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ABSTRAK
Fathimatuzzahro .2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
melalui Model Cooperative Script dengan Media Gambar Seri pada Siswa
Kelas V SDN Patemon 01. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:
Umar Samadhy, M.Pd. 298 halaman.
Berdasarkan hasil refleksi awal pada pembelajaran menulis di kelas V SDN
Patemon 01 Semarang, diketahui bahwa guru kurang membimbing siswa dalam
memecahkan permasalahan secara mandirisehingga siswa hanya menerima
pengetahuan dari penjelasan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang
menarik dan guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengemukakan pendapatnya sehingga dalam pembelajaran yang berlangsung
siswa hanya berperan sebagai pendengar.Adapun alternatif pemecahan masalah
berupa penerapan model Cooperative Scriptdengan media gambar seri. Rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas
pembelajaran bahasa Indonesia melalui model Cooperative Script dengan media
gambar seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01? Tujuan penelitian tindakan
kelas ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa
kelas V SDN Patemon 01 Semarang melalui model Cooperative Scriptdengan
media gambar seri.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tahap
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus dengan setiap siklus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Subjek penelitian adalah siswa kelas V dan guru kelas V di SDN Patemon
01 Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes.
Analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru siklus I mendapat skor 23dengan kategori baik, siklus II mendapat skor 28 dengan kategori
sangat baik, dan siklus III mendapat skor 30 dengan kategori sangat baik; (2)
aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 20,3 dengan ketegori
cukup, siklus II memperoleh skor 24 dengan kategori baik, dan siklus III
memperoleh skor 29,1 dengan kategori sangat baik; (3) persentase ketuntasan
klasikal keterampilan menulis ringkasan isi buku pada siklus I sebesar 44,4%,
siklus II sebesar 61,1%, dan siklus III sebesar 83,3%.
Simpulan dari penelitian ini adalah model Cooperative Scriptberbantuan
media gambar seridapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang meliputi
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis ringkasan siswa
kelas V SDN Patemon 01 Semarang. Saran untuk perbaikan pendidikan dan
proses pembelajaran adalahguru memotivasi siswa agar tertarik mengikuti
pembelajaran dan pengkondisian kelas sebaiknya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai agar kondisi kelas saatpembelajaranlebih kondusif.
Kata kunci:Cooperative Script;gambar seri; ringkasan isi buku.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan merupakan salah satu komponen yang penting dalam kemajuan
suatu bangsa. Pernyataan tersebut sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengemukakan bahwa pendidikan
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.
Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa
standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi
kemampuan

minimal

peserta

didik

yang

menggambarkan

penguasaan

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra
Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk
memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. Pada
pendidikan dasar, tiga kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik

1

2

yaitu membaca, menulis dan berhitung. Ketiga kemampuan tersebut menjadi
modal dalam melanjutkan tingkatan pendidikan selanjutnya.
Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang tertuang dalam Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) meliputi: (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 memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan,
memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
berbahasa; serta (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai
khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Adapun ruang lingkup
standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia SD dan MI mencakup
komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra. Komponen tersebut
terdiri dari 4 aspek yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca dan
menulis (Depdiknas, 2006:318)
Pembelajaran bahasa Indonesia yang tertuang dalam standar kompetensi
KTSP memiliki tujuan yang baik. Namun pelaksanaan di sekolah kerap kali tidak
sesuai dengan tujuan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunus
(2008:4) menyatakan bahwa aspek pelajaran bahasa yang paling tidak disukai
siswa adalah menulis. Ketidaksukaan ini tidak terlepas dari pengalaman
pembelajaran menulis yang kurang memotivasi dan merangsang minat siswa.

3

Pada pembelajaran yang dilakukan guru, siswa tidak dilibatkan langsung dalam
kegiatan dan latihan menulis. Selain itu, guru mengharapkan siswanya untuk
dapat menulis sekali jadi. Hal ini menyebabkan hasil tulisan siswa tidak sesuai
dengan tujuan yang diharapkan guru karena menulis merupakan sebuah proses.
Proses menulis terdiri dari tahap prapenulisan, penulisan dan pascapenulisan.
Permasalahan tersebut merupakan hasil pembelajaran bahasa Indonesia
yang belum sesuai KTSP. Berdasarkan refleksi awal bersama tim kolaborator
melalui data wawancara, data observasi, dan hasil belajar siswa, ditemukan
masalah mengenai kualitas pembelajaran bahasa Indonesia terutama dalam
keterampilan menulis pada siswa kelas V SDN Patemon 01 Kota Semarang yang
masih belum optimal. Permasalahan yang muncul pada pembelajaran yang
dilakukan adalah guru kurang membimbing siswa untuk menggali pengetahuan
secara mandiri sehingga siswa hanya memperoleh pengetahuan dari penjelasan
guru. Guru kurang dalam membangun kondisi kelas yang menyenangkan
sehingga kurang menarik minat siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar
dan menyebabkan siswa gaduh saat pembelajaran. Guru tidak memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya sehingga dalam
pembelajaran yang berlangsung siswa hanya berperan sebagai pendengar. Guru
tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk memperbaiki hasil ringkasannya
sehingga hasil ringkasan siswa tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Permasalahan pembelajaran tersebut juga didukung dengan hasil perolehan
hasil belajar

siswa. Hasil pembelajaran bahasa Indonesia tentang menulis

ringkasan isi buku kelas V SDN Patemon 01 menunjukkan dari 36 siswa, 12 siswa
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(33,3%) mendapat skor diatas KKM dan 24 siswa (66,6%) mendapat skor
dibawah KKM yaitu 65. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam
menulis ringkasan isi buku masih kurang dan perlu adanya peningkatan kualitas
pembelajaran.
Permasalahan

pembelajaran

bahasa

Indonesia

tersebut

merupakan

permasalahan yang sangat mendesak dan perlu segera dilakukan upaya perbaikan.
Peneliti dan tim kolaborator berinisiatif menetapkan alternatif tindakan untuk
memperbaiki kualitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan model
pembelajaran inovatif. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat
memecahkan masalah tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan Saintifik
melalui model Cooperative Script berbantuan media gambar seri. Penerapan
pendekatan Saintifik melalui model Cooperative Script berbantuan media gambar
seri diharapkan memudahkan siswa untuk membuat ringkasan bacaan dan
kegiatan diskusi dengan bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar dapat
melatih siswa untuk belajar mandiri, aktif, kerjasama dan tanggung jawab
sehingga tercipta suasana belajar yang bermakna bagi siswa.
Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal dan memahami berbagai
materi. Pendekatan ini mengarahkan siswa untuk mencari tahu dari berbagai
sumber melalui observasi bukan hanya penjelasan dari guru. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti
mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan dan menyimpulkan (Wagiran, 2014:23).
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Model Cooperative Script merupakan salah satu tipe model pembelajaran
yang dikembangkan dari Cooperative Learning. Cooperative Script merupakan
metode belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan
mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari (Aqib,2013:19).
Adapun kelebihan dari model Cooperative Script menurut Shoimin (2014:51)
adalah melatih indera pendengaran, ketelitian dan kecermatan siswa dalam
membuat ikhtisar dari materi yang diajarkan ; setiap siswa mempunyai peran saat
diskusi; dan melatih mengungkapkan kesalahan orang lain. Shoimin juga
menyebutkan tentang kelemahan model ini diantaranya digunakan untuk mata
pelajaran tertentu dan diskusi dilakukan dua orang saja.
Model Cooperative Script ini akan lebih optimal apabila ditunjang dengan
media pembelajaran. Peneliti memilih media gambar seri sebagai media pembelajaran yang akan membantu guru dalam proses belajar mengajar. Media gambar
berseri adalah media pembelajaran yang digunakan oleh guru berupa gambar datar
yang mengandung cerita, dengan urutan tertentu sehingga antara satu gambar
dengan gambar yang lain memiliki hubungan cerita dan membentuk satu
kesatuan. Gambar seri merupakan salah satu bentuk dari media visual (Arsyad,
2014:89). Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat
ingatan. Media visual berupa gambar menarik bagi siswa usia SD karena siswa
SD sangat senang dengan gambar. Perasaan senang akan mendorong minat,
kreatifitas dan motivasi siswa dalam menulis. Sehingga penggunaan media
gambar seri ini menarik bagi siswa dan dapat memperlancar pemahaman serta
memperkuat ingatan siswa. Selain itu, gambar seri juga bisa membantu siswa
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menemukan kosakata dan menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan.
Kelebihan media gambar yaitu: (1) dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke
dalam bentuk yang lebih nyata; (2) banyak tersedia dalam buku-buku; (3) sangat
mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan; (4) relatif tidak mahal; dan
(5) dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran dan bidang studi. Media
gambar juga mempunyai kelemahannya yaitu sebagai berikut: (1) tidak dapat
dirasakan secara nyata suasana sebenarnya; (2) menekankan kemampuan indera
penglihatan; (3) untuk kelas yang jumlahnya besar sangat sulit karena terbatas
ukurannya; dan (4) dapat hilang, mudah rusak, dan musnah bila tidak dirawat
dengan baik, sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Harapan penerapan
pendekatan saintifik dengan model Cooperative Script berbantu media gambar
seri, dapat menarik minat siswa sehingga lebih aktif, kreatif dan terampil dalam
pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan menulis ringkasan isi
buku.
Adapun penelitian yang mendukung dalam pemecahan permasalahan
tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah pada tahun 2012
dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membuat Ringkasan dengan Metode
Cooperative Script pada Siswa Kelas VI SDN Akkor Palengaan Pamekasan
Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
metode Cooperative Script berhasil meningkatkan aktivitas siswa. Penilaian hasil
siklus I, siswa mampu mencapai ketuntasan klasikal 63,63% dengan nilai rata-rata
64,77. Pada siklus II siswa mencapai ketuntasan klasikal sebesar 72,72% dengan
nilai rata-rata 69,27.
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Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Ni
Luh Sumerti, dkk. pada tahun 2014 dengan judul “ Pengaruh Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Concept Sentence Berbantuan Gambar Berseri Terhadap
Keterampilan Menulis Siswa Kelas V SDN 22 Dauh Puri”. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan kelompok eksperimen yang dibelajarkan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Concept Sentence berbantuan gambar berseri
memiliki rata-rata nilai keterampilan menulis lebih tinggi daripada kelompok
kontrol yang dibelajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. Nilai ratarata keterampilan menulis kelompok eksperimen lebih dari siswa kelompok
kontrol yaitu 64,66 > 54,93.
Penerapan model Cooperative Script dengan media gambar seri dapat
mendorong peningkatan keterampilan guru, siswa dapat lebih aktif dan mandiri
dalam kegiatan pembelajaran, mengembangkan kerjasama dengan anggota
kelompok dan tanggung jawab sehingga kualitas pembelajaran bahasa Indonesia
dapat meningkat.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengkaji
masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan
Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku melalui Model Cooperative Script
dengan Media Gambar Seri Kelas V SDN Patemon 01”.
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1.2 RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1.2.1

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut: bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia
melalui model Cooperative Script dengan media gambar seri pada siswa kelas V
SDN Patemon 01?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1.

Bagaimana

cara

meningkatkan

keterampilan

mengajar

guru

dalam

keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui model Cooperative Script
dengan media gambar seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01?
2.

Bagaimana cara meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam keterampilan
menulis ringkasan isi buku melalui model Cooperative Script dengan media
gambar seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01?

3.

Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis ringkasan isi buku
melalui model Cooperative Script dengan media gambar seri pada siswa kelas
V SDN Patemon 01?

1.2.2

Pemecahan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, alternatif pemecahan masalah

yang peneliti gunakan yaitu dengan penerapan pendekatan saintifik melalui model
Cooperative Script dengan media gambar seri. Adapun langkah-langkah pembelajaran menulis ringkasan isi buku menggunakan model Cooperative Script dengan
gambar seri ditunjukkan pada Tabel 1.1 Langkah-langkah Pembelajaran Model
Cooperative Script dengan Media Gambar Seri yaitu sebagai berikut.
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Tabel 1.1
Langkah-langkah Pembelajaran Model Cooperatif Script dengan Media
Gambar Seri
Langkahlangkah
pendekatan
scientific
1.
2.
3.
4.
5.

Langkahlangkah model
Cooperative
Script**

Mengamati
Menanya
Menalar
Mencoba
Menkomu
nikasikan

Langkahlangkah media
gambar seri
***
1.Menyiapkan
gambar
sesuai
pertumbuhan dan
perkembang
-an siswa

1. Guru membagi siswa
untuk berpasangan

2.Memperhatikan pengaturan ruang
dan jumlah
siswa, bila
media akan
digunakan
secara
kelompok,
dan
penempatan
media.

2. Guru membagikan
wacana/materi tiap
siswa untuk
dibaca dan
membuat
ringkasan.

3.Menunjukkan gambar
seri kepada
siswa di depan kelas

Langkah-langkah
model cooperative script dengan
media gambar seri
(kegiatan guru)
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin
dicapai
2. Guru melakukan tanya jawab
untuk menggali
pengetahuan
awal siswa
tentang materi
yang akan dipelajari
3. Guru menyampaikan materi
yang akan dipelajari

4. guru mengelompokkan siswa secara berpasangan
5. guru memberikan contoh
ringkasan isi
buku
6. guru memberikan kesempatan
kepada siswa
untuk bertanya
hal yang kurang
dimengerti
7. guru membagikan wacana/materi kepada siswa untuk dibaca dan dibuat
ringkasan
8. guru menempelkan gambar
seri di depan
kelas yang sesuai dengan isi
bacaan yang dibagikan kepada
siswa

Langkah-langkah
model Cooperative
Script dengan
media gambar seri
(kegiatan siswa)
1.Siswa
mendengarkan
penjelasan guru
tentang kompetensi yang akan
dicapai
2. siswa menjawab
pertanyaan guru
tentang materi
yang akan diajarkan (menalar)
3. siswa mendengarkan materi
yang disampaikan
guru. (menalar)
4. siswa bertanya
bila ada materi
yang belum dipahami (menanya)
5. siswa membentuk kelompok secara berpasangan
6. siswa membaca
dan memahami
contoh yang diberikan guru
(mengamati, menalar)

7. siswa membaca
lembar kerja yang
diberikan guru.
(mengamati)
8. siswa mengamati
gambar seri yang
ditempel di depan
kelas.
(mengamati)
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Langkahlangkah
pendekatan
scientific

Langkahlangkah model
Cooperative
Script**

Langkahlangkah media
gambar seri
***
4.Menerangkan
Pelajaran
dengan
menggunakan gambar
seri

3. Guru dan
siswa
menetapkan
siapa yang
pertama berperan sebagai pembicara dan
siapa yang
berperan sebagai pendengar.
4.Pembicara
membacakan ringkasannya
selengkap
mungkin,
dengan
memasukkan ide-ide
pokok dalam ringkasannya.
Sementara
pendengar
melakukan
hal berikut.
1) Menyimak/mengoreksi/
menunjukkan ide-ide
pokok yang
kurang
lengkap.

Langkah-langkah
model cooperative script dengan
media gambar seri
(kegiatan guru)
9. Guru menjelaskan manfaat
gambar seri
dalam pembelajaran

Langkah-langkah
model Cooperative
Script dengan
media gambar seri
(kegiatan siswa)
9. siswa mencari
ide-ide pokok
dalam tiap
paragraf pada
bacaan
(mencoba)
10. Siswa
meringkas bacaan
sesuai ide -ide
pokok yang
didapat dan
urutan gambar
seri (menalar,
menco-ba)

10. guru meminta
siswa untuk
menetapkan
yang pertama
menjadi pembicara dan pendengar

11. siswa menetapkan pembicara
dan pendengar
pada tiap-tiap
kelompok

11. guru memandu jalannya diskusi

12.pembicara membacakan hasil
ringkasan (menkomunikasikan)
13. pendengar menyimak dan
mengoreksi hasil
ringkasan yang
dibuat oleh pembicara (mengamati)
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Langkahlangkah
pendekatan
scientific

Langkahlangkah model
Cooperative
Script**
2) Membantu
mengingat/menghafalkan ide-ide
pokok dengan menghubungkan
materi sebelumnya atau
dengan materi lainnya.
5. Bertukar
peran,
semula
sebagai
pembicara
ditukar
menjadi
pendengar
dan sebaliknya. Serta
lakukan
seperti di
atas.

