 

a. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital melalui model CCS berbantuan media 

flashcard (dilakukan oleh observer); 

b. Melakukan penilaian hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis kara-

ngan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model CCS 

berbantuan media flashcard. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji dan menganalisis aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada siklus 

I; 

b. Mencatat hal-hal yang kurang dan penting dalam pembelajaran berdasarkan 

catatan lapangan; 

c. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran penerapan model kooperatif tipe 

CCS pada siklus I; 

d. Menganalisis permasahan yang muncul pada siklus I dan mencari pemecahan 

masalah yang tepat bersama kolaborator; 
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e. Menyusun perencanaan tindak lanjut, siklus pertama yang telah direncanakan 

oleh peneliti belum terjadi peningkatan maka dilanjutkan siklus kedua. 

3.2.2 Siklus II 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun RPP sesuai dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

CCS berbantuan media flashcard pada materi menulis karangan deskripsi 

(KD 8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll); 

b. Mempersiapkan materi dan media pembelajaran yang sesuai; 

c. Merancang alat pengumpul data berupa lembar kerja siswa, tes tertulis, 

catatan lapangan, lembar wawancara, lembar observasi untuk mengamati 

aktivitas siswa, dan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Siklus kedua penelitian ini masih menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard untuk menilai keterampilan 

menulis karangan deskripsi siswa serta memperbaiki kesalahan yang muncul pada 

siklus I. Siklus II dilakukan dalan satu kali pertemuan. Prosedur pelaksanaannya 

adalah: 

a. Guru menyiapkan media gambar, LKS, dan bahan ajar yang akan digunakan 

(eksplorasi); 

b. Guru mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran (eksplorasi); 

c. Guru memberikan apersepsi kepada siswa melalui pertanyaan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari (eksplorasi); 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (eksplorasi); 
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c. Guru memberikan informasi kegiatan yang akan dilakukan dalam pembela-

jaran (eksplorasi); 

d. Guru menyiapkan contoh gambar flashcard yaitu gambar alam pegunungan 

dan menunjukkannya pada siswa (eksplorasi); 

e. Guru dan siswa terlibat tanya jawab tentang gambar alam pegunungan yang 

menghasilkan beberapa kata kunci (elaborasi); 

f. Guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa tentang menulis karangan 

deskripsi dan penggunaan ejaan huruf kapital yang tepat (eksplorasi); 

g. Siswa mengamati penjelasan guru (elaborasi); 

h. Guru dan siswa mendeskripsikan gambar alam pegunungan meliputi ciri-

cirinya (elaborasi); 

i. Siswa duduk berpasangan dengan teman sebangku (elaborasi); 

j. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mendiskusikan permasalahan 

pada lembar kerja (elaborasi); 

k. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi (elaborasi); 

l. Siswa menuliskan hasil diskusinya pada lembar jawaban yang telah disedia-

kan oleh guru (elaborasi); 

m. Siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (elaborasi); 

n. Guru memberikan refleksi kepada siswa (konfirmasi); 

o. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari; 

p. Siswa mengumpulkan hasil diskusi berupa karangan deskripsi dari gambar 

yang diamati dalam model CCS; 

q. Siswa mengerjakan soal evaluasi. 

 



58 
 

 

 

3.2.2.2 Observasi 

a. Mengamati aktivitas siswa saat pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital melalui model CCS berbantuan media 

flashcard (dilakukan oleh observer); 

b. Melakukan penilaian hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis kara-

ngan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model CCS 

berbantuan media flashcard. 

3.2.2.3 Refleksi 

a. Mengkaji dan menganalisis aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada siklus 

I; 

b. Mencatat hal-hal yang kurang dan penting dalam pembelajaran berdasarkan 

catatan lapangan; 

c. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran penerapan model kooperatif tipe 

CCS pada siklus I; 

d. Menganalisis permasahan yang muncul pada siklus I dan mencari pemecahan 

masalah yang tepat bersama kolaborator; 

e. Menyusun perencanaan tindak lanjut, sudah terjadi peningkatan pada siklus 

kedua maka penelitian dihentikan; 

f. Menyusun laporan. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02, Semarang 

tahun pelajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa sebanyak 39 siswa yang bernama 

Nugi, Rian, Intan, Iqbal, Ira, Kayla, Khoirul, Kumala, Laurel, Lukman, Luthfi, 
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Lyara, Meidhy, Miftakhul, Zaky, Khafid, Tio, Syahdan, Nabila, Nadiva, Nirma, 

Naufal, Ridjal, Hasri, Shifa, Rama, Rifa, Rita, Septian, Shela, Tegar, Thoriq, 

Vicka, Winoto, Yunita, Zofan, Bayu, Rahma, dan Ludvi. 39 siswa tersebut terdiri 

dari 19 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan dan guru kelas IV-B bernama Lia 

Maylani Hendriyanti, M.Pd., yang menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe CCS berbantuan media flashcard dalam pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi di SDN Wonosari 02, Semarang. 

 

3.4 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV-B SDN Wonosari 02, Semarang yang 

beralamat di Jl. Raya Mangkang Km. 16, Semarang, Jawa Tengah. Nomor telepon 

(024) 8662590 dengan alamat email sdwonosari_02@yahoo.com. Pemilihan kelas 

didasarkan pada pertimbangan peneliti dan guru kelas (tim kolaborator). 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital yang benar melalui model CCS berbantuan media flashcard 

pada siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02, Semarang. 

b. Keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital 

yang benar melalui model CCS berbantuan media flashcard pada siswa kelas 

IV-B SDN Wonosari 02, Semarang. 

 

 

mailto:sdwonosari_02@yahoo.com
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3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Jenis Data 

3.6.1.1 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif. Misalnya, 

menentukan nilai rerata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain (Supardi, 

2009:131). Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar berupa  nilai yang 

didapatkan dari pembelajaran bahasa Indonesia yang telah disampaikan. 

3.6.1.2 Data Kualitatif 

 Data kualitatif yaitu data berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi 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 sejenisnya, dapat dianalisis 

secara kualitatif (Supardi, 2009:131). Data kualitatif dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar pengamatan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis menggunakan ejaan huruf kapital yang benar 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard. 

Selain itu juga digunakan wawancara dengan guru untuk mendapatkan data 

aktivitas siswa. 

3.6.2 Sumber Data 

Data yang baik adalah data yang diambil dari sumber yang tepat dan 

akurat. Sumber tersebut dapat diperoleh dari siswa, guru, staf administrasi dan 
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orangtua siswa (Supardi, 2009: 129-130). Sumber data dalam penelitian ini 

diantaranya: 

3.6.2.1 Guru 

Sumber data guru dalam penelitian ini adalah guru kelas IV-B SDN 

Wonosari 02 Semarang yang berlaku sebagai pelaksana tindakan. Data ini 

diperoleh dari lembar pengamatan, wawancara dan catatan lapangan yang 

dilakukan dalam pembelajaran menulis melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe CCS yang berlangsung selama siklus pertama dan kedua. 

3.6.2.2 Siswa 

Sumber data siswa dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV-B SDN 

Wonosari 02 Semarang tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 39 siswa yang 

terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan diperoleh secara sistematik 

selama pelaksanaan pada siklus pertama dan kedua, hasil evaluasi pembelajaran 

dan lembar pengamatan selama pembelajaran. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah teknik tes dan teknik non tes. 

3.6.3.1 Teknik Tes 

Poerwanti (2008:1.5) menjelaskan tes adalah seperangkat tugas yang harus 

dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Dalam penelitian ini 

tes digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah mempelajari materi 

dalam keterampilan menulis menggunakan ejaan (huruf kapital dan tanda baca 
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titik) yang benar yang diberikan setiap akhir pertemuan selama pelaksanaan 

tindakan pada siklus I dan II. 

3.6.3.2 Teknik Non-Tes 

Teknik non-tes merupakan kegiatan penilaian pembelajaran yang 

dilakukan tanpa bermaksud untuk menguji peserta didik (Poerwanti, 2008: 3.19). 

teknik non-tes ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang siswa dan 

pelaksanaan pembelajaran selama proses pembelajaran.  Teknik non-tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, catatan lapangan, dokumentasi, 

dan wawancara. 

1) Observasi 

Poerwanti (2008:2-26) menjelaskan bahwa observasi terkait dengan 

kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara formal yaitu 

observasi dengan menggunakan instrumen yang sengaja dirancang untuk 

mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar siswa, maupun observasi informal 

yang dapat dilakukan oleh pendidik tanpa menggunakan instrumen. Metode 

observasi dalam penelitian ini berisi catatan yang menggambarkan bagaimana 

perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

menggunakan ejaan huruf kapital yang benar melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard. 

2) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan berisi hal-hal yang tidak dapat terekam 

melalui lembar observasi, seperti aktivitas siswa selama pemberian tindakan 

berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai 

sebagai bahan dalam analisis dan untuk keperluan refleksi (Supardi dalam 
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Arikunto 2009:78). Dalam penelitian ini, catatan lapangan diperoleh dari catatan 

pada proses pembelajaran. Hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

mengajar dicatat oleh guru sebagai bahan refleksi agar penelitian yang dilakukan 

berhasil. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data yang 

diperoleh dalam observasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

daftar kelompok siswa dan daftar nilai siswa. Untuk memberikan gambaran secara 

konkret mengenai kegiatan kelompok siswa dan menggambarkan suasana kelas 

ketika aktivitas belajar berlangsung digunakan dokumen berupa foto dan video. 

4) Wawancara  

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik mengumpulkan data dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam sehingga diperlukan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang mendetil 

(Sugiyono, 2014:194; Poerwanti, 2008: 3.25). Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dari guru terhadap penerapan model 

kooperatif CCS yang digunakan. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa 

daftar pertanyaan wawancara yang harus dijawab oleh guru. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif penelitian ini berupa nilai (angka) hasil belajar siswa yang 

dianalisis  dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

menentukan meandan persentase ketuntasan belajar secara klasikal maupun 

individual. Analisis tingkat ketuntasan belajar siswa dilakukan setelah proses 

belajar mengajar berlangsung setiap siklusnya. Adapun perhitungannya adalah 

sebagai berikut. 

(1) Menghitung mean atau rerata kelas 

Menurut pendapat Sudijono (2012: 85) menghitung mean atau rerata kelas 

menggunakan rumus berikut. 

 

 ̅ =  
   

 
 

Keterangan :  ̅ = Nilai rata-rata 

   ∑fx = Jumlah semua nilai siswa 

   N = Jumlah siswa 

 

Hasil perhitungan dianalisis sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Belajar 

(KKM) , sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Minimal Mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

(Sumber: KKM Mata Pelajaran bahasa Indonesia di SD N Wonosari 02 Tahun 

Ajaran 2014/2015) 

 

(2) Menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

Berdasarkan teori dari Aqib (2010: 41) menghitung persentase ketuntasan 

belajar secara klasikal digunakan rumus sebagai berikut. 
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 Keterangan: 

 P = Persentase  

 

Setelah menemukan hasil persentase ketuntasan klasikal, hasil perhitungan 

dapat di buat dalam bentuk tabel yang dikelompokkan dalam dua kategori yaitu 

tuntas dan tidak tuntas dengan kriteria tuntas sebanyak ≥ 75% dan tidak tuntas 

<75% (Djamarah, 2010: 108). 

 

Tabel 3.2 Persentase Tingkat Keberhasilan 

Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal Kategori 

≥ 75% Tuntas 

<75% Tidak Tuntas 

 

Adapun rubrik dalam penilaian keterampilan menulis deskripsi 

menggunakan ejaan yang benar yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

No Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Isi 

karangan 

2 paragraf, 

mendeskripsik

an 5 atau lebih 

dari 5 ciri khas 

objek yang 

sesuai dengan 

flashcard. 

2 paragraf, 

mendeskripsikan 

kurang dari 5 ciri 

khas objek yang 

sesuai dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsikan 

5 atau lebih dari 

5 ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsikan 

kurang dari 5 ciri 

khas objek yang 

sesuai dengan 

flash card. 

2 Gramatika 

atau tata 

bahasa 

Tidak terdapat 

kesalahan 

dalam 

penulisan 

bentuk kata 

Terdapat 1-2 

kesalahan dalam 

penulisan bentuk 

kata (kata dasar, 

kata depan, kata 

Terdapat 3-4 

kesalahan dalam 

penulisan bentuk 

kata (kata dasar, 

kata depan, kata 

Terdapat lebih 

dari 4 kesalahan 

dalam penulisan 

bentuk kata (kata 

dasar, kata 

P =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 x 100 % 
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No Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

(kata dasar, 

kata depan, 

kata ulang, dan 

imbuhan). 

ulang, dan 

imbuhan). 

ulang, dan 

imbuhan). 

depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

3 Ejaan huruf 

kapital 

pada judul 

Tidak terdapat 

kesalahan 

ejaan huruf 

kapital pada 

penulisan 

judul. 

Terdapat 1 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat 2 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat lebih 

dari 2 kesalahan 

ejaan huruf 

kapital pada 

penulisan judul. 

4 Ejaan huruf 

kapital 

pada isi 

karangan 

Tidak terdapat 

kesalahan 

penulisan 

ejaan huruf 

kapital pada isi 

karangan. 

Terdapat 1-3 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat 4-5 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat lebih 

dari 5kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

 

Teknik penskoran yaitu masing-masing indikator mendapatkan skor 

maksimal 4 sehingga dalam 4 indikator tersebut akan diperoleh skor maksimal 

4x4 = 16. Skor tersebut kemudian dihitung dengan rumus berikut. 

Skor akhir = 
                          

             
  100 

Misal:  

Skor akhir = 
  

  
  100 

  = 100 

 

3.7.2 Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan menulis, serta hasil catatan lapangan 

dan wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Dengan 

mengorganisasikan, mengklasifikasikan, berdasarkan aspek-aspek yang menjadi 

fokus analisis, menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif 
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dipaparkan dalam kalimat yang dipisah menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen pengamatan pembelajaran siswa dalam keterampilan menulis deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital.  

Adapun data aktivitas siswa dianalisis secara klasikal dengan 

menggunakan pedoman checklist yang terbagi menjadi tiga yaitu tampak kurang 

(TK) dengan skor 1, tampak cukup (TC) dengan skor 2, dan tampak banyak (TB) 

dengan skor 3. Skala perhitungan untuk setiap kategori checklist dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

TK= 
 

 
x              

= 
 

 
x    

 = 13 (1 sampai 13 siswa) 

TC = 
 

 
x     

 = 26 (14 sampai 26 siswa) 

TB = 
 

 
x    

 = 39 (27 sampai 39 siswa)  

Adapun untuk kategori akhir sebagai hasil observasi aktivitas siswa 

didasarkan pada kategori sangat aktif, aktif, cukup aktif, dan kurang aktif sesuai 

dengan skor yang telah ditetapkan tersebut. Untuk menentukan skor dalam empat 

kategori tersebut langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: 

a. Menghitung skor terendah (m); 

b. Menghitung skor tertinggi (k); 

c. Menentukan median  
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Berdasarkan pendapat Poerwanti (2008: 6.9) penentuan median dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus:  

Median = 
                           

 
 

d. Menentukan jarak interval  

Widoyoko (2013: 110) menjelaskan bahwa untuk menentukan jarak interval 

dapat digunakan rumus sebagai berikut. 

Jika:  

m = skor maksimal 

k= skor minimal 

t = jumlah kelas interval 

i  = jarak interval  

maka:  

i = 
   

 
 

 

e. Membagi rentang skor menjadi empat kategori (sangat aktif, aktif, cukup 

aktif, kurang aktif). 

 

Tabel 3.4Kriteria Tingkat Aktivitas Siswa Secara Klasikal 

Skor Aktivitas Siswa 

Klasikal 

Kriteria 

90  skor ≤ 108 Sangat Aktif 

72  skor ≤ 90 Aktif 

54  skor ≤ 72 Cukup Aktif 

36  skor ≤ 54 Kurang Aktif 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penelitian ini dinyatakan berhasil apabila keterampilan menulis 

menggunakan ejaan yang benar meningkat setelah model pembelajaran kooperatif 

tipe CCS berbatuan media flashcard diterapkan. Indikator keberhasilannya antara 

lain. 
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a. Aktivitas siswa dalam menulis karangan deskripsi menggunakan ejaan huruf 

kapital melalui model CCS berbantuan media flashcard meningkat dengan 

kriteria sekurang-kurangnya kategori aktif dengan skor klasikal 72  skor ≤ 

90. 

b. Hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital melalui model CCS berbantuan media 

flashcard meningkat dengan nilai sebesar ≥65 dan mengalami ketuntasan 

belajar secara klasikal sebesar 75% (29 siswa). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian diperoleh dari data hasil analisis melalui metode tes dan 

nontes. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklusnya terdiri 

atas satu kali pertemuan dengan alokasi waktu dua jam pelajaran (2x35 menit). 

 Berikut akan dipaparkan hasil penelitian tindakan kelas dalam 

pembelajaran menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model 

kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard pada siswa kelas IV-B SD 

Negeri Wonosari 02, Semarang. 