6. Kesimpulan
siswa bersama-sama
dengan
guru.

Keterangan:
* Wagiran (2014:24-27)
** Suprijono (2012:126)
*** Arsyad (2014:89)

Langkahlangkah media
gambar seri
***

Langkah-langkah
model cooperative script dengan
media gambar seri
(kegiatan guru)

Langkah-langkah
model Cooperative
Script dengan
media gambar seri
(kegiatan siswa)

12. Guru membimbing siswa
dalam bertukar
peran
13. guru meminta
siswa untuk
memperbaiki
ringkasan
sesuai koreksi
teman
14. guru meminta
siswa untuk
membacakan
ringkasan
didepan kelas.
15. guru memberikan reward
kepada siswa
yang berani
maju kedepan
kelas.
16. Guru memberikan konfirmasi kepada
siswa
17. guru membimbing siswa
dalam membuat
kesimpulan
18. guru menutup
pelajaran

14. siswa bertukar
peran, semula
pembicara menjadi pendengar
dan sebaliknya
(mencoba)
15. siswa memperbaiki hasil ringkasan sesuai koreksi teman.
16. siswa membacakan hasil ringkasannya
17. siswa mendengarkan konfirmasi dari guru
(menkomunikasi
kan)

18. siswa menyimpulkan
pembelajaran
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1.3 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan umum yang hendak dicapai peneliti adalah untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN Patemon 01
melalui model Cooperative Script dengan media gambar seri.
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru dalam keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui model Cooperative Script dengan
media gambar seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01.
2. Mendeskripsikan peningkatan aktifitas siswa dalam keterampilan menulis
ringkasan isi buku melalui model Cooperative Script dengan media gambar
seri pada siswa kelas V SDN Patemon 01.
3. Meningkatkan keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui model
Cooperative Script dengan media gambar seri pada siswa kelas V SDN
Patemon 01.

1.4 MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menemukan model
dan metode yang cocok dalam meringkas isi buku pada siswa kelas V SD.
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1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Bagi Guru
Penerapan model pembelajaran Cooperative Script berbantuan media
gambar seri memberikan pengetahuan bagi guru tentang metode mengajar yang
inovatif, menarik dan efektif dalam pembelajaran. Penggunaan model
pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan pemahaman siswa dan
keterampilan guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang aktif dan
kreatif.
1.4.2.2 Bagi Siswa
Penerapan model pembelajaran Cooperative Script berbantuan media
gambar seri diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa agar lebih berani
dalam mengungkapkan ide-idenya, mampu berkomunikasi dan bekerjasama yang
baik, mengajarkan kepada siswa tentang menghargai pendapat orang lain, mampu
berpikir kreatif dalam memecahkan masalah sehingga tujuan pembelajaran dapat
tercapai.
1.4.2.3 Bagi Sekolah
Penerapan model pembelajaran Cooperative Script berbantuan media
gambar seri diharapkan dapat

meningkatkan kerjasama antar guru untuk

menciptakan kualitas pembelajaran yang lebih baik serta dapat memberikan
kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga mutu sekolah
dapat meningkat.
\
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI
2.1.1 Hakikat Belajar
Hamalik (2014) menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat akan
tetapi mengalami dan hasil dari belajar adalah perubahan kelakuan. Pengertian
belajar menurut Hamalik ini menitik beratkan pada perubahan tingkah laku yang
terjadi akibat pengalaman belajar yang dialami siswa. Pendapat ini juga didukung
dengan pendapat Sudjana (2011) yang menyatakan

bahwa belajar bukan

menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai
dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Maka, tujuan dari belajar adalah
perubahan tingkah laku. Travers (dalam Suprijono 2012: 2) belajar adalah proses
menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Pendapat-pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses untuk mengubah tingkah laku
seseorang melalui pengalaman.
Bukti seseorang telah mengalami kegiatan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang tersebut. Tingkah laku terdiri dari berbagai
aspek diantaranya pengetahuan, pemahaman kebiasaan, keterampilan, apresiasi,
emosional, hubungan sosial, jasmani, budi pekerti, sikap dan lain-lain. Hasil
belajar akan tampak pada perubahan aspek-aspek tersebut.
Prinsip-prinsip belajar menurut Suprijono (2012:4) adalah sebagai berikut.
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2.1.1.1

Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri:
1)

Tingkah laku dimotivasi. Seseorang mau berbuat karena adanya suatu
tujuan tertentu yang timbul berkat kebutuhan pada diri orang tersebut.

2)

Tingkah laku yang bermotivasi adalah tingkah laku yang sedang
terarah pada tujuan. Pencapaian tujuan akan mengurangi ketegangan
dan pemuasan kebutuhan seseorang.

3)

Tujuan yang disadari oleh seseorang mempengaruhi tingkah lakunya
dalam

upaya

mencapai

tujuan

tersebut.

Seseorang

memilih

perbuatan/tindakan yang hanya mengacu ke arah pencapaian tujuan
yang dapat memuaskan kebutuhannya.
4)

Lingkungan menyediakan kesempatan untuk bertingkah laku tertentu,
dan/atau membatasi tingkah laku seseorang. Artinya, lingkungan
sebagai stimulus untuk memuaskan kebutuhan dan dapat juga
membatasi pemuasan kebutuhan.

5)

Tingkah laku dipengaruhi oleh proses-proses dalam organisme.
Pandangan, pengalaman dan konsepsi yang dimiliki seseorang
mempengaruhi tingkah laku terhadap aspek-aspek tertentu dari
lingkungannya, misalnya sikap terhadap orang/individu lain.

6)

Tingkah laku ditentukan oleh kapasitas dalam diri organisme manusia.
Kapasitas yang dimaksud adalah inteligensi dan abilitas. Kemampuan
seseorang untuk berbuat sesuai dengan kapasitasnya sendiri.
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2.1.1.2

Belajar Merupakan Proses.

Belajar adalah proses sistemik yang dinamis, konstruktif dan organik yang
merupakan kesatuan fungsional dari berbagai komponen belajar. Unsur-unsur
yang berkaitan dengan proses belajar yaitu motivasi belajar, bahan belajar, alat
bantu belajar, suasana belajar dan kondisi subjek yang belajar. Belajar terjadi
karena didorong adanya kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai.
2.1.1.3

Belajar Merupakan Bentuk Pengalaman.

Pengalaman merupakan hasil interaksi antara siswa dengan lingkungan.
Pengalaman dapat digunakan sebagai sumber pengeta-huan dan keterampilan
yang bersifat pendidikan. Pengalaman dapat berupa pengalaman langsung dan
pengalaman pengganti. Pengalaman langsung berarti siswa ikut berpartisipasi dan
ber-buat, sedangkan pengalaman pengganti dapat melalui observasi langsung,
gambar, grafis, kata-kata seperti membaca dan mendengar serta melalui simbolsimbol (Hamalik, 2013:29).
Penjelasan tentang prinsip-prinsip belajar

diatas dapat kita simpulkan

bahwa dalam belajar terdapat perubahan perilaku sebagai hasil dari kegiatan
belajar, proses yang didorong adanya kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai
dan pengalaman yang dialami baik pengalaman langsung maupun pengalaman
pengganti.

2.1.2 Pembelajaran
Pengertian pembelajaran menurut Hamalik (2014:57), pembelajaran
adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material,
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fasilitas dan perlengkapan serta prosedur

yang saling mempengaruhi dalam

mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan
membaca buku ataupun belajar di kelas karena adanya organisasi dan interaksi
antara berbagai komponen untuk membelajarkan peserta didik. Briggs (dalam
Anni, 2011:191) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa
yang mempengaruhi peserta didik sehingga peseta didik itu memperolah kemudahan. Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang melibatkan unsur-unsur seperti manusiawi,
material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk
mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, subjek belajar,
materi belajar, strategi, media, evaluasi dan penunjang. Proses pembelajaran
berlangsung sepanjang hayat. Pembelajaran tidak hanya didapat di sekolah
melainkan juga di lingkungan masyarakat. Individu akan selalu berhubungan
dengan masyarakat oleh karena itu pembelajaran berlaku dimanapun dan
kapanpun. Pembelajaran lebih menitik beratkan pada interaksi peserta didik
dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih
baik. Di sekolah atau kelas, guru bertugas untuk mengkondisikan lingkungan agar
nantinya dapat menunjang terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik.
Proses belajar dapat terjadi baik secara alamiah maupun rekayasa. Proses
belajar secara alamiah terjadi pada kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap
orang dan tidak direncanakan. Proses belajar yang direkayasa merupakan proses
belajar yang memiliki sistematika yang jelas dan telah direncanakan sebelumnya
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guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pada proses belajar direkayasa,
menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Proses
belajar yang direkayasa yang lebih memungkinkan tercapainya perubahan
perilaku karena adanya rancangan metode dan alat yang digunakan.
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
kepada peserta didik. Pengalaman belajar dapat diterima siswa melalui
pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi dan berpusat pada peserta didik.
Tersusunnya kegiatan pembelajaran membantu guru dan peserta didik dalam
melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kegiatan pembelajaran
yang telah disusun guru memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh
siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
Berdasarkan pendapat para ahli tentang pembelajaran, maka dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang membantu/membimbing siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Komponenkomponen pembelajaran terdiri dari tujuan, subjek belajar, materi belajar, strategi,
media, evaluasi dan penunjang. Kegiatan pembelajaran disusun untuk mencapai
tujuan pembelajaran.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Keberhasilan seseorang dalam belajar dipengaruhi beberapa faktor yaitu
faktor yang berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar
dirinya. Menurut Anni (2011:97) kondisi internal atau faktor dari dalam peserta
didik mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis seperti
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kemampuan intelektual dan emosional dan juga kondisi sosial seperti kemampuan
peserta didik dalam bersosialisasi di lingkungan. Kesempurnaan dan kualitas
kondisi internal peserta didik sangat berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan
hasil belajar. Selain kondisi internal, kondisi eksternal juga mempengaruhi
kegiatan belajar peserta didik diantaranya variasi dan tingkat kesukaran materi
belajar, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat
akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil belajar peserta didik.
Peserta didik yang memiliki intelegensi yang kurang akan merasa kesulitan
saat memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Dia
memerlukan waktu yang lebih banyak untuk dapat memahami materi yang
disampaikan guru atau yang sedang dipelajari. Maka dari itu, kondisi internal
maupun eksternal peserta didik sangat berpengaruh terhadap kesiapan, proses dan
hasil belajar siswa. Guru yang merancang proses pembelajaran sedemikian rupa
terkadang merasa kesulitan dalam mempraktikkannya kepada peserta didik yang
memiliki hambatan-hambatan tertentu. Setiap peserta didik memiliki karakteristik
berbeda-beda sehingga tingkat pemahaman antara peserta didik berbeda-beda.
Proses pembelajaran memerlukan lingkungan yang baik agar dapat berpengaruh positif terhadap kondisi belajar siswa. Lingkungan yang baik dapat
membuat siswa lebih siap dalam menerima proses belajar dan membantu siswa
dalam memahami materi yang dipelajari.
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2.1.4 Kualitas Pembelajaran
Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah merupakan perwujudan yang
mendukung upaya perbaikan pengelolaan pendidikan. Peningkatan kualitas
pembelajaran dapat dilihat dari kualitas perilaku pembelajaran guru, perilaku
belajar siswa, iklim pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan
sistem pembelajaran di sekolah (Depdiknas, 2005). Depdiknas (2004) menyatakan
bahwa kualitas pendidikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan untuk
menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan baik. Komponen dari kualitas
pembelajaran terdiri atas keterampilan guru, aktivitas siswa, iklim pembelajaran,
mater pembelajaran,media dan hasil belajar siswa.

2.1.4.1 Ketrampilan Guru
Guru merupakan komponen yang selama ini dianggap sangat mempengaruhi proses pendidikan. Untuk itu, guru diharapkan memiliki sejum-lah
kompetensi yang menunjukkan keprofesionalan guru tersebut. Kompetensi yang
harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial dan kompetensi profesional (UU No.14 tahun 2005 tentang
guru dan dosen).
a. Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan dalam
pembelajaran yang meliputi:
1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2) pemahaman terhadapa peserta didik
3) pengembangan kurikulum/silabus

pengelolaan
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4) perancangan pembelajaran
5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6) pemanfaatan teknologi pembelajaran
7) evaluasi hasil belajar
8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.
b. Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang mantab, stabil,
dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan
bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja
sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
c. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari
masyarakat yang meliputi kompetensi;
1) Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat
2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orangtua/wali peserta didik
4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar
d. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi
pelajaran secara luas dan mendalam (Sanjaya, 2006:19-20).
Hamalik (2014:9) dalam bukunya yang berjudul kurikulum dan
pembelajaran menyebutkan berbagai peran guru, diantaranya:
a. Sebagai fasilitator, yang menyediakan berbagai kemudahan bagi peserta
didik dalam proses belajar mengajar.
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b. Sebagai pembimbing, yang membantu peserta didik mengatasi kesulitan
dalam pembelajaran.
c. Sebagai penyedia lingkungan, yang menciptakan lingkungan yang
menantang bagi peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar.
d. Sebagai komunikator, yang melakukan komunikasi dengan peserta didik
dan juga masyarakat.
e. Sebagai model yang memberikan teladan yang baik bagi peserta didik.
f. Sebagai evaluator, yang melakukan penilaian terhadap kemajuan belajar
peserta didik.
g. Sebagai inovator, yang menyebarluaskan usaha-usaha pembaruan kepada
masyarakat.
h. Sebagai agen moral dan politik, yang ikut serta dalam membina moral
masyarakat, peserta didik serta menunjang upaya-upaya pembangunan.
i. Sebagai agen kognitif, yang menyebarluaskan pengetahuan kepada peserta
didik dan masyarakat.
j. Sebagai manajer, yang memimpin kelompok siswa dalam kelas sehingga
proses pembelajaran berhasil.
Turney (dalam Mulyasa, 2011:70) mengungkapkan bahwa ada 8 keterampilan mengajar guru yang sangat berperan dalam menentukan kualitas
pembelajaran, yaitu:
(1) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran
Membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar
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mental maupun perhatiannya terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari
(Sanjaya, 2006:42). Suatu