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian Siklus I 

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

 Aktivitas siswa ini diamati dengan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

Pengamatan dilakukan pada siswa kelas IV-B SD Negeri Wonosari 02, Semarang  

dan diambil dari subjek siswa yang terdiri dari 39 siswa secara klasikal dengan 

dibagi menjadi tiga checklist yaitu tampak kurang (TK), tampak cukup (TC), dan 

tampak banyak (TB). Dari hasil observasi aktivitas siswa siklus I diperoleh data 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TK TC TB 

1 
Mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Masuk ke dalam kelas   √ 

12 
b. Duduk ditempatnya masing-masing    √ 

c. Memperhatikan guru saat membuka 

pelajaran 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya   √ 

2 

Memperhatikan 

penjelasan materi 

yang dilakukan 

guru dengan media 

flash card 

a. Diam saat guru menyajikan materi.   √ 

11 

b. Memperhatikan media flashcard yang 

ditampilkan oleh guru. 
  √ 

c. Bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 
√   

d. Tidak gaduh dengan temannya.  √  

3 

 

Melakukan tanya 

jawab dengan guru 

tentang  materi 

yang disampaikan 

dengan contoh 

kartu gambar  flash 

card 

 

a. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya.  √  

9 

b. Bertanya setelah dipersilahkan oleh guru.  √  

c. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  √  

d. Menggunakan bahasa baku.   √ 

4 

Berdiskusi dengan 

kelompok untuk 

mengerjakan soal 

yang berkaitan  

dengan materi yang 

disampaikan 

melalui media flash 

card 

a. Memberikan pendapat (berpartisipasi 

aktif) dalam diskusi kelompok. 
 √  

10 
b. Bekerjasama dengan anggota kelompok.   √ 

c. Tidak gaduh saat berdiskusi.  √  

d. Menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu.   √ 

5 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas (baik lisan 

maupun tulisan).  

a. Menyiapkan laporan diskusi yang sudah 

dikerjakan. 
  √ 

7 
b. Menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas dengan bahasa baku. 
√   

c. Ketepatan hasil diskusi.  √  

d. Percaya diri dan sopam saat presentasi. √   

6 

Menanggapi 

presentasi hasil 

diskusi kelompok 

lain.  

a. Memperhatikan presentasi hasil diskusi 

kelompok lain. 
  √ 

9 
b. Memberikan pertanyaan atau saran. √   

c. Menghargai hasil diskusi kelompok lain.   √ 

d. Tidak gaduh saat terjadi aktivitas saling 

menanggapi. 
 √  

7 Memperbaiki hasil 

diskusi kelompok 

a. Menerima saran dari kelompok lain.  √  

10 

b. Menerima perbaikan yang dilakukan oleh 

guru. 
  √ 

c. Memperbaiki hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya saat  √  
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  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TK TC TB 

memperbaiki hasil diskusi.   

8 

Menyimpulkan 

materi pelajaran 

yang telah 

dipelajari 

a. Menyampaikan pokok-pokok materi.  √  

10 
b. Menggunakan bahasa yang baku.   √ 

c. Bersikap sopan.   √ 

d. Menyimpulkan materi secara menyeluruh.  √  

9 Mengerjakan soal 

evaluasi 

a. Mengerjakan soal dengan tenang (tidak 

gaduh). 
  √ 

10 b. Tidak mencontek pekerjaan teman.  √  

c. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.  √  

d. Mengumpulkan hasil pekerjaan.   √ 

Jumlah Skor Klasikal 88 

 

Keterangan: TK (Tampak Kurang) dengan skor 1 

  TC (Tampak Cukup) dengan skor 2 

  TB (Tampak Banyak) dengan skor 3  

 

Skala perhitungan untuk setiap kategori checklist: 

TK= 
 

 
x              

 = 
 

 
x    

 = 13 (1 sampai 13 siswa) 

TC = 
 

 
x     

 = 26 (14 sampai 26 siswa) 

TB = 
 

 
x    

 = 39 (27 sampai 39 siswa)  

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah skor klasikal yang 

diperoleh siswa pada siklus I yaitu 88 dan termasuk dalam kriteria cukup aktif. 

Pada aktivitas siswa siklus I ini guru membuka pelajaran dengan bertanya jawab 

pada siswa. Guru memotivasi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan tentang 
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kehidupan sehari-hari siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran. Semua siswa 

dalam kelas memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Siswa menyimak 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru kemudian siswa tunjuk tangan untuk 

memberikan jawaban. Hampir semua siswa dalam kelas menunjuk tangan untuk 

menjawab. Meskipun masih ada beberapa siswa yang belum berani menjawab. 

Selain itu, guru juga memberikan motivasi berupa “tepuk semangat” yang diikuti 

oleh semua siswa. Sehingga sebelum pembelajaran dimulai semua siswa dapat 

bersemangat dan fokus.  

Pada penyampaian materi, guru menggunakan media flashcard. Flashcard 

pada siklus I ini berupa gambar-gambar dengan tema hewan peliharaan. Pada 

bagian belakang flashcard tersebut diberi kata kunci yang sesuai dengan masing-

masing gambar yang ada pada flashcard. Flashcard dibuat dengan ukuran 8x12 

cm karena disesuaikan dengan tingkat kelas. Semua siswa sangat tertarik pada 

media flashcard tersebut. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang 

flashcard yang ditunjukkan dan semua siswa menunjukkan tangan untuk 

menjawab.  

Agar pembelajaran lebih bermakna, penyampaian materi melibatkan 

partisipasi siswa sehingga terjadi kegiatan tanya jawab. Setelah bertanya jawab 

tentang flashcard guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi huruf 

kapital yang sudah pernah diajarkan namun belum lengkap. Sebagian besar siswa 

dalam kelas menunjuk tangan untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi 

huruf kapital.Setelah itu guru meminta siswa untuk mendeskripsikan flashcard 

tentang hewan peliharaan yang ditunjukkan guru tersebut dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan huruf kapital. Semua siswa tidak berani menyampaikan 
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pendapatnya. Guru menunggu cukup lama untuk mendapatkan jawaban dari 

siswa. Pada sela-sela waktu menunggu jawaban siswa, guru menyampaikan 

kembali materi tentang kata, kalimat, dan paragraf. Setelah beberapa menit, hanya 

ada 2 siswa yang berani menyampaikan kalimat deskripsinya. Sedangkan ada 4 

siswa yang berani menuliskan deskripsinya di papan tulis.  Guru memberikan 

konfirmasi pada deskripsi yang ditulis siswa di papan tulis. Semua siswa 

memperhatikan penjelasan guru.  

Pada kegiatan diskusi kelompok yang terdiri dari 2 siswa, diskusi 

berlangsung dengan tertib meskipun ada sebagian siswa yang belum bersedia 

membantu anggota kelompoknya dan ada siswa yang bekerja sendiri. Guru 

berkeliling kelas untuk membimbing jalannya diskusi dan membantu siswa yang 

kesulitan. Pada kegiatan presentasi kelompok, semua siswa menunjuk tangan 

untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah disiapkan oleh masing-masing 

kelompok. Seluruh siswa sangat antusias untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mereka namun hanya ada 5 kelompok yang  ditunjuk oleh guru untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas mewakili seluruh siswa.Guru 

memberikan konfirmasi pada hasil diskusi siswa. Semua siswa memperhatikan 

konfirmasi yang dilakukan oleh guru. Siswa juga memperbaiki hasil diskusi yang 

kurang tepat. Pada kegiatan memperbaiki hasil diskusi ini seluruh siswa dalam 

kelompok memperbaiki hasil diskusinya. Semua kelompok saling membantu. 

Sehingga kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan tidak menghabiskan banyak 

waktu. 

Evaluasi siswa berlangsung tertib meskipun ada beberapa siswa yang 

masih mengganggu temannya. Siswa yang sudah selesai mengerjakan soal 
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evaluasi lebih dulu juga bercanda dengan temannya. Pada evaluasi tersebut siswa 

diminta untuk membuat karangan deskripsi dengan memperhatikan ejaan huruf 

kapital berbantuan media flashcard. Kata kunci tersebut membantu siswa untuk 

membuat deskripsi karena sudah diberi kata kunci pada bagian belakangnya. Kata 

kunci tersebut harus disesuaikan dengan kalimat yang dibuat oleh siswa. Jika 

siswa menggunakan salah satu kata kunci  untuk diletakkan di awal kalimat maka 

siswa harus memperhatikan penggunaan ejaan huruf kapitalnya pada kata kunci 

yang digunakan tersebut. 

Akhir kegiatan, guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru meminta siswa untuk maju di depan kelas dan menceritakan 

materi yang sudah dipelajari. Ada 2 siswa yang berani menyimpulkan materi 

pelajaran meskipun belum lengkap sehingga harus dilengkapi oleh guru.  

Semua siswa yang berpartisipasi aktif pada kegiatan pembelajaran akan 

mendapatkan reward berupa stiker dari guru.   

4.1.1.2 Paparan Hasil Keterampilan Menulis Deskripsi Siklus I 

Berdasarkan tes menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital 

secara individu diperoleh data seperti berikut. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Ketrampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Siklus I 

 

No. Nilai (x) Frekuensi (f) f.x Kriteria 

1 37 1 37 Tidak Tuntas 

2 44 3 132 Tidak Tuntas 

3 50 1 50 Tidak Tuntas 

4 56 2 112 Tidak Tuntas 

5 62 7 434 Tidak Tuntas 
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No. Nilai (x) Frekuensi (f) f.x Kriteria 

6 69 12 828 Tuntas 

7 75 5 375 Tuntas 

8 81 2 16 Tuntas 

9 87 2 174 Tuntas 

Jumlah 35 2304  

Nilai Terendah 37   

Nilai Tertinggi 87   

Mean  64,7  

 

Berdasarkan tabel 4.2 selengkapnya disajikan dalam diagram 4.1 

 

Berdasarkan tabel dan gambar digram hasil belajar keterampilan menulis 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS 

berbantuan flashcard diperoleh data yaitu nilai rata-rata pada siklus  I  adalah 64,7 

dengan nilai terendahnya adalah 37 dan nilai tertingginya 87. Ketuntasan belajar 

klasikal adalah 60% atau sebanyak 21 siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02 

Semarang sudah memperoleh nilai mencapai KKM yaitu ≥ 65 , sedangkan 40% 

60% 

40% 

Evaluasi Siklus I 

(Persentase Ketuntasan Belajar  

Secara Klasikal) 

Tuntas

Tidak Tuntas
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atau 14 siswa lainnya belum mencapai ketuntasan.Persentase ketuntasan belajar 

tersebut belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu sebesar 

75%. Sehingga perlu ditingkatkan pada siklus ke II. 

Data  hasil  keterampilan  menulis  deskripsi  siswa  secara  rinci  disajikan 

dalam tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.3  

Indikator Hasil Evaluasi Menulis Deskripsi Siklus I  

No. Indikator 

Jumlah Siswa yang 

Memperoleh Skor Skor 

1 2 3 4 

1 Isi karangan  2 3 8 22 120 

2 Gramatika 6 17 12 - 76 

3 

Ejaan huruf kapital pada 

judul 
3 3 13 15 108 

4 

Ejaan huruf kapital pada 

isi 
18 10 5 2 61 

Jumlah Skor  365 

 

Penjabaran  hasil  evaluasi  keterampilan  menulis  deskripsi  berdasarkan  

tabel 4.4 sebagai berikut. 

a. Isi Karangan 

Pada indikator isi karangan terdapat 2 siswa yang mendapatkan skor 1, 3 

siswa memdapatkan skor 2, 8 siswa mendapatkan skor 3, dan sisanya yaitu 22 

siswa mendapatkan skor 4. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa hampir 

keseluruhan siswa sudah membuat karangan deskripsi sesuai aturan. Pada 

siklus I ini siswa diminta membuat 2 paragraf karangan deskripsi sesuai 

gambar hewan yang ada dalam flashcard.  Siswa yang mendapatkan skor 4 

sudah dapat mendeskripsikan lebih dari 5 ciri khas gambar hewan yang ada 

pada flashcard tersebut. 
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b. Gramatika 

Gramatika nyatanya belum begitu dikuasai oleh siswa. Hal ini terlihat dari 

tidak adanya siswa yang mendapatkan skor 4. Siswa yang mendapatkan skor 3 

juga hanya sebanyak 12 siswa. Meskipun materi tentang gramatika ini sudah 

pernah diajarkan oleh guru, siswa masih belum menguasai. Siswa kesulitan 

membedakan penulisan kata depan dan awalan. Selain itu siswa juga masih 

mengalami kesalahan dalam penulisan kata dasar dan pemenggalan katanya. 

c. Ejaan Huruf Kapital Pada Judul 

Indikator ejaan huruf kapital pada judul menunjukkan hasil yaitu 15 siswa 

dari 35 siswa yang berangkat mendapatkan skor 4. Siswa sudah dapat 

menggunakan ejaan huruf kapital yang benar pada judul karangan. Guru sering 

mengingatkan pada siswa tentang penggunaan ejaan huruf kapital pada judul 

sebelum siswa mengerjakan soal evaluasi. Judul yang singkat membuat siswa 

tidak banyak salah dalam menggunakan ejaan huruf kapital. 

d. Ejaan Huruf Kapital Pada Isi 

Pada indikator ejaan huruf kapital pada isi, hanya 2 siswa yang 

mendapatkan skoor 4. Sedangkan 18 siswa mendapatkan skor 1. Pada skor 2 

ada 10 siswa, dan skor 3 ada 5 siswa. Siswa masih tidak teliti dalam 

menggunakan ejaan huruf kapital. Meskipun siswa menggunakan ejaan huruf 

kapital yang benar pada judul, nyatanya siswa masih kurang teliti ketika 

membuat karangan deskripsi sehingga masih ada kesalahan penggunaan ejaan 

huruf kapital. 
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Skor tersebut diperoleh berdasarkan penilaian terhadap karangan deskripsi 

siswa yang berpedoman pada rubrik penilaian karangan deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital. 

Rubrik penilaian keterampilan menulis deskripsi menggunakan ejaan 

huruf kapital tersebut disajikan dalam tabel 4.4 berikut. 

 

Tabel 4.4  

Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Menggunakan 

Ejaan Huruf Kapital 

No Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Isi 

karangan 

2 paragraf, 

mendeskripsikan 

5 atau lebih dari 

5 ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

2 paragraf, 

mendeskripsikan 

kurang dari 5 ciri 

khas objek yang 

sesuai dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsikan 

5 atau lebih dari 

5 ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsi-

kan kurang 

dari 5 ciri khas 

objek yang 

sesuai dengan 

flash card. 

2 Gramatika 

atau tata 

bahasa 

Tidak terdapat 

kesalahan dalam 

penulisan bentuk 

kata (kata dasar, 

kata depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat 1-2 

kesalahan dalam 

penulisan bentuk 

kata (kata dasar, 

kata depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat 3-4 

kesalahan dalam 

penulisan bentuk 

kata (kata dasar, 

kata depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat lebih 

dari 4 

kesalahan 

dalam 

penulisan 

bentuk kata 

(kata dasar, 

kata depan, 

kata ulang, dan 

imbuhan). 

3 Ejaan huruf 

kapital 

pada judul 

Tidak terdapat 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat 1 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat 2 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat lebih 

dari 2 

kesalahan 

ejaan huruf 

kapital pada 

penulisan 

judul. 

4 Ejaan huruf 

kapital 

pada isi 

karangan 

Tidak terdapat 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat 1-3 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat 4-5 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat lebih 

dari 

5kesalahan 

penulisan 

ejaan huruf 

kapital pada isi 

karangan. 
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4.1.1.3 Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Refleksi dilakukan oleh peneliti dan kolaborator pada pembelajaran 

menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia melalui model CCS berbantuan media flashcard meliputi 

aktivitas siswa, hasil belajar, dan catatatan lapangan. Adapun hasil refleksi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.1.3.1 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital 

melalui model CCS berbantuan media flashcard yang memperoleh skor 

klasikal 88 sehingga termasuk dalam kriteria aktif. Siswa sudah baik dalam 

proses pembelajaran, berusaha bekerjasama dalam kelompok, berusaha 

mengerjakan soal evaluasi dengan kemampuannya sendiri, dan belajar berani 

mengemukakan pendapatnya. Namun juga masih terdapat kekurangan yang 

harus diperbaiki, antara lain: 

1) Keseluruhan siswa masih belum berani mendiskripsikan gambar flashcard 

yang ditampilkan guru, guru harus menunjuk siswa terlebih dahulu; 

2) Keseluruhan siswa belum berani menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami berkaitan dengan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru; 

3) Siswa berebut saat bertanya jawab dengan guru sebelum guru 

mempersilahkan sehingga kelas menjadi ramai; 

4) Saat diskusi berlangsung, masih terdapat siswa yang individualis, belum 

bersedia bekerjasama dalam kelompok; 
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5) Siswa belum menyimpulkan materi pembelajaran secara keseluruhan. 

4.1.1.3.2 Hasil Belajar Keterampilan Menulis Deskripsi 

Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa sebanyak atau 21 

siswa mampu menulis deskripsi dengan baik, sehingga mencapai ketuntasan 

minimal. Sisanya sebanyak 14 siswa belum berhasil mencapai ketuntasan 

minimal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan guru belum optimal dalam 

menjelaskan materi maupun memberi contoh. Selain itu, siswa juga belum 

mengikuti pembelajaran dengan baik, siswa tidak mencatat hal-hal penting 

tentang materi yang disampaikan oleh guru dan hanya ada beberapa siswa 

yang menguasai materi dengan baik. 

4.1.1.4 Revisi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Rencana perbaikan untuk penelitian siklus I adalah sebagai berikut: 

4.1.1.4.1 Aktivitas Siswa 

1) Siswa perlu diberikan motivasi untuk berani mengemukakan pendapatnya 

tanpa harus ditunjuk terlebih dahulu; 

2) Siswa perlu diberikan arahan dan bimbingan dalam berdiskusi, agar semua 

siswa bersedia bekerjasama dalam kelompok; 

3) Guru perlu memusatkan perhatian kepada seluruh siswa agar siswa tidak 

gaduh saat berdiskusi; 

4) Guru perlu memberikan contoh karangan deskripsi agar semua siswa 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang karangan deskripsi; 

5) Untuk meningkatkan aktivitas siswa, guru perlu memperhatikan lagi 

anggota kelompok dalam diskusi. 

 



82 
 

 

 

4.1.1.4.2 Keterampilan Menulis Deskripsi 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan siklus I sudah didapatkan data hasil 

keterampilan menulis siswa sehingga dapat dilakukan perbaikan antara lain: 

(1) kelompok diskusi siswa dapat diubah agar terjadi pemerataan partisipasi 

aktif siswa sehingga siswa yang kurang dapat terbantu dengan temannya yang 

lain; (2) guru perlu menjelaskan tentang materi perbedaan antara karangan 

deskripsi dengan karangan narasi karena berdasarkan hasil keterampilan 

menulis siswa masih ada beberapa siswa yang membuat karangan narasi. 

4.1.2 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa ini diamati dengan lembar pengamatan aktivitas siswa 

secara klasikal. Pengamatan dilakukan pada siswa kelas IV-B SD Negeri 

Wonosari 02, Semarang  dan diambil dari subjek siswa yang terdiri dari 39 siswa. 

Dari hasil observasi aktivitas siswa siklus I diperoleh data sebagai berikut. 

 
Tabel 4.5 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TK TC TB 

1 
Mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Masuk ke dalam kelas   √ 

11 

b. Duduk ditempatnya masing-masing dengan 

rapi 
  √ 

c. Memperhatikan guru saat membuka 

pelajaran 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya  √  

2 

Memperhatikan 

penjelasan materi 

yang dilakukan 

guru dengan media 

flash card 

a. Diam saat guru menyajikan materi.   √ 

11 

b. Memperhatikan media flashcard yang 

ditampilkan oleh guru. 
  √ 

c. Bertanya mengenai materi yang belum jelas. √   

d. Tidak gaduh dengan temannya.   √ 

3 
 

Melakukan tanya 

jawab dengan guru 

a. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya.   √ 
11 

b. Bertanya setelah dipersilahkan oleh guru.  √  
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  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TK TC TB 

tentang  materi 

yang disampaikan 

dengan contoh 

kartu gambar  flash 

card 

 

c. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru.   √ 

d. Menggunakan bahasa baku.   √ 

4 

Berdiskusi dengan 

kelompok untuk 

mengerjakan soal 

yang berkaitan  

dengan materi yang 

disampaikan 

melalui media flash 

card 

a. Memberikan pendapat (berpartisipasi aktif) 

dalam diskusi kelompok. 
  √ 

12 
b. Bekerjasama dengan anggota kelompok.   √ 

c. Tidak gaduh saat berdiskusi.   √ 

d. Menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu.   √ 

5 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas (baik lisan 

maupun tulisan).  

a. Menyiapkan laporan diskusi yang sudah 

dikerjakan. 
  √ 

8 
b. Menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

dengan bahasa baku.  
√   

c. Ketepatan hasil diskusi.   √ 

d. Percaya diri dan sopan saat presentasi. √   

6 

Menanggapi 

presentasi hasil 

diskusi kelompok 

lain.  

a. Memperhatikan presentasi hasil diskusi 

kelompok lain. 
  √ 

11 
b. Memberikan pertanyaan atau saran. √   

c. Menghargai hasil diskusi kelompok lain.   √ 

d. Tidak gaduh saat terjadi aktivitas saling 

menanggapi. 
  √ 

7 Memperbaiki hasil 

diskusi kelompok 

a. Menerima saran dari kelompok lain.   √ 

12 

b. Menerima perbaikan yang dilakukan oleh 

guru. 
  √ 

c. Memperbaiki hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya saat 

memperbaiki hasil diskusi.   
  √ 

8 

Menyimpulkan 

materi pelajaran 

yang telah 

dipelajari 

a. Menyampaikan pokok-pokok materi. √   

9 
b. Menggunakan bahasa yang baku.   √ 

c. Bersikap sopan.   √ 

d. Menyimpulkan materi secara menyeluruh.  √  

9 Mengerjakan soal 

evaluasi 

a. Mengerjakan soal dengan tenang (tidak 

gaduh). 
  √ 

12 b. Tidak mencontek pekerjaan teman.   √ 

c. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.   √ 

d. Mengumpulkan hasil pekerjaan.   √ 

Jumlah Skor Klasikal 97 
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Keterangan: TK (Tampak Kurang) dengan skor 1 

  TC (Tampak Cukup) dengan skor 2 

  TB (Tampak Banyak) dengan skor 3  

 

Skala perhitungan untuk setiap kategori checklist: 

TK= 
 

 
x              

 = 
 

 
x    

 = 13 (1 sampai 13 siswa) 

TC = 
 

 
x     

 = 26 (14 sampai 26 siswa) 

TB = 
 

 
x    

 = 39 (27 sampai 39 siswa)  

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah skor klasikal yang 

diperoleh siswa pada siklus II yaitu 97 dan sudah termasuk dalam kriteria sangat 

aktif. Pada aktivitas siswa siklus II ini siswa mempersiapkan diri dengan baik. 

Seperti pada siklus sebelumnya guru membuka pelajaran dengan bertanya jawab 

pada siswa. Guru memotivasi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan tentang 

kehidupan sehari-hari siswa yang berkaitan dengan materi pelajaran. Semua siswa 

dalam kelas memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Siswa menyimak 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru kemudian siswa tunjuk tangan untuk 

memberikan jawaban. Hampir semua siswa dalam kelas menunjuk tangan untuk 

menjawab. Semua siswa terlihat sangat bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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Guru melibatkan partisipasi aktif siswa dalam menyampaikan materi agar 

siswa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran. Sebelumnya guru juga 

mengingatkan dan menjelaskan tentang hasil evaluasi pada siklus I sehingga guru 

dapat menyampaikan materi tambahan sesuai hasil evaluasi siswa pada siklus I. 

Selain itu guru juga melakukan tanya jawab untuk mengingatkan kembali tentang 

materi yang sudah dipelajari. Ada 3 siswa yang menunjuk tangan dan menjawab 

pertanyaan guru. Selanjutnya, penyampaian materi tentang karangan deskripsi, 

guru meminta siswa secara langsung untuk mengamati lingkungan sekolah. Ada 4 

siswa yang berani maju ke depan kelas dan mengamati sekitar lingkungan sekolah 

sesuai permintaan guru. 4 siswa tersebut mewakili dari siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. Setelah mengamati lingkungan sekolah, 4 siswa tersebut 

mendeskripsikan tentang pengamatannya itu pada teman-temannya di depan kelas 

secara bergantian. Semua siswa memperhatikan cerita temannya.  

Guru juga sudah menyiapkan media flashcard untuk memudahkan 

menyampaikan materi. Flashcard pada siklus II ini berupa gambar-gambar 

dengan tema lingkungan sekitar. Sesuai aturan, pada bagian belakang flashcard 

tersebut diberi kata kunci yang sesuai dengan masing-masing gambar yang ada 

pada flashcard. Semua siswa sangat tertarik pada media flashcard tersebut. Guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa tentang flashcard yang ditunjukkan dan 

semua siswa menunjukkan tangan untuk menjawab. Tanya jawab berlangsung 

dengan tertib. 

Agar pembelajaran lebih bermakna dan membuat siswa lebih berani 

menyampaikan pendapatnya, guru meminta iswa untuk mendeskripsikan secara 

lengkap tentang flashcard yang ditunjukkan guru. Ada 1 siswa yang berani 
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membuat deskripsi tentang flashcard tersebut namun belum lengkap sehingga 

dilengkapi oleh teman yang lain. Semua siswa memperhatikan cerita temannya 

dengan tertib. Selanjutnya guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi 

huruf kapital yang disampaikan pada siklus I. Sebagian besar siswa dalam kelas 

menunjuk tangan untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi huruf kapital. 

Ada 10 siswa yang menyampaikan jawabannya tentang materi huruf kapital. Guru 

memberikan konfirmasi dari jawaban siswa dan semua siswa memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan oleh guru. Penyampaian materi tersebut sudah 

melibatkan partisipasi aktif siswa dalam bentuk tanya jawab sehingga berlangsung 

dua kegiatan sekaligus agar siswa dapat lebih mudah mengingat materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Pada kegiatan diskusi kelompok siswa berdiskusi dengan teman sebangku. 

Pasangan dalam diskusi ini berbeda dari diskusi sebelumnya dengan harapan 

siswa dapat lebih baik lagi dalam bekerjasama. Diskusi berlangsung dengan tertib 

dan semua siswa sudah dapat bekerjasama dengan baik. siswa saling membantu 

dan berpendapat dalam kelompoknya. Guru membimbing jalannya diskusi dan 

membantu siswa yang kesulitan. Pada kegiatan presentasi kelompok, semua siswa 

sudah menyiapkan laporan hasil diskusi kelompoknya. Ada 6 siswa yang 

langsung maju ke depan kelas untuk mempresentikan hasil diskusinya saat 

diminta oleh guru. Siswa presentasi di depan kelas dengan bahasa baku dan 

mengucapkan salam sebelum dan sesudah presentasi. Guru memberikan 

konfirmasi pada hasil diskusi siswa. Semua siswa memperhatikan konfirmasi 

yang dilakukan oleh guru. Guru mempersilahkan pada siswa untuk memperbaiki 

hasil diskusi yang kurang tepat. Semua siswa dengan tertib melakukan kegiatan 
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perbaikan ini. Siswa dalam kelompok saling membantu sehingga tidak ada 

jawaban yang terlewat. Seluruh siswa fokus pada kelompoknya masing-masing 

dan tidak mengganggu kelompok lain. 

Aktivitas selanjutnya yaitu evaluasi.  Pada evaluasi tersebut siswa diminta 

untuk membuat karangan deskripsi dengan memperhatikan ejaan huruf kapital 

berbantuan media flashcard. Kata kunci tersebut membantu siswa untuk membuat 

deskripsi karena sudah diberi kata kunci pada bagian belakangnya. Kata kunci 

tersebut harus disesuaikan dengan kalimat yang dibuat oleh siswa serta harus 

menggunakan ejaan huruf kapital. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan tertib 

meskipun ada 4 siswa yang berbicara sendiri dengan temannya ketika sudah lebih 

dulu selesai mengerjakan soal evaluasi. Namun itu tidak mengganggu jalannya 

evaluasi siswa lain karena siswa berbicara dengan temannya yang juga sudah 

selesai mengerjakan.  

Pada kegiatan akhir, guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. Guru meminta siswa untuk maju di depan kelas dan menceritakan 

materi yang sudah dipelajari. Ada 2 siswa yang berani menyimpulkan materi 

pelajaran di depan kelas. Guru memberikan konfirmasi untuk melengkapi 

simpulan yang dilakukan oleh siswa.  

Sebelum pembelajaran selesai, guru memberikan penghargaan berupa 

stiker pada semua siswa yang berpartisipasi aktif pada kegiatan pembelajaran 

dengan harapan dapat lebih bersemangat lagi untuk belajar.   

4.1.2.2 Paparan Hasil Keterampilan Menulis Deskripsi 

Berdasarkan tes menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital 

secara individu diperoleh data seperti berikut. 
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Tabel 4.6 

Hasil Ketrampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Siklus II 

 

No. Nilai (x) Frekuensi (f) f.x Kriteria 

1 44 1 44 Tidak Tuntas 

2 50 1 50 Tidak Tuntas 

3 56 2 112 Tidak Tuntas 

4 62 3 186 Tidak Tuntas 

5 69 15 1035 Tuntas 

6 75 9 675 Tuntas 

7 81 4 324 Tuntas 

8 87 3 261 Tuntas 

9 94 1 94 Tuntas 

Jumlah 39 2781  

Nilai Terendah 44   

Nilai Tertinggi 94   

Mean  71,30  

 

Berdasarkan tabel 4.6 selengkapnya disajikan dalam diagram 4.2 

 

82% 

18% 

Evaluasi Siklus II 

(Persentase Ketuntasan Belajar Secara Klasikal) 

Tuntas

Tidak Tuntas
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Pada siklus II pembelajaran keterampilan menulis deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS berbantuan flashcard 

berdasarkan data pada tabel dan gambar diagram diperoleh data yaitu nilai rata-

rata pada siklus  II  adalah 71,30 dengan nilai terendahnya adalah 44 dan nilai 

tertingginya adalah 94. Persentase ketuntasan belajar klasikal adalah 82% dengan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 32 siswa, sedangkan 18% atau 7 siswa lainnya 

belum mencapai ketuntasan.Persentase ketuntasan belajar klasikal tersebut sudah 

mengalami peningkatan dari siklus I yang hanya 60% menjadi 82% pada siklus II 

sehingga persentase ketuntasan belajar tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang diharapkan yaitu sebesar 75%. Pencapaian indikator tersebut  

membuktikan adanya peningkatan keterampilan menulis deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS berbantuan flashcard 

sehingga penelitian sudah dapat dihentikan. 

Data  hasil  keterampilan  menulis  deskripsi  siswa  secara  rinci  disajikan 

dalam tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.7 

Indikator Hasil Evaluasi Menulis Deskripsi Siklus II 

No. Indikator 

Jumlah Siswa yang 

Memperoleh Skor Skor 

1 2 3 4 

1 Isi karangan  1 5 6 27 137 

2 Gramatika 19 9 11 - 70 

3 

Ejaan huruf kapital pada 

judul 
1 - 7 31 146 

4 

Ejaan huruf kapital pada 

isi 
13 7 11 8 92 

Jumlah Skor  445 
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Penjabaran  hasil  evaluasi  keterampilan  menulis  deskripsi  berdasarkan  

tabel 4.7 sebagai berikut. 

a. Isi Karangan 

Pada indikator isi karangan hampir seluruh siswa sudah mematuhi aturan 

yang terdapat pada petunjuk pengerjaan soal. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang mendapat skor 4 yaitu dari 22 siswa menjadi 

27 siswa. Selain itu siswa yang mendapatkan skor 1 hanya 1 siswa. Siswa ynag 

mendapatkan skor 1 tersebu hanya membuat karangan deskripsi sebanyak 1 

paragraf dan  tidak memuat 5 atau lebih ciri-ciri gambar flashcard yang sudah 

disediakan. Adapun masih ada juga yang mendapatkan skor 2 dan 3 namun 

dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Sedangkan siswa yang 

mendapatkan skor 4 berarti sudah mematuhi aturan pengerjaan soal yaitu  

membuat 2 paragraf karangan deskripsi sesuai gambar flashcard yang sudah 

disediakan. 

b. Gramatika 

Indikator gramatika mengalami peningkatan dari siklus I. Pada indikator ini  

sudah  ada 3 siswa yang mendapatkan skor 4 sedangkan pada sklus I belum ada 

yang mendapatkan skor 4. Setidaknya sudah ada siswa yang mulai menguasai 

gramatika yang meliputi penulisan kata dasar, kata depan, imbuhan, dan 

pengulangan. Siswa yang sudah mendapatkan skor 4 tersebut diharapkan dapat 

membantu temannya yang masih mengalami kesulitan dalam aspek 

gramatika.Sedangkan siswa yang mendapatkan skor 3 masih sama pada siklus I 

yaitu sebanyak 12 siswa. Siswa-siswa tersebut masih perlu berlatih lagi dalam 
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aspek gramatika begitu juga dengan siswa yang mendapatkan skor 1dan 2 

harus sering berlatih menulis agar gramatikanya dapat meningkat. 

c. Ejaan Huruf Kapital Pada Judul 

Indikator ejaan huruf kapital pada judul menunjukkan hasil peningkatan 

yaitu 31 mendapatkan skor 4. Siswa sudah dapat membedakan antara 

penggunaan kata hubung dalam judul dengan penggunaan kata hubung dalam 

isi karangan. Sedangkan siswa yang masih mendapatkan skor 1 hanya ada 1 

siswa saja. Hal ini menunjukkan peningkatan yang besar dari siklus 

sebelumnya yang hanya terdapat 15 siswa yang mendapatkan skor 4.  

d. Ejaan Huruf Kapital Pada Isi 

Pada indikator ejaan huruf kapital pada isi, terdapat 8 siswa yang 

mendapatkan skor 4. Sebelumnya, pada siklus I hanya terdapat 2 siswa yang 

mendapatkan skoor 4. Sedangkan siswa yang mendapatkan skor 1 pada siklus 

II menurun menjadi sebanyak 13 siswa yang sebelumnya pada siklus I 

sebanyak 18 siswa. Pada siklus II ini juga ada 7 siswa yang mendapatkan skor 

2, dan skor 11 siswa yang mendapatkan skor 3. Penggunaan ejaan huruf kapital 

pada siklus II ini sudah mengalami perbaikan dan peningkatan. Siswa mulai 

teliti dalam menggunakan ejaan huruf kapital sesuai kaidah, misalnya pada 

awal kalimat, setelah tanda titik, untuk penulisan nama, kota, dan hari.  

Skor-skor tersebut diperoleh berdasarkan penilaian terhadap karangan 

deskripsi siswa yang berpedoman pada rubrik penilaian karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital. 
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Sama dengan keterampilan menulis deskripsi pada siklus I, rubrik 

penilaian keterampilan menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital 

tersebut disajikan dalam tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 

Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi  

No Indikator Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Isi 

karangan 

2 paragraf, 

mendeskripsikan 

5 atau lebih dari 

5 ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

2 paragraf, 

mendeskripsikan 

kurang dari 5 

ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsikan 

5 atau lebih dari 

5 ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsikan 

kurang dari 5 

ciri khas objek 

yang sesuai 

denganflash 

card. 