materi pelajaran yang baru akan mudah

diterima oleh otak siswa apabila kondisi mental dan perhatian siswa
sepenuhnya tertuju pada materi yang akan disampaikan guru.
Sebaliknya, materi akan sulit dicerna oleh siswa apabila kondisi mental
dan perha-tian siswa tidak fokus pada pembelajaran yang akan dimulai.
Sanjaya (2006:43) menyebutkan tujuan dari kegiatan membuka
pelajaran yaitu menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi
belajar siswa dan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang
pembelajaran yang akan dilakukan.
Sedangkan menurut Usman (dalam Suryosubroto,2009: 43)
menutup pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk
mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Kegiatan menutup
pelajaran merupakan kegiatan untuk memberikan gambaran tentang
materi yang telah dipelajari siswa, tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sanjaya (2006
:43-44) kegiatan menutup pelajaran dapat dilakukan dengan cara (1)
merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang dibahas,
sehingga siswa memperoleh gambaran menyeluruh dan jelas tentang
pokok-pokok persoalan; (2) mengonsolidasi perhatian siswa terhadap
hal-hal yang dipelajari agar informasi yang diterima dapat membangkitkan minat untuk mempelajari yang lebih lanjut; (3) mengorganisasikan
kegiatan yang telah dilakukan untuk membentuk pemahaman baru ten-
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tang materi yang telah dipelajari; (4) memberi tindak lanjut serta saransaran untuk memperluas wawasan yang berhubungan dengan materi pelajaran yang dibahas.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
keterampilan membuka pelajaran merupakan usaha menarik minat dan
memotivasi siswa untuk fokus terhadap pembelajaran yang akan
dimulai. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran merupakan
keterampilan dalam mengakhiri kegiatan belajar

mengajar yang

memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kegiatan
belajar mengajar yang telah dilakukan, mengetahui tingkat keberhasilan
siswa dan keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
(2) Keterampilan Menjelaskan
Suyono ( 2013 : 215 ) keterampilan menjelaskan berarti suatu aspek
penting

yang harus

dikuasai

oleh guru. Menjelaskan adalah

mendiskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta dan
data sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemampuan guru dalam
menjelaskan suatu pokok bahasan harus secara jelas, jernih, gamblang,
teratur , sistematis , menarik sehingga mampu diterima oleh siswa.
Menurut Solihatin ( 2012 : 62 ) Keterampilan menjelaskan berarti
mengorganisir materi pembelajaran dalam tata urutan yang terencana
secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa.
Rusman (2014:87), komponen-komponen keterampilan
yang harus dikuasai guru adalah:

menjelaskan
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1) Membimbing siswa memahami konsep.
2) Melibatkan siswa berpikir.
3) Memberi penjelasan kepada siswa dalam mengatasi kesalah
pahaman.
4) Membimbing siswa memecahkan masalah.
Jadi keterampilan menjelaskan merupakan penyajian informasi secara
lisan. Dalam mengkonstruksi pemahaman siswa guru harus mampu
menjelaskan secara profesional dengan bantuan sumber belajar yang
relevan.
(3) Keterampilan Bertanya
Pembelajaran akan terasa membosankan apabila guru hanya menjelaskan materi tanpa adanya pertanyaan yang ditujukan kepada siswa. Pertanyaan yang diberikan kepada siswa bertujuan untuk mengajak siswa
berpikir. Pada setiap proses pembelajaran ataupun strategi pembelajaran
apapun, bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Menurut
Sanjaya (2006:34), pertanyaan dapat berdampak positif yaitu:
a. dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran
b. dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa
c. dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntut siswa menentukan jawaban
d. memusatkan perhatian siswa pada permasalahan yang akan
dibahas
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Jadi, keterampilan bertanya merupakan usaha guru dalam mengajak
siswa untuk berpikir dan ikut berpartisipasi dalam pembelajaran.
Keterampilan bertanya dapat merangsang siswa untuk berpikir tentang
pertanyaan

yang diajukan dan hasil dari pemikiran siswa yang

disampaikan kepada guru merupakan bentuk partisipasi siswa dalam
pembelajaran.
(4) Keterampilan Memberikan Penguatan
Keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang
merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah
laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan
balik bagi siswa atas perbuatan atau respon yang diberikan sebagai
suatu dorongan atau koreksi (Sanjaya, 2006:37). Keterampilan
memberikan penguatan dapat mendorong siswa untuk merespon
stimulus yang diberikan guru. Fungsi dari keterampilan penguatan
adalah memberikan hadiah atau ganjaran kepada siswa agar dapat
meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran.
Sanjaya (2006:37) membedakan jenis keterampilan penguatan menjadi
2, yaitu verbal dan nonverbal.
a. Penguatan verbal, merupakan penguatan yang berupa kata-kata,
baik kata-kata pujian atau kata-kata koreksi.
b. Penguatan nonverbal, merupakan penguatan yang berupa bahasa
isyarat seperti anggukan kepala tanda setuju, menggelengkan kepala tanda tidak setuju.
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Keterampilan memberikan penguatan merupakan umpan balik dari guru
kepada siswa terhadap partisipasinya dalam pembelajaran. Penguatan
dilakukan guru kepada siswa yang ikut serta dalam pembelajaran.
(5) Keterampilan Menggunakan Variasi
Sanjaya (2006:38) variasi stimulus adalah keterampilan guru untuk
menjaga iklim pembelajaran menarik dan tidak membosankan sehingga
siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru bertugas
untuk

menjaga

iklim

pembelajaran

agar

tetap

kondusif

dan

menyenangkan. Iklim belajar yang menyenangkan akan membuat siswa
mendengarkan materi yang diajarkan guru serta siswa lebih senang
dalam menerima pelajaran. Jika siswa telah merasa senang dalam
pembelajaran dari guru, maka materi yang disampaikan guru akan cepat
terserap oleh siswa.
Terdapat 3 jenis variasi stimulus yang dikemukakan oleh Sanjaya
(2006:39), yaitu:
a. Variasi pada waktu tatap muka atau melaksanakan proses pembelajaran. Teknik yang dapat digunakan dalam variasi ini diantaranya penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian, kebisuan guru,mengadakan kontak pandang dan gerak guru.
b. Variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran. Teknik
yang dapat dilakukan yaitu penggunaan variasi media visual,
variasi alat dan media auditif serta variasi alat atau bahan yang
dapat diraba, dimanipulasi dan digerakkan.
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c. Variasi dalam berinteraksi. Guru perlu memberikan kesempatan
kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan
menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menciptakan
iklim belajar yang menyenangkan agar siswa tertarik dalam mengikuti
pembelajaran.
(6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil
Menurut Solihatin ( 2012 : 66 ) diskusi kelompok kecil merupakan
salah satu bentuk kegiatan belajar mengaar yang penggunaanya cukup
sering diperlukan. Dalam diskusi kelomok kecil melibatkan 3-9 siswa ,
berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal , serta memiliki
tujuan yang dicapai kerja sama antar anggotanya. Menurut Rusman
(2014:89) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah
salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem
pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Komponen
- komponen yang perlu dikuasai guru dalam membimbing diskusi
kelompok kecil adalah:
a. Memusatkan perhatian siswa terhadap topik diskusi.
b.Memperjelas pemahaman jika ada masalah yang timbul.
c. Menganalisis pandangan siswa
d.Meningkatkan urunan siswa
e. Memberi kesempatan siswa berpartisipasi.
f. Menutup diskusi
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Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan usaha
guru dalam membimbing siswa untuk dapat bekerjasama dalam
kelompok mendiskusikan topik yang telah ditentukan.
(7) Keterampilan Mengelola Kelas
Pengelolaan kelas menurut Arikunto (dalam Suryosubroto, 2009:40)
adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan
belajar mengajar untuk mencapai kondisi optimal sehingga terlaksana
kegiatan pembelajaran yang diharapkan. Sardiman (dalam Suryobroto,
2009:41) , kegiatan mengelola kelas menyangkut kegiatan sebagai
berikut.
a. Mengatur tata ruang kelas, misalnya mengatur meja dan tempat
duduk, menempatkan papan tulis dan lain-lain.
b. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi dalam arti guru
harus mampu menangani dan mengarahkan tingkah laku siswa
agar tidak merusak suasana kelas.
Keterampilan

mengelola

kelas

merupakan

usaha

guru

dalam

menciptakan kondisi kelas yang optimal pada proses belajar mengajar.
Kegiatan mengelola kelas terdiri dari pengaturan tata ruang kelas dan
menciptakan iklim belajar yang serasi.
(8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan
guru mengelola kegiatan secara efektif dan efisien serta dapat memainkan perannya. Peran tersebut meliputi guru sebagai organisator, sumber
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informasi, pendorong untuk belaar, penyedia materi, pendiagnosa dan
pemberi bantuan pada siswa. ( Solihatin. 2012 : 73 )
Pembelajaran perseorangan (individual) adalah pembelajaran yang paling humanis memenuhi kebutuhan siswa. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, dan pengguanaan media untuk memberi sentuhan kebutuhan individual. Pembelajaran ini terjadi bila jumlah siswa terbatas.
Menurut

Rusman

(2012:91),

komponen-komponen

keterampilan

mengajar perseorangan adalah:
1) Memberikan pendekatan pribadi (individual).
2) Memberi bimbingan sesuai kebutuhan siswa.
3) Memudahkan siswa mempelajari materi.
4) Tanggap terhadap masalah yang dihadapi siswa.
Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan
usaha guru dalam mengelola kegiatan secara efektif dan efisien serta
menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan siswa.
Keterampilan guru yang dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa
Indonesia menulis ringkasan isi buku melalui model cooperative script dengan
berbantu media gambar seri adalah keterampilan membuka dan menutup,
keterampilan

bertanya,

keterampilan

memberi

penguatan,

keterampilan

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas,
keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam penelitian ini,
indikator keterampilan guru yang sesuai dengan langkah-langkah model
cooperative script dengan media gambar seri diantaranya yaitu (1) membuka
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pembelajaran; (2) menyampaikan materi pelajaran; (3) membimbing pembentukan
kelompok secara berpasangan; (4) membagikan contoh meringkas isi buku dan
lembar kerja siswa; (5) menyiapkan media gambar seri; (6) membimbing siswa
melaksanakan presentasi dengan menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan
pendengar; (7) memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa; dan (8)
menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan materi yang sudah dipelajari.

2.1.4.2 Aktivitas Siswa
Menurut Sadirman (2011:200), aktivitas belajar adalah aktivitas yang
bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas itu saling
terkait. Sehubungan dengan hal itu, anak berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa
perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir
sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru akan timbul setelah anak itu berpikir pada
taraf berbuat. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat
seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional.
Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) membuat suatu daftar yang berisi
berbagai macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai
berikut:
2.1.4.2.1 Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca,
memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
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2.1.4.2.2 Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara,
diskusi, interupsi.
2.1.4.2.3 Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik, pidato.
2.1.4.2.4 Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, angket, menyalin.
2.1.4.2.5 Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta,
diagram.
2.1.4.2.6 Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain:
melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi,
bermain, berkebun, beternak.
2.1.4.2.7 Mental

activities,

sebagai

contoh

misalnya:

menanggapi,

mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan,
mengambil keputusan.
2.1.4.2.8 Emosional activites, seperti misalnya: menaruh minat, merasa
bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar
siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses belajar baik fisik
maupun psikis yang merupakan satu kesatuan tidak dapat terpisahkan. Kegiatan
kegiatan yang di maksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar
seperti bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas tugas yang relevan, menjawab
pertanyaan guru atau siswa dan bisa dengan bekerja sama dengan siswa lain, serta
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tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Siswa melakukan aktivitas dengan
tujuan memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman. Aktivitas siswa yang
dilaksanakan dalam penerapan model cooperative script dan media gambar seri
diantaranya visual activities, oral activities, listening activities, writing activities,
motor activities, mental activities, emosional activites.
Aktivitas siswa dalam penelitian ini disesuaikan dengan penerapan model
cooperative script dengan media gambar seri. Indikator aktivitas siswa yang akan
diamati dalam penelitian ini adalah (1) kesiapan siswa mengikuti pembelajaran;
(2) kemampuan siswa dalam menanggapi apersepsi; (3) memperhatikan materi
yang di-sampaikan oleh guru; (4) siswa membentuk kelompok secara berpasangan
dengan tertib; (5) siswa meringkas isi bacaan dengan bantuan gambar seri; (6)
siswa menetapkan pembicara dan pendengar; (7) siswa yang berperan menjadi
pembicara mempresentasikan hasil ringkasannya; (8) siswa yang berperan sebagai
pendengar memberi koreksi ter-hadap hasil pekerjaan teman; (9) siswa melakukan
penyuntingan hasil karangan; dan (10) siswa menyimpulkan pembelajaran.
2.1.4.3 Iklim Pembelajaran
Menurut Dikti (dalam Depdiknas, 2004), iklim pembelajaran mencakup :
a) Suasana kelas yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
kegiatan pembelajaran yang menarik, menantang, menyenangkan, dan
bermakna bagi pembentukan profesionalitas kependidikan
b) Perwujudan nilai dan semangat ketauladanan, prakarsa, dan kreativitas
guru.
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Kelas merupakan salah satu lingkungan yang digunakan untuk aktivitas
belajar siswa. Lingkungan fisik untuk belajar memerlukan kondisi yang
menyenangkan agar siswa dapat nyaman dalam belajar. Penataan ruangan belajar
seperti temperatur, ventilasi udara, ruang istirahat, tempat duduk, lampu
penerangan dan sebagainya perlu diperhatikan (Rifa‟i dan Anni, 2011: 212). Ada
empat faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan
belajar yang kondusif yaitu: (1) persiapan sarana dan kegiatan belajar; (2)
pengaturan fisik; (3) kegiatan membuka pembelajaran; dan (4) membangun
suasana kebersamaan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa iklim pembelajaran adalah segala situasi
yang muncul antara guru dan siswa atau antar siswa yang mempengaruhi proses
belajar mengajar agar lebih menarik, menantang, menyenangkan, dan bermakna
demi terwujudnya semangat siswa dan kreativitas guru lebih baik. Adapun
indikator iklim pembelajaran yang baik diantaranya; 1) suasana kelas; 2) interaksi
dalam pembelajaran.

2.1.4.4 Materi Pembelajaran
Menurut Poerwati (2013:255) materi pembelajaran adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi
standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran harus dipersiapkan agar
pembelajaran dapat mencapai sasaran. Materi pembelajaran dipilih seoptimal
mungkin agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan
dicapai.
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Jenis-jenis materi pembelajaran menurut Amri (2013:256) dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Fakta yaitu kenyataan dan kebenaran.
b) Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa
timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus,
hakekat, inti/isi dan sebagainya.
c) Prinsip yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting ,
meliputi dalil, rumus dan sebagainya.
d) Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam
mengerjakan suatu aktifitas dan kronologi suatu sistem.
e) Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai
kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat dan minat belajar dan
bekerja, dan sebagainya.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran merupakan bahan
yang digunakan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
harus dikuasai siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

2.1.4.5 Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti
„tengah‟, „perantara‟ atau „ pengantar‟. Arsyad (2014:3) mengemukakan pengertian media secara khusus dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan
sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses
dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Hamidjojo (dalam Arsyad,
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2014:4) berpendapat bahwa media adalah semua bentuk perantara yang digunakan
oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat
sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada
penerima yang dituju. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
merupakan alat atau perantara yang digunakan untuk mengemukakan atau
menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik.
Edgar Dale (dalam Sanjaya, 2006: 165) melukiskan pengalaman belajar
siswa yang dinamakan kerucut pengalaman. Kerucut ini dianut secara luas untuk
menentukan alat bantu atau media yang sesuai agar siswa memperoleh
pengalaman belajar secara mudah.