2 Gramatika 

atau tata 

bahasa 

Tidak terdapat 

kesalahan dalam 

penulisan bentuk 

kata (kata dasar, 

kata depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat 1-2 

kesalahan dalam 

penulisan 

bentuk kata 

(kata dasar, kata 

depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat 3-4 

kesalahan dalam 

penulisan 

bentuk kata 

(kata dasar, kata 

depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat lebih 

dari 4 kesalahan 

dalam penulisan 

bentuk kata 

(kata dasar, kata 

depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

3 Ejaan huruf 

kapital 

pada judul 

Tidak terdapat 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat 1 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat 2 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat lebih 

dari 2 kesalahan 

ejaan huruf 

kapital pada 

penulisan judul. 

4 Ejaan huruf 

kapital 

pada isi 

karangan 

Tidak terdapat 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat 1-3 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat 4-5 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat lebih 

dari 5kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

 

4.1.2.3 Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Penelitian siklus II memperoleh data berupa hasil observasi aktivitas siswa, 

hasil belajar siswa, dan catatan lapangan pembelajaran menulis deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui 

model CCS berbantuan media flashcard yang menunjukan bahwa terdapat 
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peningkatan pada aktivita ssiswa dan hasil belajar. Keduanya telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

4.1.2.3.1 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada penelitian siklus II berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan menunjukkan peningkatan dari aktivitas siswa pada siklus I. 

Aktivitas siswa pada siklus II mendapatkan skor klasikal sebesar 97 dengan 

kriteria sangat aktif yang sebelumnya pada siklus I, aktivitas siswa hanya 

mendapatkan perolehan skor klasikal sebesar 88 dengan kriteria aktif. 

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sudah tercapainya indikator 

keberhasilan. Aktivitas siswa pada siklus II tersebut sudah keseluruhan 

tercapai namun masih ada yang harus diperbaiki yaitu siswa yang masih 

suka berbicara dengan teman sebangkunya jika waktu untuk mengerjakan 

evaluasi masih ada. Selain itu tidak semua siswa berani menyampaikan 

pendapatnya. Beberapa siswa yang berpendapat masih siswa yang sama pada 

saat siklus I.  

4.1.2.3.2 Keterampilan Menulis Deskripsi 

Pada penelitian siklus II sebanyak 82% atau 32 siswa sudah bisa menulis 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital, sehingga mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. Nilai terendah pada siklus II adalah 44 sedangkan nilai 

tertingginya adalah 94 dengan nilai rata-rata sebesar 71,30. Hal tersebut 

dikarenakan meningkatnya penguasaan siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan oleh guru sehingga siswa dapat meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsinya dengan baik. 
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4.1.2.4 Revisi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa menggunakan ejaan 

huruf kapital pada pelaksanaan penelitian tindakan siklus II sudah mencapai 

indikator keberhasilan. Kriteria aktivitas siswa sudah mencapai kriteria aktif dan 

hasil belajar dalam keterampilan menulis siswa menggunakan ejaan huruf 

kapital sudah mencapai persentase ketuntasan klasikal yang harus dicapai.  

Peningkatan aktivitas siswa dan keterampilan menulis deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital tersebut secara berkelanjutan dapat dilakukan 

perbaikan yaitu: (1) pemberian reward pada siswa agar siswa lebih termotivasi 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, (2) membimbing dan 

memberikan arahan dengan baik pada siswa agar siswa dapat bekerjasama dalam 

kelompok, (3) memotivasi siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi agar siswa dapat mengembangkan keterampilan berbahasanya dengan 

baik. 

Berikut ini disajikan peningkatan aktivitas siswa dan hasil belajar 

keterampilan menulis siswa menggunakan ejaan huruf kapital pada siklus I dan 

siklus II dalam bentuk diagram.  
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Gambar 4.3 Diagram Rekapitulasi Data Siklus I dan II 

 

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa skor klasikal aktivitas 

siswa siklus I adalah 88 sehingga termasuk dalam kriteria aktif dan siklus II 

adalah 97 yang termasuk dalam kriteria sangat aktif. Rata-rata nilai hasil belajar 

keterampilan menulis deskrispi siswa menggunakan ejaan huruf kapital siklus I 

adalah 64,7 atau21 siswa dari 35 siswa yang berangkat mendapatkan nilai tuntas 

dengan ketuntasan belajar secara klasikal 60%. Sedangkan rata-rata nilai hasil 

belajar keterampilan menulis deskripsi siswa menggunakan ejaan huruf kapital 

pada siklus II adalah 71,30 atau sebanyak 32 siswa dari 39 siswa mendapatkan 

nilai tuntas dengan ketuntasan belajar secara klasikal 82%. 

Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 10 skor dan 

rata-rata nilai hasil belajar keterampilan menulis deskrispi siswa menggunakan 

ejaan huruf kapital siklus I ke siklus II meningkat sebesar 6,6. Peningkatan 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 
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22%. Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas siswa dan keterampilan menulis deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital yang mempengaruhi hasil belajar keterampilan menulis 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital. Peningkatan tersebut sudah 

mencapai indikator keberhasilan. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

4.2.1.1 Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa kelas IV-B SD 

Negeri Wonosari 02, Semarang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dalam keterampilan menulis 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model CCS berbantuan 

media flashcard dari siklus I dan siklus II. Peningkatan tersebut secara rinci 

dapat dilihat pada gambar 4.4. 
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Berdasarkan gambar diagram 4.4 diketahui hasil pengamatan aktivitas 

siswa pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I diketahui bahwa jumlah skor 

klasikal yang diperoleh siswa adalah 88 dan termasuk dalam kriteria aktif. Pada 

siklus II diperoleh rata-rata skor klasikal sebesar 97 dan termasuk dalam kriteria 

sangat aktif. Peningkatan aktivitas siswa dalam penelitian ini akan dipaparkan 

sebagai berikut. 

Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

pada siklus I dan II sudah baik. Siswa memasuki ruang kelas setelah bel masuk 

berbunyi. Siswa duduk ditempatnya masing- masing, tidak ada yang berjalan-

jalan di dalam kelas. Semua siswa mematuhi peraturan. Pada kegiatan ini guru 

membuka pelajaran dengan bertanya jawab pada siswa. Guru memotivasi siswa 

dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari siswa yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Semua siswa dalam kelas memperhatikan kegiatan yang 

dilakukan oleh guru. Siswa menyimak pertanyaan yang disampaikan oleh guru 

kemudian siswa tunjuk tangan untuk memberikan jawaban. Hampir semua siswa 

dalam kelas menunjuk tangan untuk menjawab. Kegiatan ini juga dilakukan pada 

siklus II. Guru membuka pelajaran dengan memberikan tanya jawab kepada siswa 

Keterangan: 

1. Mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran 

2. Memperhatikan penjelasan  materi pelajaran yang dilakukan guru dengan media 

flashcard  

3. Melakukan tanya jawab  dengan guru tentang  materi yang disampaikan melalui 

contoh kartu gambar flash card 

4. Berdiskusi dengan kelompok 

5. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas 

6. Menanggapi hasil diskusi kelompok lain 

7. Memperbaiki hasil diskusi kelompok 

8. Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari 

9. Mengerjakan soal evaluasi 
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dan semua siswa di dalam kelas memperhatikan dan menanggapi kegiatan yang 

dilakukan oleh guru. Guru juga memberikan motivasi berupa “tepuk semangat” 

yang diikuti oleh semua siswa. Sehingga sebelum pembelajaran dimulai semua 

siswa dapat bersemangat dan fokus. Kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut 

sesuai dengan klasifikasi aktivitas siswa menurut Diedrich (dalam Hamalik, 2013: 

172) yang menjelaskan bahwa keterampilan mental (emotional activities) 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang 

berhubungan dengan emosi siswa.Misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Aktivitas siswa dalam memperhatikan penjelasan materi dengan media 

flashcard yang ditampilkan guru pada siklus I membuat siswa sangat tertarik pada 

media yang digunakan oleh guru. Flashcard tersebut dibuat berukuran 8x12 cm 

dan disesuaikan dengan tema pelajaran. Pada siklus I flashcard berupa gambar 

hewan-hewan peliharaan dan pada siklus II flashcard berupa gambar-gambar 

lingkungan sekitar. Dalam kegiatan ini siswa sudah dapat fokus pada materi yang 

disampaikan oleh guru. Terdapat 6 siswa yang menyampaikan pendapatnya 

tentang materi yang disampaikan oleh guru dengan bantuan flashcard tersebut, 

tetapi belum ada siswa yang berani bertanya mengenai materi yang belum 

jelas.Guru sudah memberi motivasi agar siswa berani mengungkapkan 

pendapatnya, namun belum ada siswa yang merespon. Sedangkan pada siklus II 

guru melibatkan siswa dalam kegiatan ini dengan meminta siswa secara langsung 

untuk mengamati lingkungan sekolah. Ada 4 siswa yang berani maju ke depan 

kelas dan mengamati sekitar lingkungan sekolah sesuai permintaan guru. 4 siswa 

tersebut mewakili dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Setelah mengamati 
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lingkungan sekolah, 4 siswa tersebut mendeskripsikan tentang pengamatannya itu 

pada teman-temannya di depan kelas secara bergantian. Semua siswa 

memperhatikan cerita temannya karena guru dapat mengkondisikan kelas dengan 

baik.  

Selanjutnya guru menunjukkan flashcard tema lingkungan pada semua 

siswa. Agar pembelajaran lebih bermakna dan membuat siswa lebih berani 

menyampaikan pendapatnya, guru meminta siswa untuk mendeskripsikan secara 

lengkap tentang flashcard yang ditunjukkan oleh guru. Ada 1 siswa yang berani 

membuat deskripsi tentang flashcard tersebut namun belum lengkap sehingga 

dilengkapi oleh teman yang lain. Semua siswa memperhatikan cerita temannya 

dengan tertib. Selanjutnya guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi 

huruf kapital yang disampaikan pada siklus I. Sebagian besar siswa dalam kelas 

menunjuk tangan untuk menyampaikan pendapatnya tentang materi huruf kapital. 

Ada 10 siswa yang menyampaikan jawabannya tentang materi huruf kapital. Guru 

memberikan konfirmasi dari jawaban siswa dan semua siswa memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan oleh guru. Penyampaian materi tersebut sudah 

melibatkan partisipasi aktif siswa sehingga siswa dapat lebih mudah mengingat 

materi yang disampaikan oleh guru karena berlangsung dua kegiatan sekaligus 

yaitu penyampaian materi dan tanya jawab. 

Flashcard yang ditunjukkan guru pada siklus I dan II bertujuan untuk 

memenuhi rasa ingin tahu siswa terhadap suatu materi agar siswa dapat dengan 

mudah memahami materi yang dijelaskan . Hal ini sesuai dengan klasifikasi 

Dierich (dalam Hamalik, 2011: 172) bahwa memperhatikan penjelasan materi 

termasuk dalam kategori visual activities. Kegiatan yang termasuk di dalam visual 
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activities misalnya, membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, 

pekerjaan orang lain. Selain itu, juga termasuk dalam oral activities yang 

merupakan kegiatan menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. 

Dalam kegiatan diskusi kelompok yang terdiri dari 2 siswa, pada siklus I 

diskusi berlangsung dengan tertib meskipun ada sebagian siswa yang belum 

bersedia membantu anggota kelompoknya dan ada siswa yang bekerja sendiri. 

Guru berkeliling kelas untuk membimbing jalannya diskusi dan membantu siswa 

yang kesulitan. Pada kegiatan presentasi kelompok, semua siswa menunjuk 

tangan untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah disiapkan oleh masing-

masing kelompok. Seluruh siswa sangat antusias untuk mempresentasikan hasil 

diskusi mereka namun hanya ada 5 kelompok yang  ditunjuk oleh guru untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas mewakili seluruh siswa. Guru 

memberikan konfirmasi pada hasil diskusi siswa. Semua siswa memperhatikan 

konfirmasi yang dilakukan oleh guru. Siswa juga memperbaiki hasil diskusi yang 

kurang tepat. Pada kegiatan memperbaiki hasil diskusi ini seluruh siswa dalam 

kelompok memperbaiki hasil diskusinya. Semua kelompok saling membantu. 

Sehingga kegiatan ini berlangsung dengan tertib dan tidak menghabiskan banyak 

waktu.  

Pada siklus II, kegiatan diskusi kelompok masih sama dengan diskusi 

kelompok pada siklus I yaitu siswa berdiskusi dengan teman sebangku. Namun 

pasangan dalam diskusi ini berbeda dari diskusi sebelumnya dengan harapan 

siswa dapat lebih baik lagi dalam bekerjasama. Diskusi berlangsung dengan tertib 

dan semua siswa sudah dapat bekerjasama dengan baik. siswa saling membantu 
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dan berpendapat dalam kelompoknya. Guru membimbing jalannya diskusi dan 

membantu siswa yang kesulitan. Jika ada siswa yang mulai bosan atau mengantuk 

dengan jalannya diskusi, guru meminta siswa tersebut untuk maju ke meja guru 

agar mendapatkan nasehat dan motivasi dari guru sehingga siswa dapat 

berkonsentrasi kembali.  Pada kegiatan presentasi kelompok, semua siswa sudah 

menyiapkan laporan hasil diskusi kelompoknya. Ada 6 siswa yang langsung maju 

ke depan kelas untuk mempresentikan hasil diskusinya saat diminta oleh guru. 

Siswa presentasi di depan kelas dengan bahasa baku dan mengucapkan salam 

sebelum dan sesudah presentasi.  

Dalam kegiatan presentasi pada siklus I dan II ini berlangsung juga 

kegiatan menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang sedang melakukan 

presentasi. Pada siklus I tidak ada siswa yang berani menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain, sedangkan pada siklus II ada 2 siswa yang berani menanggapi 

hasil diskusi kelompok lain yang sedang melakukan presentasi. Siswa tersebut 

menanggapi hasil diskusi kelompok lain dengan bahasa baku dan tunjuk tangan 

terlebih dahulu. Semua siswa di dalam kelas memperhatikan temannya yang 

sedang menanggapi. Setelah itu guru memberikan konfirmasi pada hasil diskusi 

siswa. Semua siswa memperhatikan konfirmasi yang dilakukan oleh guru. Guru 

mempersilahkan pada siswa untuk memperbaiki hasil diskusi yang kurang tepat. 

Semua siswa dengan tertib melakukan kegiatan perbaikan ini. Siswa dalam 

kelompok saling membantu sehingga tidak ada jawaban yang terlewat. Seluruh 

siswa fokus pada kelompoknya masing-masing dan tidak mengganggu kelompok 

lain. Merujuk pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172) siswa sudah 

melakukan kegiatan motor activities dalam berdiskusi karena siswa menyusun 
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kata kunci yang terdapat pada flashcard menjadi karangan deskripsi. Selain itu, 

menulis deskripsi juga termasuk dalam kegiatan writing activities. Oral activities 

dan mental activities juga masuk dalam aktivitas diskusi dan menanggapi karena 

siswa memecahkan masalah, memberi saran, dan mengeluarkan pendapatnya 

ketika berdiskusi. Selain itu Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172), menjelaskan 

bahwa kegiatan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas juga termasuk 

dalam kategori oral activities karena siswa mengeluarkan dan menyatakan 

pendapatnya. 

Aktivitas siswa dalam memperbaiki hasil diskusi kelompok berlangsung 

dengan baik pada siklus I. Seluruh kelompok sudah menerima masukan dari guru 

dan memperbaiki hasil diskusinya sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh 

guru. Namun masih ada 4 siswa yang ramai sendiri dengan teman sebangkunya 

saat kegiatan ini berlangsung. Sedangkan pada siklus II seluruh kelompok sudah 

menerima masukan dari guru dan memperbaiki hasil diskusinya sesuai dengan 

umpan balik yang diberikan oleh guru.Perbaikan hasil diskusi tersebut tetap 

dilakukan dalam kelompok diskusi. Semua siswa saling membantu dalam 

kelompoknya untuk memperbaiki hasil diskusi. Perbaikan hasil diskusi menurut 

pendapat Dierich (dalam Hamalik, 2013: 172) dapat dikategorikan ke dalam 

writing activities. Hal ini dikarenakan siswa menulis karangan deskripsinya dan 

menyalin jawaban yang tepat dari pemecahan masalah setelah dipresentasikan. 

Indikator selanjutnya yaitu aktivitas siswa dalam menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. Pada siklus I siswa sudah menyampaikan pokok-pokok 

materi dengan menggunakan bahasa baku. Terdapat 2 siswa yang menyimpulkan 

materi pelajaran di depan kelas. Namun penyimpulan materi yang dilakukan 
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belum menyeluruh. Sedangkan siswa lain yang tidak menyimpulkan materi di 

depan kelas dan tidak mencatat pokok-pokok materi yang disampaikan karena 

waktu pembelajaran sudah selesai. Pada siklus II siswa sudah menyampaikan 

pokok-pokok materi dengan menggunakan bahasa baku. Terdapat 2 siswa yang 

menyimpulkan materi pelajaran di depan kelas. Siswa saling melengkapi simpulan 

materi pelajaran yang disampaikan. Kegiatan menyimpulkan materi ini dapat 

dikategorikan dalam mental activities. Menurut  Dierich (dalam Hamalik, 2013: 

172) hal tersebut dikarenakan menyimpulkan materi termasuk kegiatan mengingat 

materi yang telah disampaikan selama proses pembelajaran.  

Pada indikator aktivitas siswa dalam mengerjakan soal evaluasi pada 

siklus I sudah baik. Semua siswa mengerjakan soal evaluasinya namun masih 

gaduh dan tidak percaya diri sehingga masih melihat hasil pekerjaan temannya. 

Namun secara keseluruhan siswa sudah bisa fokus pada pekerjaannya sendiri. 

Siklus II, keseluruhan siswa sudah percaya diri dalam mengerjakan soal evaluasi, 

namun karena masih terdapat sisa waktu pengerjaan, terdapat 4 siswa yang 

bermain-main dengan teman sebangkunya. Mengerjakan evaluasi merupakan 

kegiatan yang dapat dikategorikan dalam visual activities, writing activities, 

motor activities, dan mental activities. Visual activities karena siswa 

memperhatikan gambar flashcard dan mengamatinya sebelum menulisnya 

menjadi sebuah karangan deskrispsi. Writing activities karena siswa menulis 

sebuah karangan deskripsi. Motor activities karena siswa menyusun kata kunci 

yang ada pada flashcard untuk kemudian dijadikan kalimat dalam karangan 

deskripsi. Sedangkan aktivitas siswa memecahkan dan mengerjakan soal evaluasi 
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yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh guru termasuk dalam 

kategori mental activities. 

4.2.1.2 Keterampilan Menulis Deskripsi  

Peningkatan hasil belajar keterampilan menulis deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital melalui model koopertif tipe CCS berbantuan media flashcard 

padasiswa kelas IV-B SD Negeri Wonosari 02, Semarang dapat dilihat pada 

Diagram 4.5 berikut ini. 

Diagram 4.5 Rekapitulasi Keterampilan Menulis Deskripsi 

 

Data hasil belajar keterampilan menulis deskripsi menggunakan ejaan 

huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard pada 

siklus I menunjukkan bahwa 60% siswa memperoleh nilai tuntas dan pada siklus 

II meningkat menjadi 82% siswa yang memperoleh nilai tuntas. 

 Sebelum dilakukan tindakan pada proses pembelajaran, hanya sebanyak 

40% siswa memperoleh nilai tuntas atau mencapai KKM yang telah ditentukan 
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oleh sekolah yaitu ≥65. Setelah dilakukan tindakan menggunakan model CCS 

berbantuan media flashcard dengan dua siklus, hasil belajar keterampilan menulis 

siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 64,7 

dengan nilai terendahnya adalah 37 dan nilai tertingginya 87. Ketuntasan belajar 

klasikalnya sebesar60% atau sebanyak 21 siswa kelas IV-B SDN Wonosari 02 

Semarang sudah memperoleh nilai mencapai KKM yaitu ≥ 65, sedangkan 40% 

atau 14 siswa lainnya belum mencapai ketuntasan.Sedangkan pada siklus II 

pembelajaran keterampilan menulis deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital 

melalui model kooperatif tipe CCS berbantuan flashcard diperoleh data yaitu nilai 

rata-rata pada siklus  II  adalah 71,30 dengan nilai terendahnya adalah 44 dan nilai 

tertingginya adalah 94. Persentase ketuntasan belajar klasikal adalah 82% dengan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 32 siswa, sedangkan 18% atau 7 siswa lainnya 

belum mencapai ketuntasan.Persentase ketuntasan belajar klasikal tersebut sudah 

mengalami peningkatan dari siklus I yang hanya mencapai 60% menjadi 82% 

pada siklus II sehingga persentase ketuntasan belajar tersebut sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang diharapkan yaitu sebesar 75% dan siswa mencapai 

ketuntasan minimal yaitu ≥65. 

Hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital. Hal ini membuktikan bahwa model  kooperatif 

tipe CCS berbantuan media flashcard dapat diterapkan pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia khususnya pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital. Model  kooperatif tipe CCS  berbantuan media  

flashcard dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, 
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menyenangkan, mengembangkan rasa ingin tahu siswa melalui kegiatan tanya 

jawab dan mengamati flashcard, dan  siswa lebih mudah dalam mengembangkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi karena flashcard yang sudah diberi kata 

kunci mempermudah siswa untuk membuat karangan deskripsi. Selain itu, kata 

kunci yang disediakan dengan berbagai ejaan huruf kapital dapat membuat siswa 

mengembangkan proses berpikirnya dalam diskusi untuk menggunakan ejaan 

huruf kapital yang tepat.  

Aspek teori yang digunakan dalam penerapan model kooperatif tipe CCS 

berbantuan flashcard ini adalah teori menurut Huda (2013: 315) dan Shoimin 

(2014:37) yang menjelaskan bahwa tipe pembelajaran CCS dilakukan dengan 

memberikan soal yang berisi paragraf yang belum lengkap untuk dilengkapi oleh 

siswa dan kartu-kartu yang berisi beberapa kata kunci, kemudian kata kunci-kata 

kunci tersebut disusun menjadi beberapa kalimat dan dikembangkan oleh siswa 

menjadi paragraf-paragraf dengan minimal 4 kata kunci sesuai materi yang 

disajikan. Siswa mengerjakan soal tersebut dalam kelompok yang tidak boleh 

lebih dari tiga orang. Sedangkan menurut teori yang disampaikan oleh Arsyad 

(2013: 115) tentang media flashcard bahwa flashcard berupa gambar yang pada 

bagian belakangnya diberi tulisan tentang gambar yang terpasang. Flashcard yang 

berisi kata-kata digunakan untuk meningkatkan perbendaharaan kata siswa 

sehingga siswa semakin banyak memiliki kosa kata yang akan digunakan sebagai 

ajuan dalam menulis. Siswa akan tertarik mengembangkan bakatnya dalam 

menulis karena media pembelajaran yang digunakan oleh guru menjadi lebih 

menarik berupa gambar-gambar yang dapat mengasah kreatifitas siswa dalam 

menggambarkan suatu objek. 
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Untuk meningkatkan pemahaman siswa pada penggunaan ejaan huruf 

kapital, pada model kooperatif tipe CCS berbantuan flashcard ini soal yang 

diberikan  berupa paragraf rumpang yang harus dilengkapi menggunakan ejaan 

huruf kapital yang terdapat pada kata kunci. Selain itu juga terdapat soal berupa 

flashcard yang sudah diberi kata kunci untuk dideskripsikan oleh siswa 

menggunakan ejaan huruf kapital.  

Berdasarkan aspek kajian empiris, peningkatan keterampilan menulis 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS 

berbantuan media flashcard sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilaksanakan oleh Umi Nofia 

Fitriana pada tahun 2013 dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Model 

Concept Sentence Berbantuan Flashcard untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Deskripsi Siswa Kelas II SDN Pakintelan 03 Kota Semarang”, hasil 

penelitian menunujukkan adanya peningkatan keterampilan menulis deskripsi 

pada siklus I yang sebesar 71% menjadi  85% pada siklus II. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ninis Akhein 

Suyanti, Sumardi, dan Saur Tampubolon pada tahun 2013 yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Complete Sentence untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia”. 

Penelitian ini berkesimpulan  bahwa  penerapan  model pembelajaran kooperatif 

tipe  complete sentence  dapat  meningkatkan  keterampilan menulis mata 

pelajaran  Bahasa  Indonesia  Siswa  Kelas  IV  di  Sekolah  Dasar  Negeri  

Katulampa  01  Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Selain itu, penerapan model 



108 
 

 

 

pembelajaran ini dapat meningkatkan sikap belajar, kerjasama, dan partisipasi 

siswa dalam proses  pembelajaran. 

Selanjutnya, penggunaan media flashcard, penelitian juga sudah pernah 

dilakukan oleh Puspitasari pada tahun 2014 dengan judul “Upaya Peningkatan 

Pembelajaran Bahasa Inggris Dengan Penggunaan Media Flashcard Pada Siswa 

Kelas V SDN 2 Sempor Kebumen Tahun Pelajaran 2013/2014” menunjukkan 

bahwa penggunaan  media flashcard dapat meningkatkan pembelajaran bahasa 

Inggris yang diukur dari penilaian proses dan hasil belajar bahasa Inggris tentang 

kosakata materi foods and drinks pada siswa kelas V SD Negeri 2 Sempor. Hal ini 

ditunjukkan dengan persentase ketuntasan penilaian proses dan hasil belajar pada 

siklus I mencapai 51,85%, siklus II mencapai 81,48%, dan siklus III mencapai 

96,29%.  

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi  hasil  penelitian  dengan  menerapkan  model  kooperatif tipe 

CCS  berbantuan media flashcard memberikan kesempatan kepada siswa  untuk 

berperan aktif dalam  proses  pembelajaran  sehingga  siswa  lebih  bersemangat  

dan  interaktif dalam  kegiatan  proses  pembelajaran,  serta  siswa  memperoleh  

pengalaman  baru untuk mengembangkan rasa ingin tahunya. Implikasi yang 

diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini ada dua hal, yaitu sebagai berikut. 

4.2.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis deskripsi menggunakan 

ejaan huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS berbantuan media 

flashcard.  Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar 
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siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan (Sanjaya, 2012: 239). Pendapat dari Huda (2013: 313) model 

kooperatif tipe CCS dapat melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai 

orang lain dalam berdiskusi, memperdalam pengetahuan siswa melalui lembar 

kerja karena harus memahami materi untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan 

tepat, melatih siswa untuk berinteraksi secara baik dengan teman sekelasnya, dan 

mendorong siswa untuk berpikir kreatif.  Belajar secara kelompok dalam model 

kooperatif tipe CCS akan menumbuhkan sikap saling menghargai dan dapat 

mengembangkan keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian 

media flashcard yang digunakan dalam penelitian ini membantu mengembangkan 

rasa ingin tahu siswa akan materi dan objek sehingga dapat meningkatkan 

motivasi siswa untuk menyampaikan pendapatnya di kelas. 

Selain itu model kooperatif tipe CCS yang dipadukan dengan media 

flashcard ini akan membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskrispsi menggunakan ejaan huruf kapital. Kata kunci dalam soal yang 

disesuaikan dengan ejaan huruf kapital akan dapat  meningkatkan proses berpikir 

aktif siswa untuk melengkapi paragraf deskripsi sesuai ejaan huruf kapital. 

Gambar pada flashcard juga akan mempermudah siswa untuk mendeskripsikan 

suatu objek dibantu dengan kata kunci yang sudah disiapkan pada bagian 

belakang flashcard. Flashcard tersebut didiskusikan dalam kelompok untuk 

kemudian dipresentasiakn di depan kelas. Ketika presentasi berlangsung, guru 

memebri kesempatan kepada siswa dalam kelompok lain untuk menanggapi 

kemudian guru memberikan penguatan. Apabila masih ada kesalahan pada hasil 

diskusi siswa, guru meminta siswa untuk memperbaiki hasil diskusi sebelum 



110 
 

 

 

dikumpulkan. Berdasarkan penelitian  tindakan  kelas  yang  dilakukan  oleh  

peneliti  membuktikan  bahwa  dengan penerapan model CCS berbantuan media 

flashcard dalam pembelajaran menulis karangan  deskripsi  menggunakan ejaan 

huruf kapital dapat  meningkatkan  pembelajaran  yang  meliputi  aktivitas siswa 

dan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

4.2.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi  praktis  dalam  penelitian  tindakan  kelas  ini  berkaitan  dengan 

hasil penelitian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Bagi pihak 

sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatifdan penggunaan media pembelajaran yang berpengaruh 

pada aktivitas siswa dan hasil belajar siswa yang pada akhirnya dapat berdampak 

positif pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Bagi guru, penelitian 

ini dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam melaksanakan pembelajaran 

melalui penerapan model kooperatif tipe CCS berbantuan flashcard sehingga guru 

tidak selalu menggunakan model pembelajaran konvensional. Untuk menciptakan 

pembelajaran yang inovatif guru dapat memanfaatkan lingkungan terdekat siswa 

sebagai sumber belajar. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan guru 

sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang ditemui dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan solusi yang kretif dan inovatif. Sedangkan bagi pihak 

siswa, penelitian ini dapat memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran 

tentang karangan deskripsi dan ejaan huruf kapital. Selain itu juga 

mengoptimalkan partisipasi aktif siswa sehingga meningkatkan aktivitas dan 

prestasi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 
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4.2.2.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

memberikan gambaran mengenai peningkatan  proses  pembelajaran yang 

ditunjukkan pada tercapainya indikator keberhasilan pada pembelajaran menulis 

karangan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital, yaitu pada aspek aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa melalui model CCS berbantuan media flashcard 

pada siswa kelas IV-B SD Negeri Wonosari 02 Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model kooperatif tipe CCS 

berbantuan media flashcard pada siswa kelas IV-B SD Negeri Wonosari 02 

Semarangyang sudah disajikan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa: 

1) Penerapan model kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital pada siswa kelas IV-B SD Negeri Wonosari 

02 Semarang. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh data peningkatan aktivitas 

siswa pada siklus I dan siklus II. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

jumlah skor klasikal sebesar 88 dan termasuk dalam kriteria aktif. Pada siklus I 

tersebut siswa menunjukkan ketertarikannya pada media flashcard yang dibuat 

oleh guru. Perolehan skor tersebut mengalami peningkatan pada siklus II 

dengan jumlah skor klasikal menjadi 97 dan termasuk dalam kriteria sangat 

aktif. Siswa tidak hanya tertarik pada media flashcard namun juga sudah berani 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Flashcard dapat menarik 

keingintahuan siswa dalam pembelajaran sehingga materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dapat dengan mudah diingat oleh siswa. Selain itu guru 

juga dapat meningkatkan kreatifitasnya dalam membuat media untuk proses 

pembelajaran. Model CCS juga sangat membantu meningkatkan aktivitas siswa 

karena siswa dapat bekerjasama dalam kelompok sehingga rasa percaya dirinya 
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semakin besar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa telah 

mencapai indikator keberhasilan dengan kriteria minimal aktif; 

2) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis menggunakan 

ejaan melalui model kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard pada 

siswa kelas IV-B SD Negeri Wonosari 02 Semarang mengalami peningkatan 

pada kedua siklusnya. Siklus I, nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 64,7 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 60%. Sedangkan siklus II, nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh meningkat menjadi 71,30 dengan persentase 

keberhasilan sebesar 82%. Flashcard memudahkan siswa mendiskripsikan 

suatu objek karena tersedia gambar nyata sehingga siswa tidak hanya 

berimajinasi. Selain itu kata kunci yang terdapat pada bagian belakang 

flashcard membantu siswa memperbanyak kosa kata yang akan dijadikan 

acuan sebagai karangan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital. Selain itu 

untuk memudahkan siswa dalam memahami materi ejaan huruf kapital, media 

flashcard dengan kata kunci yang digunakan dalam model CCS membantu 

siswa untuk mengelompokkan dan memilih kata-kata sesuai ejaan huruf kapital 

sehingga dengan itu siswa dapat mengerti penggunaan ejaan huruf kapital. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan siswadalam menulis 

deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital telah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu minimal ≥75% siswa mendapat skor individual ≥ 65. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard terbukti dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas IV-B SD 

Negeri Wonosari 02 Semarang. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia mengenai menulis karangan deskripsi melalui model  CCS  berbantuan 

media flashcard, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1) Untuk  meningkatkan  aktivitas  siswa  dalam  pembelajaran  menulis  

karangan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital melalui model 

kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard dibutuhkan perencanaan 

perbaikan, yaitu: (a) memotivasi siswa untuk berani menyampaikan 

pendapatnya; (b) membimbing dan memberikan arahan kepada siswa untuk 

aktif dalam kegiatan diskusi sehingga siswa dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya; (c) memberikan penguatan kepada siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran; (c) memusatkan perhatian kepada seluruh 

siswa agar siswa dapat fokus pada tugas mereka dan tidak gaduh dengan 

temannya. 

2) Penerapan model kooperatif tipe CCS berbantuan media flashcard pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan ejaan huruf kapital 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga model  kooperatif tipe CCS  

berbantuan media flashcard dapat diterapkan pada tingkat SD di kelas lain. 

Dengan hal ini diharapkan semua SD dapat meningkatkan wawasannya untuk 

menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

3) Guru dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia 

menggunakan model CCS berbantuan flashcard pada materi selanjutnya. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Peningkatan Keterampilan Menulis  

melalui Model CCS Berbantuan Media Flashcard 

pada Siswa Kelas IV-B SDN Wonosari 02 Semarang 

No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/Instru-

men 

1 

Aktivitas 

siswa 

dalam 

pembelajar

an menulis 

karangan 

deskripsi 

1) Mempersiapkan diri dalam 

menerima pembelajaran; 

2) Memperhatikan penjelasan 

materi yang dilakukan guru 

dengan media flash card; 

3) Melakukan tanya jawab 

dengan guru tentang  materi 

yang disampaikan dengan 

contoh kartu gambar  flash 

card; 

4) Berdiskusi dengan 

kelompok untuk 

mengerjakan soal yang 

berkaitan  dengan materi 

yang disampaikan melalui 

media flash card; 

5) Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan 

kelas (baik lisan maupun 

tulisan); 

6) Menanggapi hasil diskusi 

kelompok lain.; 

7) Memperbaiki hasil diskusi 

kelompok; 

8) Menyimpulkan materi 

pelajaran yang telah 

dipelajari; 

9) Mengerjakan soal evaluasi. 

Siswa, 

guru 

1) Lembar 

obseravasi 

aktivitas 

siswa 

2) Dokument

asi (foto, 

video) 

3) Catatan 

lapangan 
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No Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/Instru-

men 

2 

Keterampil

an siswa 

dalam 

Menulis 

karangan 

deskripsi 

1) Isi karangan;  

2) Gramatika (tata bahasa); 

3) Ejaan huruf kapital pada 

judul; 

4) Ejaan huruf kapital pada isi. 