Kerucut pengalaman Edgar Dale
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Penjelasan dari kerucut pengalaman tersebut adalah sebagai berikut.
a. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh siswa
sebagai hasil dari aktivitas sendiri.
b. Pengalaman tiruan/pengalaman yang logis adalah pengalaman yang
diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar
mendekati keadaan yang sebenarnya.
c. Pengalaman melalui drama, yaitu pengalaman yang diperoleh dari
kondisi dan situasi yang diciptakan melalui drama (peragaan) dengan
menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.
d. Pengalaman melalui demonstrasi adalah teknik penyampaian informasi
melalui peragaan dimana siswa melihat peragaan orang lain.
e. Pengalaman wisata, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui
kunjungan siswa ke suatu objek yang ingin dipelajari.
f. Pengalaman melalui pameran yaitu dengan menunjukkan hasil karya.
g. Pengalaman melalui televisi, siswa menyaksikan berbagai peristiwa
yang ditayangkan di televisi.
h. Pengalaman melalui gambar hidup dan film mengajarkan siswa untuk
belajar sendiri.
i. Pengalaman melalui radio, tape recorder, dan gambar sifatnya abstrak
sebab hanya mengandalkan indra penglihatan atau pendengaran saja.
j. Pengalaman melalui lambang-lambang visual memberikan pengetahuan
yang lebih luas kepada siswa sehingga dapat memahami berbagai
perkembangan atau struktur melalui bagan dan lambang visual lainnya.
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k. Pengalaman melalui lambang verbal sifatnya lebih abstrak karena siswa
memperoleh pengetahuan hanya melalui bahasa baik lisan maupun
tulisan.
Kesimpulan yang dapat diambil dari kerucut pengalaman tersebut adalah
pengalaman dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan tidak langsung.
Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan
yang diperoleh. Sebaliknya, semakin tidak langsung pengetahuan yang diperoleh,
semakin abstrak pengetahuan siswa.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan media
menurut Sanjaya (2006:173-174) diantaranya:
a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran
b. Sesuai dengan materi pembelajaran
c. Sesuai minat, kebutuhan dan kondisi siswa
d. Efektif dan efisien
e. Sesuai kemampuan guru dalam memgoperasikannya.

2.1.4.6 Hasil Belajar
Widoyoko

(2012:25-28) menjelaskan bahwa

proses pembelajaran

melibatkan dua subjek yaitu guru dan siswa akan menghasilkan suatu perubahan
pada diri siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Perubahan yang terjadi
pada diri siswa sebagai akibat kegiatan pembelajaran bersifat non-fisik seperti
perubahan sikap, pengetahuan maupun kecakapan. Berbagai perubahan yang
terjadi pada siswa sebagai hasil proses pembelajarana dapat dibedakan menjadi
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dua, yaitu output dan outcome. Output merupakan kecakapan yang dikuasai siswa
yang segera dapat diketahui setelah mengikuti proses pembelajaran. Sedangkan
Outcome adalah prestasi sosial siswa dalam masyarakat yang merupakan hasil
pembelajaran yang bersifat jangka panjang.
Bloom (dalam Rifa‟i dan Anni, 2011:86) hasil belajar mencakup ranah
kognitif, afektif dan psikomotor.
1.

Ranah Kognitif
Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual dan
kompetensi

berpikir

seseorang

seperti

mengingat,

memahami,

menganalisis, menghubungkan, mengonseptualisasikan, memecahkan
masalah, dan sebagainya. Purwanto (2013:50) menyatakan bahwa hasil
belajar kognitif merupakan perubahan perilaku yang terjadi dalam
kawasan kognisi yang meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus
eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengolahan dalam otak menjadi
informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk
menyelesaikan masalah.
2.

Ranah Afektif
Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai yang
mencakup lima aspek yaitu penerimaan, penanggapan, penilaian,
pengorganisa-sian, dan pembentukan pola hidup. Hasil belajar afektif
menyangkut perubahan sikap, pandangan, dan perilaku. Krathwohl (dalam
Purwanto, 2013:51) membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkatan
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yaitu: (1) penerimaan; (2) partisipasi; (3) penilaian; (4) organisasi, dan; (5)
internalisasi.
3.

Ranah Psikomotorik
Ranah psikomotor berkaitan dengan kompetensi berunjuk kerja yang
melibatkan gerakan-gerakan otot psikomotor. Simpson (dalam Purwanto,
2013:53) mengklasifikasikan hasil belajar psikomotor menjadi enam yaitu:
(1) persepsi; (2) kesiapan; (3) gerakan terbimbing; (4) gerakan terbiasa; (5)
gerakan kompleks, dan; (6) kreativitas.
Uraian diatas dapat disimpukan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang

dicapai atau diperoleh sebagai dampak dari kegiatan belajar siswa yang
dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang
terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. Hasil belajar tersebut mencakup tiga
ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang harus dimiliki oleh siswa
sebagai hasil dari proses belajar. Indikator hasil belajar kognitif siswa meliputi:
(1) menemukan ide-ide pokok tiap paragraph; (2) menyusun ide-ide pokok
menjadi kalimat yang benar; (3) mengembangkan kalimat menjadi paragraf yang
runtut dan; (4) kesesuaian ringkasan dengan isi bacaan. Indikator ranah afektif
siswa meliputi: (1) kerjasama dalam diskusi; (2) menghargai pendapat orang
lain; (3) berani mengungkapkan hasil karyanya dan; (4) bertanggungjawab atas
tugas yang diberikan guru. Sedangkan indikator untuk ranah psikomotorik
meliputi: (1) membuat kalimat sendiri sesuai ide pokok bacaan; (2)
menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf yang padu dan; (3) membuat
ringkasan isi bacaan.
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2.1.5 Hakikat Bahasa Indonesia
2.1.5.1 Pengertian Bahasa Indonesia
Susanto (2015: 241) Bahasa merupakan salah satu keterampilan yang
diharapkan dimiliki oleh siswa karena bahasa merupakan modal terpenting bagi
manusia. Ada empat keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa,
antara lain: mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Depdiknas (2003: 6)
bahasa merupakan sarana untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman,
saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan kemampuan intelektual
dan kesusasteraan merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman
tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan
siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menghargai karya cipta
bangsa Indonesia.

2.1.5.2 Fungsi Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara
Indonesia, sehingga bahasa Indonesia diajarkan di berbagai jenjang pendidikan
formal. Depdiknas (2003: 6-7) menyebutkan fungsi mata pelajaran Bahasa
Indonesia sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, (2) sarana
peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan
pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan
untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4)
sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai
keperluan menyangkut berbagai masalah, (5) sarana pengembangan penalaran,
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dan (6) sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui khazanah
kesusasteraan Indonesia.

2.1.5.3 Tujuan Bahasa Indonesia
Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD antara lain agar siswa
mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk pengembangan
kepribadian, memperluas wawasan kehidupan serta meningkatkan pengetahuan
dan kemampuan berbahasa (Susanto, 2015:245). Susanto juga menyebutkan
tujuan bahasa Indonesia secara khusus antara lain (1) agar siswa gemar membaca;
(2) meningkatkan karya sastra untuk meningkatkan kepribadian; (3) mempertajam
kepekaan, perasaan; dan (4) memperluas wawasan kehidupannya.
Secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia menurut Depdiknas
(2003:7) adalah sebagai berikut:
1) Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai
bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara.
2) Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan
fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk
bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan.
3) Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk
meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan
kematangan sosial.
4) Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa (berbicara dan
menulis).
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5) Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk
mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa.
6) Siswa menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai
khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.

2.1.5.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar
Keterampilan berbahasa terutama di sekolah dasar meliputi keterampilan
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kemampuan berbahasa lisan
meliputi berbicara dan menyimak, sedangkan kemampuan bahasa tulisan meliputi
membaca dan menulis. Modal utama manusia dalam keterampilan berbahasa yaitu
kekayaan kosakata.
Anak memasuki usia sekolah dasar, anak-anak terkondisi untuk
mempelajari bahasa tulis. Anak dituntut untuk berpikir lebih dalam lagi
kemampuan berbahasanya sehingga kemampuan berbahasa anak mengalami
perkembangan (Susanto, 2015:243). Susanto (2015:244) menyatakan anak-anak
usia tujuh tahun dapat membuat cerita yang lebih teratur. Mereka menyusun cerita
dengan mengemukakan masalah, rencana pemecahan masalah dan menyelesaikan
masalah. Pada saat anak memasuki kelas dua sekolah dasar, anak-anak dapat
bercerita menggunakan kalimat yang lebih panjang dengan menggunakan
konjungsi; dan, lalu, serta kata depan seperti di, ke, dan dari.
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2.1.6 Pendekatan Saintifik
2.1.6.1 Pengertian Pendekatan Saintifik
Pendekatan saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada
siswa dalam mengenal dan memahami berbagai materi. Pendekatan ini
mengarahkan siswa untuk mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi
bukan hanya penjelasan dari guru. Penerapan pendekatan saintifik dalam
pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi,
mengukur, meramalkan, menjelaskan dan menyimpulkan (Wagiran, 2014:23).
Guru berfungsi sebagai fasilitator bagi siswa. Guru mendorong siswa untuk
mencari tahu sendiri atau bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan
permasalahan yang muncul. Siswa dituntut untuk selalu aktif dalam pembelajaran.

2.1.6.2 Karakteristik dan Tujuan Pendekatan Saintifik
Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakter (1) berpusat
pada siswa, (2) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi
konsep, hukum atau prinsip, (3) melibatkan proses-proses kognitif untuk
merangsang keterampilan berpikir anak, (4) mengembangkan karakter siswa
(Wagiran, 2014:23). Selain itu, Wagiran juga menjelaskan tentang tujuan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Adapun tujuannya sebagai berikut.
a. Meningkatkan intelek siswa
b. Membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
secara sistematik
c. Siswa merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan
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d. Hasil belajar tinggi
e. Melatih siswa mengomunikasikan ide-idenya
f. Mengembangkan karakter siswa

2.1.6.3 Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik
Menurut Wagiran (2014:24-27), langkah-langkah dalam pendekatan
saintifik meliputi:
a. Mengamati
Pada langkah ini, guru menyajikan media obyek secara nyata untuk
memenuhi rasa ingin tahu siswa. Kegiatan pengamatan meliputi melihat,
menyimak, mendengar dan membaca. Kompetensi yang diharapkan pada
kegiatan mengamati adalah melatih kesungguhan, ketelitian dan mencari
informasi.
b. Menanya
Guru membuka kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal
yang belum dimengerti. Kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini
adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk
hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.
c. Mengumpulkan informasi
Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber melalui
berbagai cara seperti membaca buku, memperhatikan fenomena dan
melakukan

eksperimen.

Kompetensi

yang

diharapkan

adalah
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mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, mengumpulkan informasi dengan berbagai
cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar belajar
sepanjang hayat.
d. Mengasosiasikan
Kegiatan ini dilakukan dengan memproses informasi yang sudah
dikumpulkan. Asosiasi merujuk pada kemampuan mengelompokkan
beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian
memasukkannya menjadi penggalan memori. Adapun kompetensi yang
diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan,
kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan berpikir enduktif serta
deduktif dalam menyimpulkan.
e. Mengkomunikasikan
Siswa diminta untuk mengkomunikasikan kegiatan yang telah dipelajari.
Hasil dari proses yang dialami siswa ditulis dan disampaikan dikelas untuk
dinilai guru sebagai hasil belajar siswa. Kompetensi yang diharapkan
adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas dan
mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.
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2.1.7 Keterampilan Menulis
2.1.7.1 Pengertian Menulis
Tarigan (dalam Susanto, 2015:247) mendefinisikan menulis merupakan
suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis memerlukan
latihan dan praktik yang banyak dan teratur karena menulis tidak akan datang
secara otomatis. Definisi tentang menulis juga dikemukakan oleh Rusyana (dalam
Susanto, 2015:247),

menurut

Rusyana menulis

merupakan kemampuan

menggunakan pola-pola bahasa dalam penyampaiannya secara tertulis untuk
mengungkapkan suatu gagasan/pesan. Arti penting kemampuan menulis dalam
pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu: (1) menulis dalam arti mengekspresikan
atau mengemukakan pikiran, perasaan dalam bahasa tulis; (2) menulis dalam arti
melahirkan

bunyi-bunyi

bahasa,

ucapan

dalam

bentuk

tulisan

untuk

menyampaikan pesan berupa pikiran dan perasaan. Dari uraian diatas dapat kita
simpulkan bahwa menulis merupakan kegiatan penyampaian ide/gagasan/pesan
melalui tulisan agar dapat dibaca dan dipahami orang lain.

2.1.7.2 Fungsi Menulis
Fungsi menulis menurut Susanto (2015:252) adalah sebagai alat
komunikasi tidak langsung karena tidak langsung berhadapan dengan pihak lain
yang membaca tulisan kita tetapi melalui bahasa tulisan. Klasifikasi fungsi
menulis sesuai kegunaannya menurut Rusyana (dalam Susanto, 2015:252),
sebagai berikut:
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a. Fungsi penataan yaitu fungsi penataan terhadap gagasan, pikiran,
pendapat, imajinasi, dan lainnya, serta terhadap penggunaan bahasa
sehingga menjadi tersusun.
b. Fungsi pengawetan yaitu untuk mengawetkan pengaturan sesuatu dalam
wujud dokumen tertulis.
c. Fungsi penciptaan yaitu mewujudkan sesuatu yang baru.
d. Fungsi penyampaian yaitu menyampaikan gagasan, pikiran, imajinasi
dan lain-lain yang sudah berupa karangan.
e. Fungsi melukiskan yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu.
f. Fungsi memberi petunjuk yaitu dalam karangan penulis memberikan
petunjuk tentang cara atau aturan melakukan sesuatu.
g. Fungsi memerintahkan yaitu penulis memberikan perintah, permintaan,
anjuran, nasihat, agar pembaca menjalankannya, atau larangan agar
pembaca tidak melakukan apa yang dilarang penulis.
h. Fungsi mengingat yaitu penulis mencatat suatu peristiwa, keadaan,
keterangan atau lainnya, dengan maksud agar tidak ada yang terlupakan
dalam karangan.
i. Fungsi korespondensi yaitu fungsi surat dalam memberitahu-kan,
menanyakan, memerintahkan atau meminta sesuatu kepa-da orang yang
dituju untuk memenuhi yang dikemukakannya dan membalas dengan
tertulis pula.
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2.1.7.3 Tujuan dan Manfaat Menulis
Tujuan menulis dikategorikan ke dalam empat macam (Susanto,
2015:253), antara lain:
a. Wacana informatif yaitu tulisan yang bertujuan untuk memberi informasi
kepada pembaca.
b. Wacana persuasif yaitu tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan para
pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan.
c. Wacana kesastraan yaitu tulisan yang bertujuan untuk menghibur para
pembaca.
d. Wacana ekspresif yaitu tulisan yang bertujuan untuk mengekspresikan
perasaan dan emosi yang kuat.
Manfaat menulis dalam dunia pendidikan menurut Susanto (2015:254)
dapat diperinci sebagai berikut:
a. Menulis membantu kita menemukan kembali apa yang pernah kita
ketahui.
b. Menulis menghasilkan ide-ide baru.
c. Menulis membantu kita mengorganisasikan pikiran menempatkannya
dalam suatu wacana yang berdiri sendiri.
d. Menulis membuat pikiran seseorang siap untuk dibaca dan dievaluasi.
e. Menulis membantu kita menyerap dan menguasai informasi baru.
f. Menulis membantu kita memecahkan masalah dengan jalan memperjelas
unsur-unsurnya dan menempatkannya dalam suatu konteks visual
sehingga dapat diuji.
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2.1.7.4 Tahap-Tahap Proses Menulis
Tompkins dan Resmini (dalam Susanto, 2015:256) menguraikan proses
menulis menjadi lima tahap yang meliputi:
a. Tahap

pra

menulis

merupakan

tahap

dimana

siswa

berusaha

mengemukakan apa yang akan mereka tulis.
b. Tahap penyusunan draf merupakan tahap siswa menulis dan menyaring
tulisan mereka melalui sejumlah konsep.
c. Tahap perbaikan yaitu tahap penulis dalam meyaring ide-ide dalam
tulisan mereka.
d. Tahap penyuntingan yaitu tahap siswa menyempurnakan tulisan mereka
dengan mengoreksi ejaan dan kesalahan mekanikal yang lain.
e. Tahap pemublikasian yaitu tahap siswa sudah siap memublikasikan
tulisan mereka dan menyempurnakannya dengan membaca pendapat
orang lain.

2.1.8 Ringkasan Isi Buku
Warsidi, dkk (2008: 70) menjelaskan bahwa ringkasan merupakan
penyajian singkat dari sebuah karangan. Kamu akan lebih memahami isi buku
ilmu pengetahuan yang dibaca, dengan terlebih dahulu membuat ringkasannya.
Cara membuat ringkasan adalah sebagai berikut.
1) Membaca naskah asli atau buku yang akan diringkas.
2) Mencatat gagasan utama.
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3) Menyusun kembali karangan singkat yang berisi gagasan utama yang
telah dicatat.
Ringkasan digunakan untuk mengetahui pokok-pokok pikiran yang ada
dalam suatu karangan. Melalui ringkasan kita dapat mengetahui isi dari karangan
tersebut. Manfaat ringkasan untuk siswa adalah untuk mengetahui sejauh mana
pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap isi dari bacaan atau materi tersebut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis ringkasan antara lain:
1) Ide pokok
Ide pokok atau gagasan pokok merupakan masalah utama atau topik
utama yang dibahas dalam suatu teks. Setiap satu paragraf dalam suatu
bacaan mengandung satu gagasan pokok.
2) Pemilihan kata
Keraf (dalam Suparno, 2008:2.4) menyatakan bahwa pemilihan dan
pendayagunaan kata mengacu pada kata yang digunakan dapat mewakili
apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulis atau pembicara
menimbulkan gagasan yang tepat pada pembaca atau pendengar. Hal-hal
yang dapat dilakukan penulis untuk menguasai pilihan kata antara lain:
(1) membiasakan diri menggunakan kata secara tepat dengan mencermati
penggunaan kata-kata bersinonim; (2) menggunakan kata-kata secara
hemat dan; (3) membiasakan diri menggunakan kata-kata secara
konsisten.
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3) Pengembangan Kalimat efektif
Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kalimat yang efektif
menurut Widowson (dalam Supono, 2008: 2.19) adalah persyaratan
kalimat efektif dan kiat pengembangan kalimat efektif. Syarat kalimat
efektif bertolok ukur pada kebenaran kaidah bahasa dan kecocokan atau
kekompakan

kalimat

dalam

konteks

kebahasaan

maupun

non-

kebahasaan. Sedangkan ada empat kiat dalam mengembangkan kalimat
efektif kiat pengulangan, kiat pengedepanan, kiat penyejajaran, dan kiat
pengaturan variasi kalimat.

2.1.9 Pembelajaran Kooperatif
Artz

dan Newman (dalam Huda, 2012:29) menyatakan bahwa

pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan kelompok kecil
siswa yang bekerjasama untuk mengatasi suatu masalah, menyelesaikan tugas
atau mencapai satu tujuan bersama. Sedangkan menurut Suprijono (2012:54)
pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja
kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan
oleh guru. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif adalah membentuk
kelompok-kelompok dengan hati-hati agar semua anggota dalam kelompok
tersebut dapat bekerjasama untuk mempelajari materi yang disampaikan dan
membantu teman satu kelompok untuk mempelajarinya juga.
Ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut Hamdani (2011:31) adalah
a.

setiap anggota dalam kelompok memiliki peran

53

b.

terjadi interaksi antar siswa

c.

setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga
teman-teman sekelompoknya

d.

guru membantu dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok

e.

interaksi guru terhadap kelompok hanya pada saat diperlukan.
Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran untuk

mengajarkan siswa agar bekerjasama dalam kelompok kecil dan membantu
anggota satu kelompoknya dalam mencapai tujuan pembelajaran.

2.1.10 Model Pembelajaran Cooperative Script
2.1.10.1Pengertian Model Cooperative Script
Menurut Lambiotte, dkk (dalam Huda, 2013:213), cooperative script
adalah salah satu strategi pembelajaran dimana siswa bekerja secara berpasangan
dan bergantian secara lisan dalam mengikhtisarkan bagian-bagian materi yang
dipelajari. Sedangkan menurut Slavin (dalam Shoimin, 2014: 49), cooperative
script merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan daya ingat siswa.
Model cooperative script membantu siswa berpikir secara sistematis dan
konsentrasi pada materi pelajaran, saling bekerjasama satu sama lain dan
menemukan ide-ide pokok yang disampaikan guru.
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2.1.10.2Karakteristik Model Cooperative Script
Karakteristik dari model Cooperative Script yaitu terjadi kesepakatan
antara siswa tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi, yaitu siswa satu dengan
yang lainnya sepakat untuk menjalankan perannya masing-masing. Siswa yang
berperan sebagai pembicara membacakan hasil pemecahan masalahnya sedangkan
pendengar menyimak, mendengarkan dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan
oleh pembicara. Pemecahan masalah dipecahkan bersama untuk kemudian
disimpulkan.
Peran guru dalam model ini sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Guru mengontrol jalannya pembelajaran
dan memberiakn arahan kepada siswa apabila merasa kesulitan. Siswa saling
berinteraksi untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi. Siswa menyampaikan
pendapat dari ide-ide pokok materi, saling mengoreksi kesalahan dan membuat
kesimpulan bersama.

2.1.10.3Langkah-langkah Model Cooperative Script
Suprijono (2012: 126) mengemukakan tahap-tahap pelaksanaan model
cooperative script adalah sebagai berikut.
a. Guru membagi siswa untuk berpasangan.
b. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan
membuat ringkasan.
c. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
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d. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan
memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya.
Sementara pendengar melakukan hal berikut.
3) Menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang
kurang lengkap.
4) Membantu mengingat/menghafalkan ide-ide pokok dengan
menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi
lainnya.
e. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya. Serta lakukan seperti di atas.
f. Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru.
g. Penutup

2.1.10.4Kelebihan dan Kekurangan Model Cooperative Script
Menurut Huda (2013: 215) kelebihan dari model pembelajaran
cooperative script diantaranya adalah:
a. Dapat menumbuhkan ide-ide atau gagasan baru, daya berpikir kritis,
serta keberanian dalam menyampaikan pendapatnya.
b. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk berpikir, mencari informasi
dari sumber lain dan belajar dari siswa lain.
c. Berlatih memecahkan masalah dengan mengungkapkan idenya
secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya.
d. Membantu siswa untuk saling menghormati
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e. Memotivasi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.
f. Memudahkan siswa dalam berdiskusi dan berinteraksi sosial
g. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.
Meskipun

memiliki kelebihan, namun model ini juga memiliki

kekurangan. Menurut Huda (2013: 215) kekurangan model cooperative script
adalah sebagai berikut.
a. Beberapa siswa takut dalam mengemukakan idenya karena akan
dinilai oleh temannya.
b. Waktu yang digunakan dalam penerapan model ini cukup lama
c. Guru harus melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas siswa
untuk menghitung hasil prestasi kelompok.
d. Kesulitan dalam membentuk kelompok yang solid dan dapat
bekerjasama dengan baik.
e. Kesulitan menilai siswa secara individu karena mereka berada dalam
kelompok.

2.1.11 Media Gambar Seri
2.1.11.1 Pengertian Media Gambar Seri
Gambar seri merupakan salah satu bentuk dari media visual. Media
visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan (Arsyad,
2014:89). Media visual dapat berupa gambar representasi, peta, diagram dan
grafik. Gambar seri merupakan bentuk gambar representasi, yaitu gambar yang
menunjukkan tampaknya suatu benda, Media gambar berseri adalah media
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pembelajaran yang digunakan oleh guru yang berupa gambar datar yang
mengandung cerita, dengan urutan tertentu sehingga antara satu gambar dengan
gambar yang lain memiliki hubungan cerita dan membentuk satu kesatuan.

2.1.11.2 Karakteristik Media Gambar Seri
Pada media gambar seri, setiap gambar diberi nomor sesuai dengan
urutan jalannya cerita. Untuk melatih keterampilan ekspresi tulis, para siswa
disuruh membuat suatu karangan berdasarkan gambar seri tersebut. Pada latihan
mengarang dapat juga ditambahkan dengan ketentuan bahwa setiap gambar harus
dikembangkan menjadi satu alinea. Jadi apabila gambar seri itu terdiri dari empat
buah gambar, maka karangan yang harus disusun oleh para siswa terdiri atas
empat alinea.

2.1.11.3 Kelebihan dan Kekurangan
Media gambar dapat menarik minat siswa dalam pembelajaran, sehingga
siswa akan lebih mudah dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Menurut
Anitah, dkk. (2009: 129) kelebihan media gambar yaitu: (a) Dapat
menerjemahkan ide-ide abstarak ke dalam bentuk yang lebih nyata; (b) Banyak
tersedia dalam buku-buku; (c) Sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan
peralatan; (d) Relatif tidak mahal; dan (e) Dapat dipakai untuk berbagai tingkat
pelajaran dan bidang studi.
Menurut Sumantri dan Permana (2001: 165) media gambar mempunyai
kelemahannya yaitu sebagai berikut: (a) Tidak dapat dirasakan secara nyata
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suasana sebenarnya; (b) Menekankan kemampuan indera penglihatan; (c) Untuk
kelas yang jumlahnya besar sangat sulit karena terbatas ukurannya; dan (d) Dapat
hilang, mudah rusak, dan musnah bila tidak dirawat dengan baik, sehingga
memerlukan perawatan yang intensif.

2.1.12 Teori

Belajar

yang

Dijadikan

sebagai

Dasar

dalam

Model

Pembelajaran Cooperative Script Berbantu Media Gambar Seri
Terdapat empat jenis teori belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran
tentang proses pembelajaran dan pendidikan menurut Lapono (2008:1-1) yaitu
teori

belajar

behaviorisme,

teori

belajar

kognitivisme,

teori

belajar

konstruktivisme, dan teori belajar humanisme. Teori belajar yang mendasari
pembelajaran Bahasa Indonesia model cooperative script dan media gambar seri
adalah sebagai berikut.
a.

Teori Belajar Kognitif Piaget
Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget yang menyatakan bahwa

belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, proses
belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi dengan
struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa (Thobroni, 2011:94). Winataputra
(2008:34) berpendapat bahwa teori kognitif dikembangkan terutama untuk
membantu guru memahami muridnya. Menurut teori kognitif, belajar diartikan
sebagai proses interaksional seseorang memperoleh pemahaman baru atau
struktur kognitif dan mengubah hal-hal yang lama. Teori belajar kognitif
menjelaskan cara seseorang mencapai pemahaman atas dirinya dan
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lingkungannya lalu menafsirkan bahwa diri dan lingkungan psikologisnya
merupakan faktor-faktor yang saling terkait. Teori ini dikembangkan
berdasarkan tujuan yang melatarbelakangi perilaku, cita-cita, cara-cara, dan
bagaimana seseorang memahami diri dan lingkungannya dalam usaha untuk
mencapai tujuan dirinya.
Piaget (dalam Thobroni 2011:95) berpendapat bahwa proses belajar
harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui siswa,
yaitu sebagai berikut.
1) Tahap Sensori Motor
Pada

tahap

sensori

motor

(0-2

tahun)

seorang

anak

belajar

mengembangkan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian
perbuatan yang bermakna.
2) Tahap Pra-operasional
Usia 2-7 tahun, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal
khusus yang didapat dari pengalaman menggunakan indra sehingga ia belum
mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara
konsisten.
3) Tahap Operasional Konkret
Usia 7-11 tahun, seorang anak dapat membuat kesimpulan dari sesuatu
pada situasi nyata atau dengan menggunakan benda kongkret dan mampu
mempertimbangkan dua aspek dari situasi nyata secara bersama-sama.

4) Tahap Operasional Formal

60

Pada tahap operasional formal (11 tahun ke atas), kegiatan kognitif
seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Pada tahap ini kemampuan
menalar secara abstrak meningkat sehingga seseorang mampu untuk berfikir
deduktif. Pada tahap ini pula, seorang mampu mempertimbangkan beberapa
aspek dari suatu situasi secara bersama- sama.
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh Piaget, dapat
disimpulkan bahwa pada jenjang SD anak masih dalam tahap operasional
konkret

yaitu siswa membutuhkan situasi nyata untuk membangun

pengetahuan dan membentuknya menjadi sebuah pemahaman. Pembelajaran
menulis ringkasan isi buku dengan model cooperative script mendorong siswa
untuk mengungkapkan ide-ide dalam pikirannya dengan mengaitkan pada
situasi nyata yang pernah dialami siswa sehingga akan memudahkan siswa
dalam mencurahkan gagasan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar menurut
Piaget,yaitu anak SD termasuk dalam tahap operasional konkret yang
membutuhkan situasi nyata untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman.
b. Teori Konstruktivisme
Konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang
menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari
pengalamannya sendiri (Rifa‟i dan Anni 2009:225). Thobroni (2011:109)
berpendapat

bahwa

karakteristik

pembelajaran

secara

konstruktivisme

meliputi: 1) memberi kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan
baru melalui lingkungan nyata; 2) mendorong ide-ide siswa sebagai panduan
merancang pengetahuan; 3) mendukung pembelajaran secara kooperatif; 4)
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mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh siswa; 5) mendorong
siswa supaya bertanya dan berdialog dengan guru; 6) menganggap
pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil
pembelajaran; dan 7) mendorong proses inkuiri pembelajar melalui kajian dan
eksperimen.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa teori
konstruktivisme

memandang

bahwa

pemerolehan

pengetahuan

anak

didapatkan melalui proses asimilasi dan akomodasi, yang didukung oleh
lingkungan belajar yang sesuai untuk siswa supaya dapat membangun
pengetahuannya sendiri.
Pembelajaran menulis ringkasan isi buku dengan model cooperative
script sesuai dengan teori kontruktivisme yaitu pengetahuan didapat dari proses
asimilasi dan akomodasi yang didukung lingkungan belajar untuk membentuk
pengetahuan siswa. Model cooperative script didukung situasi pembelajaran
yang santai dan demokratis, sehingga kegiatan pembelajaran bersifat interaktif
dan tidak berpusat pada guru.

2.1.13 Penerapan Model Cooperative Script dengan Media Gambar Seri
Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan
tahapan-tahapan model cooperative script menurut Suprijono (2012) dengan
berbantuan media gambar seri. Adapun Penerapan Pembelajaran Model
Cooperative Script Berbantu Media Gambar Seri sebagai berikut.
1) Guru menyampaikan materi kepada siswa
2) Guru membuat kelompok dengan meminta siswa untuk berpasangan
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3) Guru membagikan materi/bacaan kepada siswa untuk dibaca dan
dibuat ringkasan.
4) Guru menempelkan gambar seri di depan kelas untuk membantu siswa
dalam mengingat kembali bacaan/materi yang diberikan.
5) Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pendengar dan pembicara.
6) Siswa yang berperan menjadi pendengar, mendengarkan dan
memberikan masukan/koreksi. Sedangkan pembicara membacakan
hasil ringkasannya kepada pendengar. Setelah selesai, siswa bertukar
peran.
7) Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran.