Siswa, 

guru, 

data 

dokumen 

(hasil 

karangan 

deskripsi 

siswa) 

1) Tes tertulis 

2) Lembar 

penilaian 

keterampil

an 

menulis; 

3) Dokumen-

tasi (foto, 

video) 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

PADA PEMBELAJARAN MENULIS MELALUI MODEL CCS 

BERBANTUAN MEDIA FLASHCARD 

Siklus ..... 

 

Nama Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas/Semester  : IV-B/ 2 

Pembelajaran     : Menulis Karangan Deskripsi 

Nama Pengamat   : Maria Tumeiningsih, S.Pd, dan Anis Rojbilatul F. 

 

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator aktivitas siswaberikut! 

2. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator pengama-

tan jika deskriptor tampak! 

3. Skor penilaian: 

Skor 1 = TK (Tampak Kurang) dengan skala 1 sampai 13 siswa  

Skor 2 = TC (Tampak Cukup) dengan skala 14 sampai 26 siswa 

Skor 3 = TB (Tampak Banyak) dengan skala 27 sampai 39 siswa 

 

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

  No. Indikator Deskriptor 
Checklist 

Skor 
TK TC TB 

1 
Mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Masuk ke dalam kelas    

 
b. Duduk ditempatnya masing-masing     

c. Memperhatikan guru saat membuka 

pelajaran 
   

d. Tidak mengganggu temannya    

2 

Memperhatikan 

penjelasan materi 

yang dilakukan 

guru dengan media 

flash card 

a. Diam saat guru menyajikan materi.    

 

b. Memperhatikan media flashcard yang 

ditampilkan oleh guru. 
   

c. Bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 
   

d. Tidak gaduh dengan temannya.    

3  a. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya.     
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  No. Indikator Deskriptor 
Checklist 

Skor 
TK TC TB 

Melakukan tanya 

jawab dengan guru 

tentang  materi 

yang disampaikan 

dengan contoh 

kartu gambar  flash 

card 

 

b. Bertanya setelah dipersilahkan oleh guru.    

c. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru.    

d. Menggunakan bahasa baku.    

4 

Berdiskusi dengan 

kelompok untuk 

mengerjakan soal 

yang berkaitan  

dengan materi yang 

disampaikan 

melalui media flash 

card 

a. Memberikan pendapat (berpartisipasi 

aktif) dalam diskusi kelompok. 
   

 
b. Bekerjasama dengan anggota kelompok.    

c. Tidak gaduh saat berdiskusi.    

d. Menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu.    

5 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas (baik lisan 

maupun tulisan).  

a. Menyiapkan laporan diskusi yang sudah 

dikerjakan. 
   

 
b. Menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas dengan bahasa baku.  
   

c. Ketepatan hasil diskusi.    

d. Percaya diri dan sopan saat presentasi.    

6 

Menanggapi 

presentasi hasil 

diskusi kelompok 

lain.  

a. Memperhatikan presentasi hasil diskusi 

kelompok lain. 
   

 
b. Memberikan pertanyaan atau saran.    

c. Menghargai hasil diskusi kelompok lain.    

d. Tidak gaduh saat terjadi aktivitas saling 

menanggapi. 
   

7 Memperbaiki hasil 

diskusi kelompok 

a. Menerima saran dari kelompok lain.    

 

b. Menerima perbaikan yang dilakukan oleh 

guru. 
   

c. Memperbaiki hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 
   

d. Tidak mengganggu temannya saat 

memperbaiki hasil diskusi.   
   

8 

Menyimpulkan 

materi pelajaran 

yang telah 

dipelajari 

a. Menyampaikan pokok-pokok materi.    

 
b. Menggunakan bahasa yang baku.    

c. Bersikap sopan.    

d. Menyimpulkan materi secara menyeluruh.    

9 Mengerjakan soal 

evaluasi 

a. Mengerjakan soal dengan tenang (tidak 

gaduh). 
   

 b. Tidak mencontek pekerjaan teman.    

c. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.    

d. Mengumpulkan hasil pekerjaan.    

Jumlah Skor Klasikal  
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Skor minimal  : 9 x 4 x 1= 36 

Skor maksimal : 9 x 4 x 3 = 108 

 

Median : 
      

 
  = 72 

 

Jarak interval (i) = 
      

 
 

= 18 

 

Kategori Aktivitas Siswa Berdasarkan Widoyoko (2013: 110): 

Skor Aktivitas Siswa Kategori 

90 ≤ skor ≤ 108 Sangat Aktif 

72 ≤ skor <90 Aktif 

54 ≤ skor <72 Cukup Aktif 

36 ≤ skor <54 Kurang Aktif 

 

 

 

 

 

 

 Semarang, .............................  2015 

 Observer 

  

 

  

    ............................... 
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Lampiran 3 

LEMBAR PENILAIAN HASIL BELAJAR 

KETERAMPILAN MENULIS MELALUI MODEL CCS 

BERBANTUAN MEDIA FLASHCARD 

Siklus……………….. 

Nama Sekolah : SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas/semester: IV-B/ 2  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Siswa : ............................. 

Hari/tanggal : ………………….. 

Petunjuk: 

Berilah tanda cek (√) pada kolom deskriptor sesuai dengan hasil karangan siswa! 

No. Indikator Penilaian 
Deskriptor 

Skor 
1 2 3 4 

1 Isi karangan      

2 Gramatika atau tata bahasa      

3 Ejaan huruf kapital pada judul      

4 Ejaan huruf kapital pada isi karangan       

Jumlah skor yang diperoleh  

 

Teknik penskoran yaitu masing-masing indikator mendapatkan skor 

maksimal 4 sehingga dalam 4 indikator tersebut akan diperoleh skor maksimal 

4x4 = 16. Skor tersebut kemudian dihitung dengan rumus berikut. 

Skor akhir = 
                          

             
  100 

Misal:  

Skor akhir = 
  

  
  100 

  = 100 
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Lampiran 4 

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN 

DESKRIPSI 

No Indikator 
Deskriptor 

4 3 2 1 

1 Isi 

karangan 

2 paragraf, 

mendeskripsikan 

5 atau lebih dari 

5 ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

2 paragraf, 

mendeskripsikan 

kurang dari 5 

ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsikan 

5 atau lebih dari 

5 ciri khas objek 

yang sesuai 

dengan 

flashcard. 

1 paragraf, 

mendeskripsikan 

kurang dari 5 

ciri khas objek 

yang sesuai 

denganflash 

card. 

2 Gramatika 

atau tata 

bahasa 

Tidak terdapat 

kesalahan dalam 

penulisan bentuk 

kata (kata dasar, 

kata depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat 1-2 

kesalahan dalam 

penulisan 

bentuk kata 

(kata dasar, kata 

depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat 3-4 

kesalahan dalam 

penulisan 

bentuk kata 

(kata dasar, kata 

depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

Terdapat lebih 

dari 4 kesalahan 

dalam penulisan 

bentuk kata 

(kata dasar, kata 

depan, kata 

ulang, dan 

imbuhan). 

3 Ejaan 

huruf 

kapital 

pada judul 

Tidak terdapat 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat 1 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat 2 

kesalahan ejaan 

huruf kapital 

pada penulisan 

judul. 

Terdapat lebih 

dari 2 kesalahan 

ejaan huruf 

kapital pada 

penulisan judul. 

4 Ejaan 

huruf 

kapital 

pada isi 

karangan 

Tidak terdapat 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat 1-3 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat 4-5 

kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

Terdapat lebih 

dari 5kesalahan 

penulisan ejaan 

huruf kapital 

pada isi 

karangan. 

 

Dari penilaian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai siswa 

termasuk dalam tuntas atau tidak tuntas sesuai KKM yang telah ditentukan oleh 

sekolah. 

Kriteria ketuntasan Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 
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Lampiran 5 

 

CATATAN LAPANGAN  

Siklus ...... 

 

Ruang Kelas : IV-B 

Nama Guru : ............................................ 

Hari/Tanggal : ............................................ 

Pukul   : ............................................ 

 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       

 

 

 

 

 

Semarang, ...............2015 

 Observer 

 

........................................... 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

Siklus ......  

Nama Sekolah : ........................................... 

Nama Guru  : ........................................... 

Hari, tanggal  : ........................................... 

Pertanyaan  : ........................................... 

 

1. Bagaimana pendapat ibu dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital yang benar melalui model complete and 

concept sentence berbantuan media flashcard yang baru saja selesai 

dilaksanakan? 

2. Apakah menurut Ibu model complete and concept sentence berbantuan media 

flashcard seperti yang baru saja dilaksanakan dapat diterapkan pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi? 

3. Apakah menurut Ibu model complete and concept sentence berbantuan media 

flashcard seperti yang baru saja dilaksanakan cocok diterapkan pada 

pembelajaran ejaan huruf kapital? 

4. Bagaimana menurut Ibu tentang model complete and concept sentence 

berbantuan media flashcard yang baru saja dilaksanakan? Apakah berhasil 

meningkatkan aktivitas dan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa? 

5. Bagaimana saran Ibu terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan huruf kapital melalui model complete and concept sentence 

berbantuan media flashcard? 

 

Semarang, ............2015 

Guru Kolaborator, 

 

 

................................... 
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PERANGKAT 

PEMBELAJARAN 
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Lampiran 7 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV-B/ 2 

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

 

I. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

dan lain-lain) 

 

III. Indikator 

8.1.1 Menyebutkan kata kunci dari deskripsi kartu gambar yang diberikan  

8.1.2 Mengidentifikasi penggunaan huruf kapital 

8.1.3 Melengkapi karangan deskripsi rumpang berdasarkan kata kunci yang 

diberikan  

8.1.4 Menulis karangan deskripsi sesuai penggunaan ejaan huruf kapital 

yang benar berdasarkan gambar tema hewan-hewan peliharaan 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati kartu gambar yang ditampilkan, siswa dapat 

mengidentifikasi kata kunci deskripsi gambar dengan kalimat yang jelas 

secara tepat. 

2. Dengan bertanya pada guru, siswa dapat mengidentifikasi penggunaan 

huruf kapital dengan tepat. 
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3. Melalui latihan yang diberikan oleh guru, siswa dapat melengkapi 

karangan deskripsi rumpang berdasarkan kata kunci yang diberikan 

dengan benar. 

4. Setelah latihan dalam kelompok, siswa dapat menuliskan karangan 

deskripsi berdasarkan gambar dan kata kunci tema hewan-hewan 

peliharaan dengan baik sesuai penggunaan ejaan huruf kapital yang tepat. 

 

Karakter yang diharapkan : 

Disiplin, tanggung jawab, jujur, aktif, kreatif. 

 

V. Materi Ajar 

Karangan deskripsi dan penggunaan huruf kapital 

 

VI. Model dan Metode Pembelelajaran 

1. Model Pembelajaran   :Complete and Concept Sentence 

2. Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab, Ceramah, Penugasan 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Tahap 

Kegiatan 
Diskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pra 

Kegiatan 

a. Salam 

b. Berdo‟a 

c. Presensi dan pengkondisian siswa 

5 menit 

Kegiatan 

Awal 

a. Apersepsi 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa, 

“Anak-anak, apakah kalian memiliki hewan 

peliharaan. Apa saja hewan-hewan yang kalian 

pelihara?”. Siswa menjawab pertanyaan guru yang 

secara tidak langsung siswa mendiskripsikan 

dengan sederhana tentang halaman sekolah. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

5 menit 
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akan dicapai. 

c. Guru menginformasikan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran. 

Kegiatan 

Inti 

a. Guru menampilkan contoh kartu gambar tema 

hewan-hewan peliharaan dan meminta siswa 

mengamatinya (eksplorasi) 

b. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang 

gambar yang ditampilkan sehingga membentuk 

beberapa kata kunci (eksplorasi) 

c. Guru menjelaskan tentang menulis karangan 

deskripsi dan penggunaan ejaan huruf kapital yang 

benar (eksplorasi) 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru (elaborasi) 

e. Guru dan siswa mendeskripsikan gambar kelinci 

meliputi warna kulit, makanannya dan nama-nama 

anggota tubuhnya dalam bentuk karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital yang tepat 

(elaborasi) 

f. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan 

dengan teman sebangku (elaborasi) 

g. Guru memberikan LKS kepada siswa untuk 

dikerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan 

(elaborasi) 

h. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

mendiskusikan LKS sesuai petunjuk pengerjaannya 

(elaborasi) 

i. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan LKS 

(eksplorasi) 

j. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan 

kelas (elaborasi) 

k. Siswa saling bertukar pendapat mengenai hasil 

karangannya (elaborasi) 

40 

menit 
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l. Guru memberikan refleksi kepada siswa 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

akhir 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

b. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dipahami 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR 

20 

menit 

 

 

VIII. Sumber dan Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran : 

Gambar objek, Contoh karangan deskripsi 

Sumber Belajar : 

1. Nurcholis, Hanif, Mafrukhi. 2007. Saya Senang Berbahasa 

Indonesia. Jakarta : Erlangga 

2. Ahmad. 2007. Gemar Berbahasa Indonesia. Semarang: Aneka Ilmu 

3. Suparno. 2011. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal   : - 

b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 

2. Jenis tes 

a. Tes lisan 

b. Tes tertulis 

3. Bentuk tes 

a. Unjuk kerja 

b. Tertulis 

4. Instrumen tes 

a. Lembar kerja peserta didik : (terlampir) 
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b. Lembar penilaian  : (terlampir) 

c. Lembar soal evaluasi  : (terlampir) 

 

 

 

 

Semarang, 13 Mei 2015 

Guru Kelas IV-B      Peneliti 

 

 

Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd  Anis Rojbilatul Fadilah 

NIP.198005162008012011    NIM. 1401411203 

 

 

Mengetahui, 
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Materi Ajar 

 

a. Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan 

sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra 

(melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai 

dengan cara penulisnya. Karangan ini bertujuan untuk menyampaikan kesan 

tentang sesuatu, dengan sifat dan gerak-geriknya, atau yang lain kepada pembaca. 

Singkatnya, karangan deskripsi merupakan karangan yang kita susun untuk 

melukiskan sesuatu dengan maksud menghidupkan kesan dan daya khayal 

mendalam pada si pembaca. 

b. Penulisan Judul Karangan 

Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menulis judul sebagai 

berikut. 

1) Memilih judul yang menaruk perhatian orang. 

2) Menulis judul dengan cara penulisan yang benar menurut EYD. 

3) Menggunakan huruf kapital di awal kata. 

Contoh : Berkunjung ke Rumah Paman 

4) Kata depan ditulis dengan huruf kecil. 

5) Menggunakan huruf kapital semua. 

Contoh : BERKUNJUNG KE RUMAH PAMAN 

6) Menulis judul pada bagian tengah atas halaman 

 

c. Penggunaan Ejaan Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital antara lain: 

1) Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat.   

Contohnya: Saya lapar. 

2) Huruf besar dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang 

berhubungangan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti 

untuk Tuhan.   

Contohnya: Allah, hamba-Nya 

3) Huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang 

diikuti nama orang. 
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Contohnya:Sultan Hamengko Buwono ke XII 

4) Huruf  pertama  nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang 

dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama 

tempat.   

Contohnya: Wakil  Presiden Boediono. 

5) Huruf besar tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat 

yang tidak diikuti nama orang, atau nama tempat: 

Contohnya: Siapa gubernur yang baru dilantik kemarin? 

6) Huruf  pertama unsur-unsur nama orang. 

Contohnya:Soesilo Bambang Yodhoyono 

7) Huruf  pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.   

Contohnya: Satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. 

8) Huruf  pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah.   

Contohnya: bulan  Maret 

9) Huruf  besar dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.   

Contohnya: Timor Barat 

10) Huruf  pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan dan 

ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan .   

Contohnya: Republik Indonesia 

11) Huruf  pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna  yang terdapat pada nama 

badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi.   

Contohnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa 

12) Huruf  pertama semua kata (termasuk semua unsur kata  ulang sempurna)  di 

dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judu; karangan kecuali kata 

seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk yang tidak terletak pada posisi awal.   

Contohnya: Saya telah membaca buku  Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke 

Roma 

13) Huruf  pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan.   

Contohnya: Dr.       doctor 

14) Huruf  huruf pertama kata ganti Anda dalam penyapaan. 

Contohnya: Sudah sadarkah Anda? 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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Paman persia Ia 

ia paman Persia 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan petunjuk dan perintah berikut ini! 

1. Tulis nama, kelas dan nomor presensi 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teliti 

3. Waktu mengerjakan 10 menit 

 

 

 

Soal 

1. Sebutkan 4 penggunaan huruf kapital beserta contohnya! 

2. Lengkapilah kalimat deskripsi berikut ini berdasarkan kata kunci yang telah 

disediakan! 

 

Kucing Persia 

 

Aku punya seekor kucing .... . Kucing itu kuberi nama Molli. Ia berbulu 

lebat dan bermata bulat. Ia kudapatkan dari ... yang saat itu berlibur ke ... .  

Aku sangat suka dengan kucingku itu. ... sangat baik padaku sehingga ia 

memberiku kucing itu yang harus kujaga dengan baik. 

Molli berkaki empat. Ekornya panjang. ... suka makan ikan dan daging. Ia 

sangat lincah. Setiap hari ... mengajakku bermain bola. Aku sangat menyayangi 

Molli. Seperti pesan paman, kita harus saling menyayangi sesama makhluk 

ciptaan Tuhan. 

 

Kata Kunci : 

 

 

 

 

 

Nama : 

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

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

Kelas : ................. 
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3. Buatlah karangan deskripsi berdasarkan flashcard yang telah diberi kata 

kunci oleh guru! 