2.2 KAJIAN EMPIRIS
Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relefan dengan penelitian
yang akan dilaksanakan. Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan oleh para
pendahulu ini akan memperkuat peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan model cooperative
script dengan media gambar seri. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain
sebagai berikut.
1) Penelitian yang dilakukan oleh Tammy Schellens pada tahun 2007 dengan
judul “Scripting by assigning roles: Does it improve knowledge construction
in asynchronous discussion groups?”. Hasil penelitian ini menunjukkan
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peran siswa yang semakin aktif dalam diskusi pada model cooperative
script dapat meningkatkan pengetahuan siswa.
2) Penelitian yaang dilakukan oleh Halimatus Sa‟diyah tahun 2010 dengan
judul “Improving Students’ Ability In Writing Descriptive Texts Through A
Picture Seriesaided Learning Strategy”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa gambar seri meningkatkan minat siswa dalam pembelajaraan
menulis.
3) Penelitian yang dilakukan oleh Katia Gregoria Contreras Gutiérrez pada
tahun 2015 dengan judul “Using Pictures Series Technique to Enhance
Narrative Writing among Ninth Grade Students at Institución Educativa
Simón Araujo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar seri dapat
meningkatkan keterampilan menulis siswa khususnya pdaa menulis kata
sesuai gambar dan menyampaikan ide sesuai topik.
4) Penelitian eksperiman yang dilakukan oleh Nurulita Sufazen tahun 2014
pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Tinggarjaya Kabupaten Banyumas dengan
judul “Keefektifan Model Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar IPS”.
Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa hasil belajar antara peserta didik
yang

mendapatkan

pembelajaran

model

cooperative

script

dan

pembelajaran konvensional serta hasil belajar peserta didik dengan model
cooperative script ternyata lebih baik daripada yang mendapat pembelajaran
konvensional. Pembelajaran dengan model cooperative script efektif untuk
mengoptimalkan hasil belajar IPS materi Perkembangan Teknologi pada
peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tinggarjaya Kabupaten Banyumas.
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5) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Ayu Endang Istorina tahun 2014
pada siswa kelas V SD Saraswati 2 Denpasar dengan judul “ Pengaruh
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scrip Berbantuan Media Tape
Recorder Terhadap Keterampilan Menulis Siswa Kelas V SD Saraswati 2
Denpasar”

menunjukkan

bahwa

kelompok

siswa

yang

mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe script berbantuan media tape recorder
memiliki nilai keterampilan menulis rata-rata sebesar 73,5 sedangkan
kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional memiliki nilai
rata-rata sebesar 72,02. Hal ini berarti terdapat pengaruh penerapan
pembelajaran kooperatif tipe script berbantuan media tape recorder
terhadap keterampilan menulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia
siswa kelas V SD Saraswati 2 Denpasar.
6) Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Veri Yanti tahun 2014 pada siswa
kelas V SD Gugus IV Kedonganan Kuta dengan judul “Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Group Investigation (Gi) Berbantuan Gambar Berseri
Berpengaruh Terhadap Prestasi Belajar IPS” menunjukkan bahwa kelompok
eksperimen yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
Group Investigation (GI) berbantuan gambar berseri memiliki rata-rata
prestasi belajar IPS =72,41 sedangkan prestasi belajar IPS kelompok kontrol
yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional mendapat rata-rata
58,93. Dikemukakan pula prestasi belajar IPS pada kelas eksperimen yang
belajar menggunakan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
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Group Investigation (GI) berbantuan gambar berseri mempunyai variasi
yang lebih beragam.
7) Penelitian yang dilakukan oleh I Komang Muliantara, dkk. tahun 2014 pada
siswa III SDN 5 Sudaji yang berjudul “ Penerapan Media Gambar Seri
Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Pada Siswa Kelas III
Sekolah Dasar Negeri 5 Sudaji Kecamatan Sawan” menunjukkan terjadinya
peningkatan pada siklus I dengan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan
peningkatan keterampilan menulis narasi siswa, pada siklus I rata-rata hasil
keterampilan menulis narasi sebesar 65% dengan kriteria cukup, mengalami
peningkatan pada siklus II yaitu rata-rata hasil sebesar 77% berada pada
kategori tinggi dengan peningkatan sebesar 12%. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan media gambar seri
dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi kelas III Sekolah Dasar
Negeri 5 Sudaji.
8) Penelitian yang dilakukan Mariani Natalina, dkk. tahun 2013 dengan judul
“Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script untuk Meningkatkan
Aktivitas dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII-5 SMP Negeri 14
Pekanbaru Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan model cooperative script dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar. Ketuntasan belajar siswa pada siklus I yaitu
59.38 % dengan nilai rata-rata 77,56 dan pada siklus II meningkat menjadi
81.25% dengan nilai rata-rata 82,75.
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Penelitian-penelitian diatas dapat digunakan sebagai pendukung asumsi
dalam penelitian ini yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Ringkasan
Isi Buku melalui Model Cooperative Script dengan Media Gambar Seri Kelas V
SDN Patemon 01”.

2.3 KERANGKA BERPIKIR
Hasil wawancara dengan guru kelas V SDN Patemon 01, ditemukan
beberapa masalah yang muncul saat pembelajaran berlangsung diantaranya adalah
Guru sudah melakukan pembelajaran yang inovatif, namun permasalahan tetap
muncul saat pembelajaran berlangsung diantaranya adalah guru kurang
membimbing siswa untuk menggali pengetahuan secara mandiri sehingga siswa
kesulitan dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Guru
kurang dapat membangun kondisi kelas yang menyenangkan sehingga beberapa
siswa gaduh saat pembelajaran. Guru kurang memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengemukakan pendapatnya sehingga siswa cenderung pasif pada
saat pembelajaran. Oleh karena itu, hasil ringkasan siswa kurang sesuai dengan
topik bacaan yang diringkas sehingga belum mencapai tujuan pembelajaran yang
diinginkan.
Pemecahan masalah yang diberikan oleh peneliti bersama kolaborator
adalah dengan model cooperative script dan media gambar seri. Dipilihnya model
cooperative script karena dalam model tersebut siswa diajak untuk berkerjasama
dalam kelompok berpasangan. Sedangkan media gambar seri berfungsi untuk
mengajarkan mengingat kembali isi bacaan kepada siswa.
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Kerangka berfikir dalam penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan
melalui bagan di bawah ini.
Kondisi Awal

Tindakan

Kondisi Akhir

Guru:
- Kurang menggali pengetahuan siswa secara
mandiri
- Kurang membangun kondisi kelas yang
menyenangkan
- Kurang memberikan kesempatan mengemukakan
pendapat
- Tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki
hasil ringkasan
Siswa:
- Memperoleh pengetahuan hanya dari guru
- Gaduh dalam kelas
- Peran siswa sebagai pendengar
Hasil belajar:
24 dari 36 siswa kurang terampil menulis ringkasan isi
buku
.

Menerapkan model cooperative script dan media
gambar seri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia:
1. Menyampaikan materi
2. Membagi kelompok secara berpasangan
3. Memberikan bacaan untuk diringkas
4. Menempelkan gambara seri untuk mengingat
kembali alur bacaan
5. Berbagi peran antara pembicara dan pendengar
6. Pendengar memberi masukan kepada pembicara
yang membacakan hasilnya.
7. Kesimpulan

1.
2.
3.

Keterampilan guru meningkat
Aktivitas siswa meningkat
Keterampilan menulis ringkasan meningkat

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan uraian pada kajian teori dan kerangka berpikir tersebut,
maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah melalui model cooperative
script dengan media gambar seri dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
menulis ringkasan isi buku yang meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar siswa kelas V SDN Patemon 01.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 JENIS PENELITIAN
Arikunto (2010: 2-3) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersamaan. Agung (2012:63), PTK merupakan salah satu bentuk penelitian yang
dilaksanakan oleh tenaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan
kesempatan pada tenaga pendidikan untuk menyelesaikan masalah-masalah
pembelajaran dan non pembelajaran di kelas secara cermat, sistematis daan
menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku.
Adapun prosedur atau langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK), seperti yang digambarkan dibawah ini:

Bagan 3.1 Penelitian Tindakan Kelas menurut Arikunto (2010: 16)
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3.1.1 Perencanaan
Menurut Kemmis dan McTaggart (dalam Mahmud, 2011:220),
perencanaan merupakan apa yang akan dilakukan peneliti untuk memperbaiki,
meningkatkan, dan merubah sikap sebagai solusi. Rencana pelaksanaan PTK
antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut.
1) Tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK/KD) yang akan diajarkan kepada
peserta didik.
2) Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan
memerhatikan indikator-indikator hasil belajar.
3) Mengembangkan alat peraga, alat bantu, atau media pembelajaran yang
menunjang pembentukan SK dan KD dalam rangka implementasi PTK.
4) Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan
kondisi pembelajaran.
5) Mengembangkan Lembar Kerja Siswa
6) Mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus
PTK.
3.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanan tindakan adalah implementasi atau penerapan isi rancangan,
yaitu mengenai tindakan kelas (Arikunto, 2010:77). Tindakan PTK mencakup
prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, serta proses perbaikan yang akan
dilakukan. Pada pembelajaran di kelas merupakan realisasi dari segala teori
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pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan sebelumnya. Pelaksanaan
PTK ini direncanakan 3 siklus.

3.1.3 Observasi
Menurut Mahmud (2011:220), observasi adalah mengamati hasil atau
dampak tindakan yang dilaksanakan terhadap siswa. Observasi mencakup
prosedur perekaman data tentang proses dan hasil implementasi tindakan yang
dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan.
Guru dapat bekerjasama dengan pengamat dari luar (sejawat atau pakar) untuk
melakukan observasi, namun pengamat luar tidak boleh terlibat terlalu dalam dan
mengintervensi terhadap pengambilan keputusan tindakan yang dilakukan oleh
peneliti. Hal yang diamati dalam observasi penelitian ini adalah ketrampilan guru,
aktivitas siswa dan hasil belajar siswa.

3.1.4 Refleksi
Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
sudah terjadi dan sudah dilakukan (Arikunto, 2010:19). Tahapan ini merupakan
tahapan untuk memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan. Dalam
proses refleksi ini segala pengalaman , pengetahuan, dan teori instruksional yang
dikuasai dan relevan dengan tindakan kelas yang dilaksanakan sebelumnya,
menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan yang mantap dan sahih. Suatu refleksi yang tajam dan terpercaya akan
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didapat suatu masukan yang sangat berharga dan akurat bagi penentuan langkah
tindakan selanjutnya.

3.2 SIKLUS PENELITIAN
Satu siklus terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu (a)
perencanaan; (b) tindakan; (c) pengamatan dan (d) refleksi. Penelitian akan
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan satu kali pertemuan pada setiap siklusnya
dengan langkah-langkah setiap siklus sebagai berikut:

3.2.1 Siklus Pertama
3.2.1.1 Perencanaan
1. Menyusun RPP
Tabel 3.1 Pengembangan Indikator Pembelajaran Siklus I
Standar
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan
kompetensi
fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan,
laporan, dan puisi bebas
Kompetensi
8.1 Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan
dasar
memperhati-kan penggunaan ejaan
8.1.1 membuat kalimat sendiri sesuai ide pokok
Indikator
bacaan
8.1.2menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf
yang padu
8.1.3membuat ringkasan isi bacaan
Jenis bacaan
Teks eksposisi

2. Menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran berupa gambar seri serta
buku referensi lain yang relevan.
3. Menyiapkan lembar kerja siswa
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4. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
aktivitas guru dalam pembelajaran

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan
Guru

melaksanakan

pembelajaran

sesuai

rencana

pelaksanaan

pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus I ini adalah 1x
pertemuan atau 3x 35 menit. Secara garis besar, pelaksanaan sebagai berikut:
1) Kegiatan awal (10 menit)
a.

Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran

b.

Guru memberi salam, dan berdoa bersama

c.

Presensi oleh guru

d.

Apersepsi :
Apa kalian pernah membaca buku? Apa buku yang kalian suka?

e.

Guru menyampaikan tujuan yang hendak dicapai

2) Kegiatan Inti (75 menit)
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
b. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal
siswa tentang materi yang akan dipelajari
c. Guru membacakan materi atau membagikan bahan bacaan kepada
siswa.
d. Guru membagi siswa untuk berpasangan.
e. Guru menjelaskan cara meringkas isi bacaan beserta contohnya.
Siswa mengamati contoh yang diberikan guru. (mengamati)
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f. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum
dimengerti. (menanya)
g. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan
membuat ringkasan. (mengamati)
h. Guru menempelkan gambar seri di papan tulis untuk membantu
siswa dalam mengingat isi bacaan dan menentukan ide pokok tiap
paragraf. (mengamati)
i. Siswa meringkas bacaan sesuai ide-ide pokok yang didapat
(menalar, mencoba)
j. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
k. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin,
dengan

memasukkan

ide-ide

pokok

dalam

ringkasannya.

Sementara pendengar melakukan koreksi pada hasil ringkasan
pembicara. (menkomunikasikan, mengamati)
l. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya.
m. Guru meminta siswa untuk menyunting kembali hasil karyanya
sesuai komentar dari pendengar. (mencoba)
n. Guru memberikan reward kepada siswa yang mau membacakan
hasil suntingannya di depan kelas. (menkomunikasikan)

3) Kegiatan Akhir (20 menit)
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a. Guru membimbing siswa untuk membuat simpulan dari materi
yang telah didiskusikan hari ini.
b. Guru melakukan refleksi
c. Guru melakukan tindak lanjut
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam.

3.2.1.3 Observasi
1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku dengan
menggunakan model cooperative script dan media gambar seri.
2) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku dengan menggunakan
model cooperative script dan media gambar seri.

3.2.1.4 Refleksi
1) Guru mengkaji dan menganalisis data keterampilan guru, aktivitas siswa,
dan hasil belajar siswa pada siklus I.
2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan yang muncul pada
siklus I. Hasil telaah diantaranya (a) guru belum menyampaikan tujuan
pembelajaran; (b) guru belum memberi penekanan pada materi yang
dianggap penting bagi siswa; (c) guru belum membimbing siswa dalam
menempati tempat duduk sesuai kelompoknya; (d) guru belum
memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang hal yang
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belum dimengerti; (e) guru belum memberikan penjelasan penggunaan
media gambar seri; (f) guru belum membimbing siswa dalam bertukar
peran; dan (g) guru belum melakukan refleksi dan tindak lanjut.
3) Merencanakan perbaikan pembelajaran di siklus II berupa revisi siklus I
yaitu: (a) guru mengingat kembali langkah-langkah pembelajaran; (b)
menuliskan hal-hal yang dianggap penting bagi siswa di papan tulis; (c)
mengatur tempat duduk siswa secara berpasangan; (d) melakukan tanya
jawab untuk mengetahui hal yang belum dimengerti siswa; (e) memberikan
penjelasan penggunaan media gambar seri; (f) meminta siswa untuk
bertukar peran; dan (g) guru melakukan refleksi dengan bertanya tentang
kesan siswa pada pembelajaran yang telah berlangsung dan memberi
tindak lanjut dengan memberitahukan materi yang akan dipelajari siswa
pada pertemuan selanjutnya.

3.2.2 Siklus II
3.2.3.1 Perencanaan
1) Menyusun RPP
Tabel 3.2 Pengembangan Indikator Pembelajaran Siklus II
Standar
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan
kompetensi
fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan,
laporan, dan puisi bebas
Kompetensi
8.1 Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan
dasar
memperhati-kan penggunaan ejaan
8.1.1 membuat kalimat sendiri sesuai ide pokok
Indikator
bacaan
8.1.2menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf
yang padu
8.1.3membuat ringkasan isi bacaan
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Jenis bacaan

Teks narasi

2) Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa gambar seri
serta buku referensi lain yang relevan.
3) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
aktivitas guru dalam pembelajaran

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan
pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus II ini adalah
1xpertemuan atau 3x 35 menit. Secara garis besar, pelaksanaan sebagai
berikut:
1) Kegiatan awal (10 menit)
a.

Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran

b.

Guru memberi salam, dan berdoa bersama

c.

Presensi oleh guru

d.

Apersepsi :
“Apa judul buku cerita yang pernah kalian baca?”
“Apa isi dari buku cerita yang pernah kalian baca?”

e.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator

2) Kegiatan Inti (75 menit)
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
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b. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal
siswa tentang materi yang akan dipelajari
c. Guru membacakan materi atau membagikan bahan bacaan kepada
siswa. Guru menuliskan materi yang penting di papan tulis.
d. Guru meminta siswa untuk

membuat kelompok secara

berpasangan. Pembagian kelompok sesuai tempat duduk masingmasing.
e. Guru menjelaskan cara meringkas isi bacaan beserta contohnya.
Siswa mengamati contoh yang diberikan guru. (mengamati)
f. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum
dimengerti. (menanya)
g. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan
membuat ringkasan. Guru bertanya jawab kepada siswa tentang
cara mengerjakan bacaan yang dibaca.(mengamati)
h. Guru menempelkan gambar seri di papan tulis untuk membantu
siswa dalam mengingat isi bacaan dan menentukan ide pokok tiap
paragraf. Guru menjelaskan penggunaan media gambar seri
kepada siswa. (mengamati)
i. Siswa meringkas bacaan sesuai ide-ide pokok yang didapat
(menalar, mencoba)
j. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
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k. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin,
dengan

memasukkan

ide-ide

pokok

dalam

ringkasannya.

Sementara pendengar melakukan koreksi pada hasil ringkasan
pembicara. (menkomunikasikan, mengamati)
l. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya. Guru meminta siswa untuk bertukar
peran.
m. Guru meminta siswa untuk menyunting kembali hasil karyanya
sesuai komentar dari pendengar. (mencoba)
n. Guru memberikan reward kepada siswa yang mau membacakan
hasil suntingannya di depan kelas. (menkomunikasikan)
3) Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Guru membimbing siswa untuk membuat simpulan dari materi
yang telah didiskusikan hari ini.
b. Guru melakukan penilaian dan refleksi dengan bertanya kepada
siswa, “Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini?”.
c. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberitahukan materi yang
akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya.
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam.

3.2.3.3 Observasi
1) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan mengajar guru
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku
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dengan menggunakan model cooperative script dan media gambar
seri.
2) Melakukan

pengamatan

terhadap

aktivitas

siswa

dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku dengan
menggunakan model cooperative script dan media gambar seri.

3.2.3.4 Refleksi
1) Guru mengkaji dan menganalisis data keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus II.
2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan yang muncul
pada siklus II. Hasil telaah diantaranya: (a) guru belum
memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang hal
yang belum dimengerti; (b) guru belum memberikan penguatan
verbal kepada siswa yang berani maju untuk membacakan
ringkasannya; (c) guru belum melakukan tindak lanjut setelah
pelajaran berakhir; dan (d) guru belum mengalokasikan waktu
pembelajaran dengan tepat.
3) Merencanakan perbaikan pembelajaran di siklus III berupa revisi
siklus II yaitu: (a) guru memberikan kesempatan pada siswa untuk
bertanya tentang hal yang belum dimengerti; (b) guru memberikan
penguatan verbal berupa kata-kata seperti bagus sekali, pintar
kepada siswa yang berani maju untuk membacakan ringkasannya;
(c) guru memberikan tindak lanjut berupa memberitahukan materi
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yang akan dibahasa pada pertemuan selanjutnya; dan (d) guru
mengalokasikan waktu pembelajaran dengan tepat dengan
membatasi waktu pengerjaan dan diskusi siswa.
3.2.3 Siklus III
3.2.3.1 Perencanaan
1) Menyusun RPP
Tabel 3.3 Pengembangan Indikator Pembelajaran Siklus III
Standar
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan
kompetensi
fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan,
laporan, dan puisi bebas
Kompetensi
8.1 Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan
dasar
memperhati-kan penggunaan ejaan
8.1.1 membuat kalimat sendiri sesuai ide pokok
Indikator
bacaan
8.1.2menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf
yang padu
8.1.3membuat ringkasan isi bacaan
Jenis bacaan
Teks deskripsi

2) Menyiapkan sumber belajar dan media pembelajaran berupa gambar seri
serta buku referensi lain yang relevan.
3) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar kerja siswa.
4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan
aktivitas guru dalam pembelajaran

3.2.3.2 Pelaksanaan Tindakan
Guru

melaksanakan

pembelajaran

sesuai

rencana

pelaksanaan

pembelajaran. Alokasi waktu untuk pembelajaran pada siklus III ini adalah
1xpertemuan atau 3x 35 menit. Secara garis besar, pelaksanaan sebagai berikut:
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1) Kegiatan awal (10 menit)
a.

Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran

b.

Guru memberi salam, dan berdoa bersama

c.

Presensi oleh guru

d.

Apersepsi :
“ Siapa yang mau menceritakan bagian anggota tubuh manusia?”

e.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator

4) Kegiatan Inti (75 menit)
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
b. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal
siswa tentang materi yang akan dipelajari
c. Guru membacakan materi atau membagikan bahan bacaan kepada
siswa.
d. Guru membagi siswa untuk berpasangan.
e. Guru menjelaskan cara meringkas isi bacaan beserta contohnya.
Siswa mengamati contoh yang diberikan guru. (mengamati)
f. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum
dimengerti. (menanya)
g. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan
membuat ringkasan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya hal yang belum dimengerti .(mengamati)
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h. Guru menempelkan gambar seri di papan tulis untuk membantu
siswa dalam mengingat isi bacaan dan menentukan ide pokok tiap
paragraf. (mengamati)
i. Siswa meringkas bacaan sesuai ide-ide pokok yang didapat. Guru
memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan. (menalar,
mencoba)
j. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
k. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin,
dengan

memasukkan

ide-ide

pokok

dalam

ringkasannya.

Sementara pendengar melakukan koreksi pada hasil ringkasan
pembicara. (menkomunikasikan, mengamati)
l. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya. Guru memberikan waktu 10 menit
untuk membacakan dan mengomentari.
m. Guru meminta siswa untuk menyunting kembali hasil karyanya
sesuai komentar dari pendengar. Guru memberikan waktu 15
menit untuk menyunting karyanya. (mencoba)
n. Guru memberikan reward dan penguatan verbal kepada siswa
yang mau membacakan hasil suntingannya di depan kelas.
(menkomunikasikan)
5) Kegiatan Akhir (20 menit)
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a. Guru membimbing siswa untuk membuat simpulan dari materi
yang telah didiskusikan hari ini.
b. Guru melakukan refleksi.
c. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberitahukan materi yang
akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya.
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam

3.2.3.3 Observasi
1) Melakukan

pengamatan

terhadap

aktivitas

siswa

dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku dengan
menggunakan model cooperative script dan media gambar seri.
2) Melakukan pengamatan terhadap ketrampilan mengajar guru dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku dengan
menggunakan model cooperative script dan media gambar seri.

3.2.3.4 Refleksi
1) Guru mengkaji dan menganalisis data keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar siswa pada siklus III.
2) Melakukan telaah dan membuat daftar kekurangan yang muncul
pada siklus III diantaranya yaitu menangani siswa yang tidak mau
mengerjakan dan ikut serta dalam menutup pembelajaran. Namun
hasil siklus III sudah memenuhi indikator keberhasilan. Untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan, maka
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dilakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Adapun
revisinya sebagai berikut: (a) guru memberikan bimbingan kepada
siswa tersebut secara individu dan menjelaskan hal yang tidak
dimengerti; (b) guru dalam menutup kegiatan pembelajaran perlu
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya
supaya siswa dapat mempersiapkan diri dengan belajar di rumah.

3.3 SUBJEK PENELITIAN
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Patemon 01 yang
berjumlah 36 siswa terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.

3.4 TEMPAT PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Patemon 01Kota Semarang.

3.5 VARIABEL PENELITIAN
Variabel dalam penelitian ini adalah:
a. Keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan
isi buku menggunakan model cooperative script dan media gambar seri.
b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi
buku menggunakan model cooperative script dan media gambar seri.
c. Hasil keterampilan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menulis
ringkasan isi buku menggunakan model cooperative script dan media
gambar seri.
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3.6 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA
3.6.1 Sumber Data
Supardi (2010:129) menyatakan data yang baik adalah data yang diambil
dari sumber yang tepat dan akurat. Sumber data PTK ini sebagai berikut :

1) Siswa
Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh
secara sistematik selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus
kedua, hasil evaluasi, angket dan lembar observasi aktivitas siswa.
2) Guru
Sumber data diperoleh dari lembar pengamatan keterampilan guru
dalam pelaksanaan pembelajaran menulis ringkasan isi buku dengan
model cooperative script dan media gambar seri.
3) Teman Sejawat Atau Kolaborator
Sumber data untuk melihat implementasi PTK dari siswa maupun
guru.
4) Data Dokumen
Data dokumen berupa data yang diperoleh dari hasil tes sebelum
dilakukan tindakan.
5) Catatan Lapangan
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Catatan lapangan berasal dari catatan selama proses pembelajaran
berupa data aktivitas siswa , keterampilan guru dan pemahaman siswa
tentang materi.
3.6.2 Jenis Data
1. Data Kuantitatif
Menurut Sugiyono (2009:23), data kuantitatif berbentuk angka yang
diangkakan (skoring). Data ini berupa hasil belajar siswa kelas V SDN Patemon
01 pada pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku yang
diperoleh melalui evaluasi pada setiap akhir siklus.
2. Data Kualitatif
Menurut Sugiyono (2009:23), data kualitatif berbentuk kalimat, kata atau
gambar. Data ini diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa, keterampilan guru
dan catatan lapangan pada pembelajaran Bahasa Indonesia.

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes,
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi.
1. Tes
Menurut Poerwanti (2008:1-5), tes adalah seperangkat tugas atau
pertanyaan yang dijawab peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan
penguasaan materi sesuai tujuan pengajaran tertentu. Tes berbentuk pertanyaan
atau soal tertulis diberikan di akhir pertemuan untuk mengukur tingkat
pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Pada penelitian ini, tes
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digunakan untuk mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran
siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan materi.

2. Observasi
Sudjana (2011:114) menjelaskan observasi yaitu pengamatan kepada
tingkah laku pada suatu situasi tertentu.

Observasi dalam penelitian ini

diigunakan untuk menggambarkan keterampilan guru dan aktivitas siswa pada
pembelajaran bahasa Indonesia dalam menulis ringkasan isi buku.
3. Catatan Lapangan
Menurut Malyno (2012) Catatan lapangan adalah catatan yang digunakan
oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di
lapangan. Pada penelitian ini catatan lapangan yang digunakan dari catatan selama
proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa dan keterampilan guru pada
pembelajaran menulis ringkasan isi buku.
4. Dokumentasi
Menurut Sedarmayanti (dalam Mahmud, 2011:183) dokumentasi adalah
teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian,
tetapi melalui dokumen. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda mati
(arsip data base, rekaman gambar, atau benda lainnya) yang berkaitan dengan
suatu aktivitas atau peristiwa aktivitas tertentu. Pada penelitian menggunakan
dokumentasi untuk memperoleh data awal pada pembelajaran sebelum dilakukan
penelitian, aktivitas siswa dan keterampilan guru selama pembelajaran menulis
ringkasan isi buku.
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada data
kuantitatif dan data kualitatif.
3.7.1

Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan mean,
median, modus, dan persentase ketuntasan belajar secara kalsikal.. Analisis
tingkat ketuntasan belajar siswa dilakukan setelah proses belajar mengajar
berlangsung setiap siklusnya. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut.
1) Menghitung mean atau rerata kelas
∑
∑
Keterangan:
Me

= mean untuk data bergolong

∑

= jumlah data/ sampel

=produk perkalian antara pada tiap interval data dengan tanda kelas
(Sugiyono, 2010: 54)
2) Menghitung Median

(

)
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Keterangan:
Md

= median

b

= batas bawah, dimana median akan terletak

n

= banyak data/ jumlah sampel

p

= panjang kelas interval

F

= jumalah semua frekuensi sebelum kelas median

F

= jumlah frekuensi setelah kelas median

(Sugiyono, 2010: 53)
3) Menghitung Modus
(

)

Keterangan:
Mo

= modus

B

= batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak

P

= panjang kelas interval
= frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang

terbanyak) dikurangi kelas interval terdekat sebelumnya
= frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval
berikutnya
(Sugiyono, 2010: 52)
4) Menghitung persentase ketuntasan belajar secara klasikal

P

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟
x 100 %
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
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Keterangan:
P = Persentase
(Aqib, 2010: 41)
Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan
kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan
dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta
tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Hasil perhitungan dibandingkan
dengan kriteria ketuntasan belajar siswa yang dikelompokkan ke dalam kategori
tuntas dan tidak tuntas, dengan kriteria sebagai berikut.
Tabel 3.4
Kualifikasi Kriteria Ketuntasan Belajar Siswa
KKM

Kategori

Individual

Klasikal

≥ 65

≥75%

< 65

<75%

Tuntas
Tidak tuntas

Sumber: KKM Bahasa Indonesia SDN Patemon 01 Tahun Pelajaran
2014/2015

3.7.2

Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari observasi keterampilan guru, aktivitas
siswa, hasil catatan lapangan dan angket selama proses pembelajaran
berlangsung serta dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif
dengan cara diorganisasikan, diklasifikasikan berdasar aspek-aspek yang
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menjadi fokus analisis menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Adapun data hasil keterampilan guru dan aktivitas siswa dianalisis
berdasarkan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang sesuai dengan
skor yang telah ditetapkan.
Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari
instrumen pengamatan keterampilan guru dan aktivitas siswa.
Langkah-langkah mengelola data skor:
a. Menentukan skor terendah.
b. Menentukan skor tertinggi.
c. Mencari median.
d. Mencari rentan nilai menjadi empat kriteria yaitu sangat baik, baik,
cukup, dan kurang.
Median =
(Poerwanti, 2008: 6.9)
Jarak interval (i) =

–

(Widoyoko,
2012: 110)
Selanjutnya untuk menghitung data skor dilakukan dengan cara sebagai
berikut (Widoyoko, 2014: 110).
Jika:
T = skor tertinggi
R = skor terendah
t = jumlah kelas interval
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i = jarak interval

maka:
i=
Tabel 3.5
Kriteria Tingkat Keberhasilan Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan
Hasil Belajar Afektif
Jumlah skor

Kriteria kinerja

(k+3(i)) s/d m

Sangat Baik (A)

(k+2(i)) s/d (k+3(i))

Baik (B)

(k+i) s/d (k+2(i))

Cukup (C)

K s/d (k+i)

Kurang (D)

Dari perhitungan tersebut maka klasifikasi untuk keterampilan guru
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.6
Kategori Keberhasilan Keterampilan Guru
Jumlah skor

Kategori

26≤ skor ≤32

Sangat baik

20≤ skor ≤26

Baik

14≤ skor ≤20

Cukup

8≤ skor 14

Kurang

Sedangkan untuk mencari empat kriteria aktivitas siswa dapat dilakukan
perhitungan sebagai berikut.
Skor tertinggi (T)

: 40
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Skor terendah (R)

: 10

i=
i=
i=
= 7,5
Dari perhitungan tersebut maka klasifikasi untuk aktivitas siswa adalah
sebagai berikut.
Tabel 3.7
Kategori Keberhasilan Aktivitas Siswa
Jumlah skor

Kategori

34≤ skor ≤40

Sangat baik

26≤ skor ≤34

Baik

18≤ skor ≤26

Cukup

10≤ skor 18

Kurang

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN
Pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan isi buku melalui
model cooperative script dan media gambar seri dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran di kelas V SDN Patemon 01 dengan indikator sebagai berikut :
a) Keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menulis
ringkasan isi buku melalui model cooperative script dan media gambar
seri meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.
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b) Aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menulis ringkasan
isi buku melalui model cooperative script dan media gambar seri
meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik.
c) Ketuntasan belajar 75% siswa kelas V SDN Patemon 01 mengalami
ketuntasan belajar
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 HASIL PENELITIAN
Hasil PTK dalam pembelajaran menulis ringkasan isi buku melalui
model cooperative script dengan media gambar seri pada siswa kelas V SDN
Patemon 01 diperoleh dari hasil pengamatan terhadap keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis ringkasan siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus dengan setiap siklusnya terdiri atas satu kali pertemuan dengan alokasi waktu tiga jam pembelajaran. Penerapan model
cooperative script dengan media gambar seri ini berhasil meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis ringkasan di SDN
Patemon 01. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan keterampilan
guru, aktivitas siswa dan catatan lapangan selama pembelajaran berlangsung.
Sedangkan data kuantitatif berupa hasil menulis ringkasan isi buku yang
dilakukan oleh siswa. Berikut ini akan dipaparkan hasil penelitian yang terdiri
dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan menulis ringkasan
isi buku melalui model cooperative script dengan media gambar seri pada
siswa kelas V SDN Patemon 01.
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4.1.1

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I

4.1.1.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.1.1.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru
Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui model
cooperative script dengan media gambar seri diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 4.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I
No

Indikator

1

Membuka pembelajaran
Menyampaikan materi pelajaran

2

7

Membimbing pembentukan kelompok secara berpasangan
Membagikan contoh meringkas isi buku dan lembar kerja siswa
Menyiapkan dan menggunakan media gambar seri
Membimbing siswa melaksanakan presentasi dengan
menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan pendengar
Memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa

8

Menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan materi
yang sudah dipelajari.