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

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

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

................................................................................................................. 
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Kisi-Kisi Soal  

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV-B/ 2 

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

Standar Kompetensi : 8. Menulis 

 Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara 

tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun 

anak. 

Kompetensi Dasar : 8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dan lain-lain). 

Indikator Tingkat Jumlah 
Jenis 

Soal 

8.1.1 Menentukan kata kunci dari deskripsi 

kartu gambar yang diberikan  

8.1.2 Mengidentifikasi penggunaan huruf 

kapital 

8.1.3 Melengkapi karangan deskripsi 

rumpang berdasarkan kata kunci yang 

diberikan  

8.1.4 Menulis karangan deskripsi sesuai 

penggunaan ejaan huruf kapital yang 

benar berdasarkan gambar 

C3 

 

C3 

 

C4 

 

C6 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Lisan 

(tanya 

jawab)  

LKS 

 

LKS 

 

Uraian 

  



140 
 

 

 

Soal Evaluasi  

 

 

 

 

 

Perhatikan petunjuk dan perintah berikut ini! 

1. Tulis nama, kelas dan nomor presensi 

2. Buatlah sebuah karangan deskripsi berdasarkan kartu gambar dengan 

kata kunci yang telah disediakan oleh guru 

3. Gunakan huruf kapital yang tepat pada kata kunci yang terdapat dalam 

flashcard(disesuaikan dengan penggunaannya dalam kalimat) 

4. Waktu mengerjakan 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

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

Kelas : ................. 

Nomor : ................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 

Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV-B/ 2 

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

 

I. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

 

II. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

dan lain-lain) 

 

III. Indikator 

8.1.5 Melengkapi karangan deskripsi yang rumpang dari kata kunci yang 

telah disiapkan guru sesuai ejaan huruf kapital  

8.1.6 Menulis karangan deskripsi dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

huruf kapital yang benar berdasarkan gambar beserta kata kunci 

bertema lingkungan  

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati kartu gambar tema lingkungan yang dideskripsikan, 

siswa dapat menemukan hal-hal penting dari gambar dengan benar. 

2. Melalui latihan, siswa dapat melengkapi karangan deskripsi yang rumpang 

berdasarkan kata kunci sesuai ejaan huruf kapital dengan tepat. 

3. Setelah latihan dalam kelompok, siswa dapat menulis karangan deskripsi 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan huruf kapital berdasarkan dua 

gambar beserta kata kunci bertema lingkungan dengan tepat dan benar. 
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Karakter yang diharapkan: 

Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, Aktif, Kreatif 

 

V. Materi Ajar 

Menulis karangan deskripsi 

 

VI. Model dan Metode Pembelelajaran 

1. Model Pembelajaran : Complete and Concept Sentence 

2. Metode Pembelajaran: Diskusi, Tanya jawab, Ceramah, Penugasan 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Tahap 

Kegiatan 
Diskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Pra 

Kegiatan 

a. Salam 

b. Berdo‟a 

c. Presensi dan pengkondisian siswa 

5 menit 

Kegiatan 

Awal 

a. Apersepsi 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa, 

“Anak-anak, coba kalian tengok lingkungan 

sekolah kita, apa saja yang ada di sana?”siswa 

menjawab pertanyaan guru yang secara tidak 

langsung siswa mendiskripsikan secara 

sederhana lingkungan sekolah. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

c. Guru menginformasikan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan 

Inti 

a. Guru menampilkan contoh kartu gambar yang 

bertema lingkungan, misalnya lingkungan  

pegunungan dan meminta  siswa mengamatinya 

(eksplorasi) 

40 menit 
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b. Guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang 

gambar yang ditampilkan sehingga membentuk 

beberapa kata kunci (eksplorasi) 

c. Guru mengulas kembali tentang penggunaan 

ejaan dalam penulisan karangan (eksplorasi) 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru (elaborasi) 

e. Guru dan siswa mendeskripsikan gambar 

lingkungan alam pegunungan  menggunakan 

ejaan huruf kapital yang tepat (elaborasi) 

f. Guru dan siswa mencari hal-hal penting atau 

informasi yang didapatkan dari gambar yang 

telah dideskripsikan (elaborasi) 

g. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan 

dengan teman sebangku (elaborasi) 

h. Guru membagikan LKS kepada siswa untuk 

dikerjakan sesuai dengan pentunjuk pengerjaan 

(elaborasi) 

i. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

mendiskusikan LKS sesuai petunjuk 

pengerjaannya (elaborasi) 

j. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

LKS (eksplorasi) 

k. Siswa menyampaikan hasil diskusinya di depan 

kelas (elaborasi) 

l. Siswa saling bertukar pendapat mengenai hasil 

diskusi tentang karangan deskripsi yang telah 

dibuat (elaborasi) 

m. Guru memberikan refleksi kepada siswa 

(konfirmasi) 

Kegiatan 

akhir 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

b. Siswa menanyakan hal-hal yang belum 

20 menit 



144 
 

 

 

dipahami 

c. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

d. Guru memberikan tindak lanjut berupa PR 

 

 

VIII. Media dan SumberPembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

Karangan deskripsi 

2. Sumber Belajar : 

1. Nurcholis, Hanif, Mafrukhi. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia. 

Jakarta : Erlangga. 

2. Liang Gie, The. 2009. Terampil Mengarang. Yogyakarta: Andi 

3. Suparno. 2011. Keterrampilan Dasar Menulis. Jakarta: Universitas 

Terbuka. 

 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : - 

b. Tes dalam proses : ada 

c. Tes akhir  : ada 

2. Jenis tes 

a. Tes lisan 

b. Tes tertulis 

3. Bentuk tes 

a. Unjuk kerja 

b. Tertulis 

4. Instrumen tes 

a. Lembar kerja peserta didik : (terlampir) 
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b. Lembar penilaian  : (terlampir) 

c. Lembar soal evaluasi  : (terlampir) 

 

 

 

 

 

 

Semarang, 26 Mei 2015 

 

Guru Kelas IV-B     Peneliti 

 

 

Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd  Anis Rojbilatul Fadilah 

NIP.198005162008012011    NIM. 1401411203 

 

   Mengetahui, 
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Materi Ajar 

 

Lingkungan Pegunungan 

 

   Alam Pegunungan 

Aku memiliki seorang kakek. Ia tinggal bersama nenek. Mereka hidup 

berdua dan tinggal di lereng pegunungan.Aku sangat suka mengunjungi kakek 

dan nenekku. Di rumah mereka, aku dapat menyeberangi sungai, bermain di 

padang rumput hijau, menaiki bukit, dan menggembalakan kambing. 

Lingkungan di sekitar pegunungan tempat kakek dan nenekku tinggal sangat 

sejuk. Udara di sana tidak tercemar polusi. Sedikit sekali kendaraan bermotor 

yang ada di sana. Orang-orang lebih suka bersepeda saat bepergian karena udara 

di sana sangat menyehatkan. Banyak pohon yang tumbuh subur membuat 

lingkungan di sana sangat hijau dan sejuk. Persawahan di sana juga sangat subur. 

Oleh karena itu penduduk di sana bekerja sebagai petani. 
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MEDIA PEMBELAJARAN 
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Pak rumah jendela 

pak taman 

Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan petunjuk dan perintah berikut ini! 

1. Tulis nama, kelas dan nomor presensi 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teliti 

3. Waktu mengerjakan 10 menit 

 

 

 

Soal 

 

1. Jelaskan perbedaan antara karangan deskripsi dengan narasi! 

2. Lengkapilah kalimat deskripsi berikut ini berdasarkan kata kunci yang 

telah disediakan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : 

 

 

 

Nama : 

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

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

Kelas : ................. 

Rumah 

Rumah Hijau Milik ...Ihsan 

Rumah sederhana itu adalah milik ... Ihsan. Alamatnya di desa 

Podomoro, Ngaliyan, Semarang. Pak Ihsan tinggal di rumah itu bersama 

is-trinya dan dua anaknya. ... yang dimiliki pak Ihsan hanya mempunyai 1 

lantai. Dinding rumahnya berwarna hijau dan atapnya  berwarna putih. 

Jika kita ingin masuk rumah, kita harus melewati tangga yang 

terletak di depan ... . Terdapat taman kecil yang indah di samping tangga 

dan di depan jendela depan rumah. Di sekitar rumah pak Ihsan tumbuh 

pohon-pohon yang sangat rindang sehingga suasananya sejuk. Oleh 

karena itu, rumah pak Ihsan dikenal dengan rumah hijau. 
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3. Buatlah karangan deskripsi berdasarkan flashcard yang telah diberi kata kunci 

oleh guru! 

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

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

............................................................................................................. 
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Kisi-Kisi Soal  

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV-B/ 2 

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

Standar Kompetensi : 8. Menulis 

 Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara 

tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun 

anak. 

Kompetensi Dasar : 8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, 

tanda titik, tanda koma, dan lain-lain). 

 

Indikator Tingkat Jumlah 
Jenis 

Soal 

8.1.5 Melengkapi karangan deskripsi yang 

rumpang dari kata kunci yang telah 

disiapkan guru sesuai ejaan huruf 

kapital  

8.1.6 Menulis karangan deskripsi dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan huruf 

kapital yang benar berdasarkan gambar 

beserta kata kunci bertema lingkungan 

C4 

 

 

C6 

1 

 

 

1 

LKS 

 

 

 

Uraian 
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Soal Evaluasi  

 

 

 

 

 

Perhatikan petunjuk dan perintah berikut ini! 

1. Tulis nama, kelas dan nomor presensi 

2. Buatlah sebuah karangan deskripsi berdasarkan kartu gambar dengan 

kata kunci yang telah disediakan oleh guru 

3. Gunakan huruf kapital yang tepat pada kata kunci yang terdapat dalam 

flashcard (disesuaikan dengan penggunaannya dalam kalimat) 

4. Waktu mengerjakan 15 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

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

Kelas : ................. 

Nomor : ................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................. 
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Lampiran 9 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Menulis  

melalui Model CCS Berbantuan Media Flashcard 

Siklus I 

 

Nama Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas/Semester  : IV-B/ 2 

Pembelajaran     : Menulis Karangan Deskripsi 

Nama Pengamat   : Maria Tumeiningsih, S.Pd, dan Anis Rojbilatul F. 

 

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa berikut! 

2. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator pengama-

tan jika deskriptor tampak! 

3. Skor penilaian: 

Skor 1 = TK (Tampak Kurang) dengan skala 1 sampai 13 siswa  

Skor 2 = TC (Tampak Cukup) dengan skala 14 sampai 26 siswa 

Skor 3 = TB (Tampak Banyak) dengan skala 27 sampai 39 siswa 

 

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

lapangan. 

  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TK TC TB 

1 
Mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Masuk ke dalam kelas   √ 

12 
b. Duduk ditempatnya masing-masing    √ 

c. Memperhatikan guru saat membuka 

pelajaran 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya   √ 

2 

Memperhatikan 

penjelasan materi 

yang dilakukan 

guru dengan media 

flash card 

a. Diam saat guru menyajikan materi.   √ 

11 

b. Memperhatikan media flashcard yang 

ditampilkan oleh guru. 
  √ 

c. Bertanya mengenai materi yang belum 

jelas. 
√   

d. Tidak gaduh dengan temannya.  √  

3 

 

Melakukan tanya 

jawab dengan guru 

tentang  materi 

a. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya.  √  

9 b. Bertanya setelah dipersilahkan oleh guru.  √  

c. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru.  √  
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  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TK TC TB 

yang disampaikan 

dengan contoh 

kartu gambar  flash 

card 

 

d. Menggunakan bahasa baku.   √ 

4 

Berdiskusi dengan 

kelompok untuk 

mengerjakan soal 

yang berkaitan  

dengan materi yang 

disampaikan 

melalui media flash 

card 

a. Memberikan pendapat (berpartisipasi 

aktif) dalam diskusi kelompok. 
 √  

10 
b. Bekerjasama dengan anggota kelompok.   √ 

c. Tidak gaduh saat berdiskusi.  √  

d. Menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu.   √ 

5 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas (baik lisan 

maupun tulisan).  

a. Menyiapkan laporan diskusi yang sudah 

dikerjakan. 
  √ 

7 
b. Menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas dengan bahasa baku. 
√   

c. Ketepatan hasil diskusi.  √  

d. Percaya diri dan sopam saat presentasi. √   

6 

Menanggapi 

presentasi hasil 

diskusi kelompok 

lain.  

a. Memperhatikan presentasi hasil diskusi 

kelompok lain. 
  √ 

9 
b. Memberikan pertanyaan atau saran. √   

c. Menghargai hasil diskusi kelompok lain.   √ 

d. Tidak gaduh saat terjadi aktivitas saling 

menanggapi. 
 √  

7 Memperbaiki hasil 

diskusi kelompok 

a. Menerima saran dari kelompok lain.  √  

10 

b. Menerima perbaikan yang dilakukan oleh 

guru. 
  √ 

c. Memperbaiki hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya saat 

memperbaiki hasil diskusi.   
 √  

8 

Menyimpulkan 

materi pelajaran 

yang telah 

dipelajari 

a. Menyampaikan pokok-pokok materi.  √  

10 
b. Menggunakan bahasa yang baku.   √ 

c. Bersikap sopan.   √ 

d. Menyimpulkan materi secara menyeluruh.  √  

9 Mengerjakan soal 

evaluasi 

a. Mengerjakan soal dengan tenang (tidak 

gaduh). 
  √ 

10 b. Tidak mencontek pekerjaan teman.  √  

c. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.  √  

d. Mengumpulkan hasil pekerjaan.   √ 

Jumlah Skor Klasikal 88 

 

 

Skor minimal  : 9 x 4 x 1= 36 
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Skor maksimal : 9 x 4 x 3 = 108 

 

Median : 
      

 
  = 72 

 

Jarak interval (i) = 
      

 
 

= 18 

 

Kategori Aktivitas Siswa Berdasarkan Widoyoko (2013: 110): 

Skor Aktivitas Siswa Kategori 

90 ≤ skor ≤ 108 Sangat Aktif 

72 ≤ skor <90 Aktif 

54 ≤ skor <72 Cukup Aktif 

36 ≤ skor <54 Kurang Aktif 

     

  

 

 

 

 

 

  Semarang, 13 Mei 2015 

Observer    Observer, 

 

 

 

Maria Tumeiningsih, S.Pd.   Anis Rojbilatul F. 

NIP. 1474050120072014   NIM. 1401411203 
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Lampiran 10 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran Menulis  

melalui Model CCS Berbantuan Media Flashcard 

Siklus II 

 

Nama Sekolah  : SDN Wonosari 02 Semarang 

Kelas/Semester  : IV-B/ 2 

Pembelajaran     : Menulis Karangan Deskripsi 

Nama Pengamat   : Maria Tumeiningsih, S.Pd, dan Anis Rojbilatul F. 

 

Petunjuk : 

1. Cermatilah indikator aktivitas siswa berikut! 

2. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator pengama-

tan jika deskriptor tampak! 

3. Skor penilaian: 

Skor 1 = TK (Tampak Kurang) dengan skala 1 sampai 13 siswa  

Skor 2 = TC (Tampak Cukup) dengan skala 14 sampai 26 siswa 

Skor 3 = TB (Tampak Banyak) dengan skala 27 sampai 39 siswa 

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

lapangan. 

 

  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TT TK TB 

1 
Mempersiapkan diri 

untuk mengikuti 

pembelajaran 

a. Masuk ke dalam kelas   √ 

11 

b. Duduk ditempatnya masing-masing dengan 

rapi 
  √ 

c. Memperhatikan guru saat membuka 

pelajaran 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya  √  

2 

Memperhatikan 

penjelasan materi 

yang dilakukan 

guru dengan media 

flash card 

a. Diam saat guru menyajikan materi.   √ 

11 

b. Memperhatikan media flashcard yang 

ditampilkan oleh guru. 
  √ 

c. Bertanya mengenai materi yang belum jelas. √   

d. Tidak gaduh dengan temannya.   √ 

3 
 

Melakukan tanya 

jawab dengan guru 

a. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya.   √ 
11 

b. Bertanya setelah dipersilahkan oleh guru.  √  
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  No. Indikator Deskriptor 
Cheklist 

Skor 
TT TK TB 

tentang  materi 

yang disampaikan 

dengan contoh 

kartu gambar  flash 

card 

 

c. Menjawab pertanyaan yang diajukan guru.   √ 

d. Menggunakan bahasa baku.   √ 

4 

Berdiskusi dengan 

kelompok untuk 

mengerjakan soal 

yang berkaitan  

dengan materi yang 

disampaikan 

melalui media flash 

card 

a. Memberikan pendapat (berpartisipasi aktif) 

dalam diskusi kelompok. 
  √ 

12 
b. Bekerjasama dengan anggota kelompok.   √ 

c. Tidak gaduh saat berdiskusi.   √ 

d. Menyelesaikan tugas diskusi tepat waktu.   √ 

5 

Mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompok di depan 

kelas (baik lisan 

maupun tulisan).  

a. Menyiapkan laporan diskusi yang sudah 

dikerjakan. 
  √ 

8 
b. Menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

dengan bahasa baku.  
√   

c. Ketepatan hasil diskusi.   √ 

d. Percaya diri dan sopan saat presentasi. √   

6 

Menanggapi 

presentasi hasil 

diskusi kelompok 

lain.  

a. Memperhatikan presentasi hasil diskusi 

kelompok lain. 
  √ 

11 
b. Memberikan pertanyaan atau saran. √   

c. Menghargai hasil diskusi kelompok lain.   √ 

d. Tidak gaduh saat terjadi aktivitas saling 

menanggapi. 
  √ 

7 Memperbaiki hasil 

diskusi kelompok 

a. Menerima saran dari kelompok lain.   √ 

12 

b. Menerima perbaikan yang dilakukan oleh 

guru. 
  √ 

c. Memperbaiki hasil diskusi dengan 

kelompoknya. 
  √ 

d. Tidak mengganggu temannya saat 

memperbaiki hasil diskusi.   
  √ 

8 

Menyimpulkan 

materi pelajaran 

yang telah 

dipelajari 

a. Menyampaikan pokok-pokok materi. √   

9 
b. Menggunakan bahasa yang baku.   √ 

c. Bersikap sopan.   √ 

d. Menyimpulkan materi secara menyeluruh.  √  

9 Mengerjakan soal 

evaluasi 

a. Mengerjakan soal dengan tenang (tidak 

gaduh). 
  √ 

12 b. Tidak mencontek pekerjaan teman.   √ 

c. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.   √ 

d. Mengumpulkan hasil pekerjaan.   √ 

Jumlah Skor Klasikal 97 

 

Skor minimal  : 9 x 4 x 1= 36 
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Skor maksimal : 9 x 4 x 3 = 108 

 

Median : 
      

 
  = 72 

 

Jarak interval (i) = 
      

 
 

= 18 

 

Kategori Aktivitas Siswa Berdasarkan Widoyoko (2013: 110): 

Skor Aktivitas Siswa Kategori 

90 ≤ skor ≤ 108 Sangat Aktif 

72 ≤ skor <90 Aktif 

54 ≤ skor <72 Cukup Aktif 

36 ≤ skor <54 Kurang Aktif 

     

  

 

 

 

 

 

  Semarang, 26 Mei 2015 

Observer    Observer, 

 

 

 

Maria Tumeiningsih, S.Pd.   Anis Rojbilatul F. 

NIP. 1474050120072014   NIM. 1401411203 
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Lampiran 11 

Penilaian Hasil Karangan Siswa Siklus I 

a. Nilai Siswa 

No Nama Siswa KKM 

Perolehan Skor Tiap 

Indikator Jumlah 

Skor 

Kategori 

1 2 3 4 

1 NDCh 65 0 0 0 0 0 TM 

2 RASp 65 0 0 0 0 0 TM 

3 IayK 65 4 2 3 2 69 T 

4 IbRM 65 1 3 1 1 37 TT 

5 IORyM 65 4 2 3 1 62 TT 

6 KlAGp 65 3 3 2 2 62 TT 

7 KrAt 65 4 2 4 3 81 T 

8 Kls 65 4 3 1 1 56 TT 

9 LrAt 65 4 3 3 1 69 T 

10 LmHk 65 4 2 3 1 62 TT 

11 LfDR 65 4 2 3 2 69 T 

12 LrAZr 65 4 2 4 4 87 T 

13 MdAy 65 4 2 3 2 69 T 

14 MfHSp 65 3 3 4 2 75 T 

15 MhZkA 65 3 2 4 3 75 T 

16 MHfRm 65 4 2 4 3 81 T 

17 MtyPd 65 3 3 4 4 87 T 

18 MSyHz  65 2 3 4 2 69 T 

19 NbWhPs 65 0 0 0 0 0 TM 

20 NvAgFb 65 4 3 4 1 75 T 

21 NidFn 65 4 3 3 1 69 T 

22 NuFr 65 4 2 4 1 69 T 

23 PrjNAf 65 4 1 3 2 62 TT 

24 PdHYy 65 4 2 4 2 75 T 

25 RhSNz 65 0 0 0 0 0 TM 

26 RmOvNg 65 1 2 3 1 44 TT 

27 RfMd 65 4 1 4 2 69 T 

28 RtSg 65 4 1 3 3 69 T 

29 SpAjSYdP 65 3 2 2 1 50 TT 

30 ShKn 65 4 2 4 1 69 T 

31 TgDtA 65 4 2 3 1 62 TT 

32 TqRjPg 65 4 2 2 1 56 TT 

33 VcAdAr 65 4 1 4 3 75 T 

34 YadWt 65 3 3 3 2 69 T 

35 YtEAm 65 3 2 1 1 44 TT 

36 ZfRlAn 65 2 3 4 1 62 TT 

37 ByEkPs 65 2 1 3 1 44 TT 

38 PmRhSr 65 3 3 4 1 69 T 

39 LdIr 65 4 1 4 1 62 TT 

  Jumlah Skor  2304 

  Rata-rata 64 
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Keterangan: 
 

TM : Tidak Masuk 

TT : Tidak Tuntas 

T : Tuntas 

b. Skor Berdasarkan Indikator 

Indikator Hasil Evaluasi Menulis Deskripsi Siklus I  

No. Indikator 

Jumlah Siswa yang 

Memperoleh Skor Skor 

1 2 3 4 

1 Isi karangan  2 3 8 22 120 

2 Gramatika 6 17 12 - 76 

3 

Ejaan huruf kapital pada 

judul 
3 3 13 15 108 

4 

Ejaan huruf kapital pada 

isi 
18 10 5 2 61 

Jumlah Skor 365 

 

Skor akhir = 
                          

             
  100 

Misal:  

Skor akhir = 
  

  
  100 

  = 100 

 

 

        Mengetahui, 

        Guru Kelas IV-B 

 

        

       Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd

       NIP.198005162008012011  

  Jumlah Siswa Tuntas 21 

  Jumlah Siswa Tidak Tuntas 14 

  Persentase Ketuntasan Secara Klasikal 60% 

  Persentase Ketidaktuntasan Secara Klasikal 40% 
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Lampiran 12 

Penilaian Hasil Karangan Siswa Siklus II 

a. Nilai Siswa 

No Nama Siswa KKM 

Perolehan Skor Tiap 

Indikator 
Jumlah 

Skor 
Kategori 

1 2 3 4 

1 NDCh 65 4 2 4 1 69 T 

2 RASp 65 4 2 3 2 69 T 

3 IayK 65 4 1 4 3 75 T 

4 IbRM 65 1 1 4 1 44 TT 

5 IORyM 65 4 1 4 2 69 T 

6 KlAGp 65 4 1 3 3 69 T 

7 KrAt 65 3 3 4 2 75 T 

8 Kls 65 2 1 4 3 62 TT 

9 LrAt 65 4 2 4 1 69 T 

10 LmHk 65 3 1 3 1 50 TT 

11 LfDR 65 2 2 3 3 62 TT 

12 LrAZr 65 4 3 4 4 94 T 

13 MdAy 65 4 1 4 2 69 T 

14 MfHSp 65 4 3 4 3 87 T 

15 MhZkA 65 4 3 4 1 75 T 

16 MHfRm 65 4 3 1 3 69 T 

17 MtyPd 65 2 1 4 4 69 T 

18 MSyHz  65 3 1 4 4 75 T 

19 NbWhPs 65 4 3 4 1 75 T 

20 NvAgFb 65 4 2 4 1 69 T 

21 NidFn 65 4 1 4 2 69 T 

22 NuFr 65 3 2 4 3 75 T 

23 PrjNAf 65 4 1 4 1 62 TT 

24 PdHYy 65 4 3 4 3 87 T 

25 RhSNz 65 4 1 4 3 75 T 

26 RmOvNg 65 4 1 4 4 81 T 

27 RfMd 65 4 1 4 2 69 T 

28 RtSg 65 4 2 3 3 75 T 

29 SpAjSYdP 65 4 1 4 4 81 T 

30 ShKn 65 4 2 4 1 69 T 

31 TgDtA 65 4 3 3 1 69 T 

32 TqRjPg 65 4 1 4 4 81 T 

33 VcAdAr 65 4 2 4 4 87 T 

34 YadWt 65 2 1 4 4 69 T 

35 YtEAm 65 3 1 4 1 56 TT 

36 ZfRlAn 65 2 3 3 1 56 TT 

37 ByEkPs 65 4 3 4 1 75 T 

38 PmRhSr 65 3 3 4 3 81 T 

39 LdIr 65 4 1 4 2 69 T 

  Jumlah Skor 2781 
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  Rata-rata 71 

  Jumlah Siswa Tuntas 32 

  Jumlah Siswa Tidak Tuntas 7 

  Persentase Ketuntasan Secara Klasikal  82% 

  Persentase Ketidaktuntasan Secara Klasikal 18% 

 

Keterangan: 

 

TM : Tidak Masuk 

TT : Tidak Tuntas 

T : Tuntas 

 

b. Skor Berdasarkan Indikator 

Indikator Hasil Evaluasi Menulis Deskripsi Siklus II  

No. Indikator 

Jumlah Siswa yang 

Memperoleh Skor Skor 

1 2 3 4 

1 Isi karangan  1 5 6 27 137 

2 Gramatika 19 9 11 - 70 

3 

Ejaan huruf kapital pada 

judul 
1 - 7 31 146 

4 

Ejaan huruf kapital pada 

isi 
13 7 11 8 92 

Jumlah Skor 445 

 

Skor akhir = 
                          

             
  100 

Misal:  

Skor akhir = 
  

  
  100 

  = 100 

Mengetahui, 

        Guru Kelas IV-B 

  

       Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd

       NIP.198005162008012011  
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Lampiran 13 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

Siklus I 

Nama Sekolah : SDN Wonosari 02 Semarang 

Nama Guru  : Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd 

Pertanyaan  :  

 

1. Bagaimana pendapat ibu dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital melalui model complete and concept 

sentence berbantuan media flashcard yang baru saja selesai dilaksanakan? 

Jawab: Menurut saya pembelajaran tersebut sudah efektif. Model 

pembelajaran yang belum pernah didapatkan oleh siswa tersebut 

membuat siswa lebih bersemangat  dalam mengikuti pembelajaran.  

2. Apakah menurut Ibu model complete and concept sentence berbantuan media 

flashcard seperti yang baru saja dilaksanakan dapat diterapkan pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi? 

Jawab:  Oh, tentu saja dapat. Flashcard yang digunakan akan melatih 

kreatifitas siswa dalam mengembangkan kalimat-kalimat deskripsi 

siswa. Selain itu, kata kunci dalam flashcard tersebut dapat 

membantu siswa untuk mendeskripsikan objek yang terdapat dalam 

flashcard. 

3. Apakah menurut Ibu model complete and concept sentence berbantuan media 

flashcard seperti yang baru saja dilaksanakan cocok diterapkan pada 

pembelajaran ejaan huruf kapital? 

Jawab: Menurut saya, model CCS cukup cocok diterapkan untuk 

pembelajaran ejaan huruf kapital karena kalimat-kalimat rumpang 

yang terdapat dalam LKS model tersebut membuat siswa berpikir 

dan bekerjasama untuk memasukkan kata sesuai ejaan huruf 

kapital. Kata kunci yang terdapat pada flashcard juga membuat 

siswa harus lebih teliti dalam menggunakan kata kunci tersebut. 

Kata kunci yang digunakan disesuaikan huruf kapitalnya dalam 

kalimat.  
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6. Bagaimana menurut Ibu tentang model complete and concept sentence 

berbantuan media flashcard yang baru saja dilaksanakan? Apakah berhasil 

meningkatkan aktivitas dan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa? 

Jawab:  Menurut saya, model CCS berbantuan flashcard tersebut cukup 

meningkatkan aktivitas siswa karena siswa sangat antusias dalam 

menanggapi gambar flashcard yang ditunjukkan meskipun masih 

ada beberapa siswa yang malu untuk menyampaikan pendapatnya. 

Untuk peningkatan keterampilan menulis deskripsi siswa, akan 

dapat terlihat dari penilaian hasil menulis siswa nanti.  

4. Bagaimana saran Ibu terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan huruf kapital melalui model complete and concept sentence 

berbantuan media flashcard? 

Jawab: Saran saya, akan lebih baik jika siswa diikutsertakan dalam 

mendeskripsikan objek secara lisan agar siswa lebih berani dalam 

menyampaikan pendapatnya.  

 

 

 

 

Mengetahui, 

        Guru Kolaborator 

 

        

       Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd

       NIP.198005162008012011  
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Lampiran 14 

LEMBAR WAWANCARA GURU 

Siklus II 

Nama Sekolah : SDN Wonosari 02 Semarang 

Nama Guru  : Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd 

Pertanyaan  :  

 

1. Bagaimana pendapat ibu dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan ejaan huruf kapital melalui model complete and concept 

sentence berbantuan media flashcard yang baru saja selesai dilaksanakan? 

Jawab: Pembelajaran menulis karang deskripsi menggunakan ejaan huruf 

kapital melalui model CCS dengan bantuan flashcard sudah baik dan 

efektif. Pada siklus II ini siswa sudah menunjukkan keberaniannya 

untuk mendiskripkan suatu objek secara lisan. Media flashcard 

sangat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka 

dalam berdeskripsi.  

2. Apakah menurut Ibu model complete and concept sentence berbantuan media 

flashcard seperti yang baru saja dilaksanakan dapat diterapkan pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi? 

Jawab: Menurut saya, model dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

tadi dapat diterapkan pada pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Hal ini dibuktikan dengan kemampuan siswa yang baik dalam 

membuat karangan deskripsi berdasarkan  flashcard dan kata kunci 

yang tersedia. Siswa dapat mengembangkan deskripsinya dengan 

bantuan kata kunci. Dalam kegiatan diskusisiswa juga dapat saling 

bekerjasama dalam pasangan dengan baik.  

3. Apakah menurut Ibu model complete and concept sentence berbantuan media 

flashcard seperti yang baru saja dilaksanakan cocok diterapkan pada 

pembelajaran ejaan huruf kapital? 

Jawab: Model CCS dengan bantuan flashcard dapat diterapkan untuk 

pembelajaran ejaan huruf kapital karean kata kunci dalam kalimat 

rumpang dan flashcard digunakan sesuai penggunaan ejaan huruf 



165 
 

 

 

kapital. Jadi dalam memilih kata kunci tersebut siswa harus 

menyesuaikan dengan penggunaannya dalam kalimat. 

4. Bagaimana menurut Ibu tentang model complete and concept sentence 

berbantuan media flashcard yang baru saja dilaksanakan? Apakah berhasil 

meningkatkan aktivitas dan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa? 

Jawab:  Menurut saya, model CCS berbantuan flashcard tersebut cukup 

meningkatkan aktivitas siswa karena siswa sudah tidak malu lagi 

dalam menyampaikan pendapatnya. Siswa juga bersedia berperan 

aktif dalam pembelajaran seperti melakukan pengamatan terhadap 

lingkungan sekitar yang kemudian dideskripsikan di depan teman-

teman sekelasnya. Dalam hal keterampilan menulis deskripsi siswa, 

ternyata terbukti bahw dalam dua kali siklus pembelajaran, hasil 

belajar siswa sudah mencapai indikator keberhasilan. Karangan 

deskripsi siswa tampak meningkat begitupun dengan kreatifitas 

mereka dalam mengolah kalimat berdasarkan kata kunci dan 

flashcard. 

5. Bagaimana saran Ibu terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan huruf kapital melalui model complete and concept sentence 

berbantuan media flashcard? 

Jawab: Pembelajaran sudah berlangsung dengan baik dan efektif, hanya saja 

mungkin gambar flashcard dapat divariasi lagi.  

 

 

 

Mengetahui, 

        Guru Kolaborator 

        

       Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd

       NIP.198005162008012011  
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Lampiran 15 

CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL CCS BERBANTUAN MEDIA 

FLASHCARD  

Siklus I 

 

Ruang Kelas : IV-B 

Nama Guru : Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd 

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2015 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

 

 Pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan perangkat pembelajaran. 

Siswa tidak mempresentasikan hasil karangan deskripsinya secara tertulis di 

depan kelas. Meskipun begitu siswa sangat tertarik dengan flashcard yang 

dijadikan media pembelajaran oleh guru. Flashcard tersebut membantu siswa 

untuk berani mengungkapkan pendapatnya namun masih ada banyak siswa yang 

belum berani menyampaikan pendapatnya. Kegiatan diskusi berlangsung dengan 

baik namun masih ada siswa yang mengganggu kelompok lain. 

 

Semarang, 13 Mei 2015 

         Observer, 

        

        Maria Tumeiningsih, S.Pd. 

        NIP 1474050120072014 
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Lampiran 16 

CATATAN LAPANGAN 

SELAMA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

MELALUI MODEL CCS BERBANTUAN MEDIA 

FLASHCARD  

Siklus II 

 

Ruang Kelas : IV-B 

Nama Guru : Lia Maylani Hendriyanti, S.Pd, M.Pd 

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Mei 2015 

Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran! 

 

 Guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan pelajaran dan kehidupan 

sehari-hari. Guru juga melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan 

penyampaian materi. Karena kreatifitas guru, siswa diajak untuk mengamati 

lingkungan sekitar sekolah untuk memulai penyampaian materi. Kegiatan tanya 

jawab juga berlangsung dengan baik. Siswa lebih berani menyampaikan contoh 

deskripsi yang siswa buat sendiri. Diskusi berlangsung dengan baik, semua siswa 

bekerja sama dan mengerjakan soal evaluasi dengan tertib. 

 

Semarang, 26 Mei 2015 

         Observer, 

        

        Maria Tumeiningsih, S.Pd. 

        NIP 1474050120072014 
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Lampiran 17 

FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

4. Guru membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi 

                                                                                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Guru menjelaskan materi menggunakan media flashcard 
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6. Guru dan siswa bertanya jawab tentang flashcard yang ditampilkan 

guru 

 

 

7. Siswa berkelompok dengan teman sebangku untuk menyelesaikan 

permasalahan sesuai langkah-langkah model CCS 
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8. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

 

 

9. Siswa memperbaiki hasil diskusinya 
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10. Siswa mengerjakan soal evaluasi 

 

 

11. Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 