3
4
5
6

Jumlah
Rata-rata
Kategori

Deskriptor
yang
Tampak
1
2
3
4
√
√
√

Skor
3

√

√

√

3

√
√
√

√

√
√

√

√
√

3
3
3

√

√

√

3

√

√

√

3

√

2

√

23
2,9
Baik

Berdasarkan hasil observasi tersebut, keterampilan guru dalam
pembelajaran menulis ringkasan isi buku melalui model cooperative script
berbantuan media gambar seri memperoleh skor 23 dan termasuk dalam kategori baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator dipaparkan
secara rinci dalam uraian berikut:
Keterampilan guru dalam membuka pelajaran mendapat skor 3.
Deskriptor yang nampak adalah guru mengucapkan salam saat memasuki
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ruang kelas dan meminta salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Selain itu,
guru juga melakukan apersepsi dengan menanyakan tentang buku-buku yang
pernah dibaca oleh siswa. Beberapa siswa menceritakan isi buku-buku yang
pernah mereka baca. Guru menuliskan materi yang akan diajarkan di papan
tulis, tetapi belum menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Keterampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran mendapat
skor 3. Deskriptor yang nampak adalah guru menanyakan pengetahuan awal
siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Guru bertanya “apakah ada yang
mengetahui maksud menulis ringkasan? “. Cara guru dalam menyampaikan
materi kepada siswa sudah jelas dan sesuai tujuan pembelajaran. Namun guru
belum memberi penekanan kepada hal-hal yang penting pada materi yang
diajarkan. Suara guru dalam menjelaskan masih monoton.
Keterampilan guru dalam membentuk kelompok secara berpasangan
mendapat skor 3. Guru membentuk kelompok secara berpasangan sesuai
dengan teman sebangkunya. Setelah itu, guru mengatur tempat duduk siswa
agar tidak mengganggu kelompok lain serta memastikan siswa berada pada
kelompoknya masing-masing. Namun, ada beberapa siswa yang tidak duduk
sesuai kelompoknya. Guru juga kurang dalam pengkondisian kelas. Hal ini
terlihat dari banyaknya siswa yang bermain sendiri
Keterampilan guru dalam membagikan contoh meringkas isi buku dan
lembar kerja mendapat skor 3. Guru membagikan contoh ringkasan isi buku
dan lembar kerja siswa berupa wacana kepada siswa untuk dibaca dan dibuat
ringkasan. Guru menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa. Namun,

99

guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal yang
kurang dimengerti baik dari contoh yang diberikan guru maupun penjelasan
cara mengerjakan lembar kerja siswa.
Keterampilan guru dalam menyiapkan dan menggunakan media gambar seri mendapat skor 3. Guru menempelkan media gambar seri di depan
kelas. Gambar seri yang digunakan telah sesuai dengan isi bacaan dan dapat
dilihat oleh seluruh siswa. Namun, guru belum menjelaskan penggunaan
gambar seri. Hal ini membuat beberapa siswa kesulitan dalam menentukan
pokok pikiran tiap paragraf. Padahal, media gambar seri digunakan oleh guru
untuk membantu siswa dalam menentukan pokok pikiran.
Keterampilan

guru

dalam

membimbing

siswa

melaksanakan

presentasi dengan menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan pendengar
mendapat skor 3. Guru mula-mula membimbing siswa untuk menetapkan
peran sebagai pembicara dan pendengar. Kemudian guru menjelaskan tugas
dari pembicara maupun pendengar. Setelah seluruh siswa memerankan baik
menjadi pendengar maupun pembicara, guru meminta siswa untuk
memperbaiki ringkasannya sesuai koreksi teman. Namun, guru belum
membimbing siswa dalam bertukar peran.
Keterampilan guru dalam memberikan penguatan dan penghargaan
kepada siswa mendapat skor 3. Guru meminta siswa membacakan hasil
ringkasan di depan kelas. Guru memberi penguatan verbal kepada siswa yang
mau membacakan karyanya. Tidak hanya penguatan verbal, guru juga
memberikan reward kepada siswa yang berani membacakan hasil karyanya.
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Hal yang tidak dilakukan guru yaitu memberikan penguatan nonverbal yang
dapat dilakukan dengan anggukan, acungan jempol maupun tepuk tangan.
Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran dengan memberikan
kesimpulan materi yang sudah dipelajari mendapat skor 2. Guru bersama
siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan menutup pelajaran
dengan salam. Tetapi, guru tidak memberikan refleksi dan tindak lanjut
kepada siswa.
4.1.1.1.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui model
cooperative script dengan media gambar seri, diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 4.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I

No

Indikator

Banyak siswa
mendapat skor
1

Total
Skor

Rata-Rata
Skor

2

3

4

24

12

84

2,3

1

Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran

2

Kemampuan siswa dalam menanggapi apersepsi

11

15

10

71

2

3

Memperhatikan materi yang disampaikan oleh
guru

13

16

7

66

2

4

Siswa membentuk kelompok secara berpasangan
dengan tertib

22

14

86

2,5

5

Siswa meringkas isi bacaan dengan bantuan
gambar seri

29

2

69

2

6

Siswa menetapkan pembicara dan pendengar

21

15

87

2,5

3

21

12

81

2

3

28

5

74

2

5

25

6

73

1,5

3

25

8

77

1,5

768

20,3

7
8
9
10

Siswa yang berperan menjadi pembicara
mempersentasikan hasil ringkasannya
Siswa yang berperan sebagai pendengar memberi
koreksi terhadap hasil pekerjaan teman
Siswa melakukan penyuntingan dan publikasi
hasil karangan
Siswa menyimpulkan pembelajaran

Jumlah

5

Rata-Rata

2,03

Kategori

Cukup
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Hasil observasi aktivitas siswa yang diperoleh selama pelaksanaan
pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku
melalui model cooperative script dengan media gambar seri mendapatkan
total rata-rata skor 20,3 dengan rata-rata 2,03 dan kategori cukup. Adapun
deskripsi perolehan skor masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.
Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 2,3. Siswa yang mendapatkan skor 2
sebanyak 24 siswa, sedangkan 12 siswa lainnya mendapatkan skor 3. Semua
siswa berada di kelas sebelum guru memasuki ruang kelas. Guru meminta
salah satu siswa yaitu AAS memimpin doa sebelum memulai pelajaran.
Semua siswa berdoa dengan tenang. Setelah berdoa beberapa siswa
mengeluarkan peralatan belajar dan menaruhnya diatas meja masing-masing.
Siswa yang lainnya menunggu perintah guru untuk mengeluarkan peralatan
tulisnya. Deskriptor yang tidak tampak adalah mendengarkan tujuan
pembelajaran yang disampaikan guru.
Aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi dari guru mendapatkan
rata-rata skor 2. Sebanyak 11 siswa mendapatkan skor 1, 15 siswa mendapatkan skor 2 dan 10 siswa mendapatkan skor 3. Sebanyak 20 siswa menyimak
apersepsi yang dilakukan guru dan memusatkan konsentrasi pada guru. Pada
awal pembelajaran dimulai siswa masih tenang dan mendengarkan perkataan
dari guru. Tidak terdapat murid yang ramai ataupun mengalihkan pandangan
mereka pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Saat
guru memberikan pertanyaan siswa menjawab dengan suara jelas dan bahasa
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yang santun. Selain itu ketepatan siswa dalam menanggapi pertanyaan guru
juga sudah terlihat meskipun masih banyak siswa yang tidak merespon pertanyaan dari guru.
Aktivitas siswa dalam memperhatikan materi yang disampaikan guru
mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 13 siswa mendapatkan skor 1, 16
siswa mendapatkan skor 2, dan 7 siswa mendapatkan skor 3. Ruangan yang
dipakai saat pembelajaran berlangsung adalah ruang aula sekolah karena
ruang kelas V dipakai untuk tryout kelas VI. Siswa tidak dapat duduk dengan
nyaman karena mereka harus duduk di lantai. Banyak siswa yang berpindahpindah tempat duduk. Penggunaan aula sebagai tempat belajar juga menyebabkan penjelasan dari guru kurang dapat didengar dengan jelas oleh siswa
karena ukurannya yang lebih besar dari ruang kelas biasa. Suara guru terdengar pelan dan beberapa siswa yang bermain sendiri serta mengganggu temannya yang lain. Konsentrasi siswa terganggu dengan kondisi kelas yang
kurang kondusif.
Aktivitas siswa dalam membentuk kelompok secara berpasangan
dengan tertib mendapatkan rata-rata skor 2,5. Terdapat 22 siswa mendapatkan
skor 2 dan 14 siswa mendapatkan skor 3. Siswa mendengarkan arahan guru
tentang pembagian kelompok. Setelah mendengar pembagian kelompok
siswa langsung berkelompok sesuai pasangan masing-masing. Terdapat 5
pasangan yang memprotes pembagian kelompok dan ingin bertukar pasangan
dengan teman yang lain. Guru mengijinkan siswa untuk bertukar pasangan
asalkan siswa yang setuju untuk pindah.. Selain itu, terdapat 5 siswa yang
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mengganggu kelompok lain. Mereka mengajak bicara dan bermain dengan
temannya.
Aktivitas siswa dalam meringkas isi bacaan dengan bantuan gambar
seri mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 5 siswa mendapatkan skor 1, 29
siswa mendapatkan skor 2 dan 2 siswa mendapatkan skor 3. Siswa membaca
contoh menulis ringkasan bacaan yang diberikan guru. Beberapa siswa
kurang mengerti dengan penggunaan media gambar seri. Akibatnya, siswa
membuat ringkasan tidak sesuai dengan pokok pikiran dari bacaan dan
kalimat yang digunakan masih sama dengan yang ada pada bacaan.
Aktivitas siswa dalam menetapkan pembicara dan pendengar mendapatkan rata-rata skor 2,5. Siswa yang mendapat skor 2 sebanyak 21 dan 15
siswa lainnya mendapat skor 3. Siswa menetapkan peran pendengar dan pembicara dengan bantuan guru. Perwakilan siswa yang duduk disebelah kiri suit
dengan perwakilan siswa yang duduk disebelah kanan. Perwakilan siswa
yang menang akan berperan sebagai pendengar terlebih dahulu dan yang kalah menjadi pembicara. Semua siswa sepakat terhadap penetapan peran. Sebagian besar siswa hanya ingin menjadi pembicara saja. Terdapat kelompok
yang pendengarnya hanya mendengarkan saja tanpa memberikan kritik dan
saran terhadap hasil karya pembicara. Siswa kesulitan dalam memberikan komentar terhadap hasil karya temannya. Adapula kelompok yang tidak bertukar peran.
Aktivitas siswa menjadi pembicara yang mempersentasikan hasil ringkasannya mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 3 siswa mendapatkan skor
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1, 21 siswa mendapatkan skor 2, dan 12 siswa mendapatkan skor 3. Peran
pembicara yaitu membacakan hasil karangannya kepada pendengar. Beberapa
siswa membacakan hasil pekerjaannya dengan malu-malu dan suara kurang
jelas sehingga pendengar kurang mengetahui isi ringkasan yang dibuat. Hal
tersebut terjadi terutama pada kelompok yang anggotanya laki-laki dan
perempuan. Beberapa siswa mencatat komentar dari pendengar.
Aktivitas siswa dalam berperan sebagai pendengar yang mengoreksi
hasil pekerjaan teman mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 3 siswa mendapatkan skor 1, 28 siswa mendapatkan skor 2, dan 5 siswa mendapatkan skor
3. Siswa yang berperan sebagai pendengar memberikan komentar yang tidak
sesuai dengan kesalahan pembicara. Beberapa siswa memberikan penjelasan
terhadap komentar dan saran yang diberikan kepada pembicara. Terdapat pula
siswa yang kesulitan dalam mengungkapkan penilaiannya sehingga koreksi
yang diberikan kurang dimengerti pembicara.
Aktivitas siswa dalam melakukan penyuntingan dan publikasi hasil
ringkasan mendapatkan rata-rata skor 1,5. Terdapat 5 siswa mendapatkan
skor 1, 25 siswa mendapatkan skor 2, dan 6 siswa mendapatkan skor 3.
Beberapa siswa melakukan revisi terhadap hasil karyanya sesuai dengan
komentar pendengar. Banyak siswa yang tidak melakukan revisi terhadap
hasil karyanya. Beberapa siswa mengerjakan dengan kurang tenang. Siswa
juga belum sempat mengoreksi kembali hasil revisinya .Terdapat 2 orang
siswa yaitu AYU dan WAH yang mau membacakan hasil akhir karya mereka
di depan kelas.
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Aktivitas siswa dalam menyimpulkan pembelajaran mendapatkan
rata-rata skor 1,5. Terdapat 3 siswa mendapatkan skor 1, 25 siswa mendapatkan skor 2, dan 8 siswa mendapatkan skor 3. Terdapat 15 siswa saja yang
mau mendengarkan konfirmasi dari guru tentang pembelajaran yang telah
berlangsung. Siswa menanggapi pertanyaan yang dilontarkan guru terkait
materi yang baru saja diajarkan. Siswa ikut serta dalam menyimpulkan
pembelajaran dan menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah
dilakukan.
4.1.1.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
Hasil penilaian keterampilan menulis ringkasan isi buku dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model cooperative script dengan
media gambar seri pada siklus I adalah sebagai berikut.
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Menulis Ringkasan Isi Buku Siklus I
Presentase
Interval Nilai Fi xi
fi.xi
Klasifikasi
Ketuntasan
42-49
10 45,5
455
20,8%
Tidak Tuntas
50-57

6

53,5

321

14,6%

Tidak Tuntas

58-65

4

61,5

246

11,2%

Tidak Tuntas

66-73

11

69,5

764,5

35%

Tuntas

74-81

3

77,5

232,5

10,6%

Tuntas

82-89

2

85,5

171

7,8%

Tuntas

Jumlah
36
Nilai tertinggi 83
Nilai terendah 42
Rata-rata
60,83
Median
61
Modus
68,79

100%
2190
Siswa tuntas
Siswa tidak tuntas

16 (44,4%)
20 (55,6%)
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Keterangan:
fi = frekuensi
xi = nilai tengah
Tabel distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa model
pembelajaran cooperative script berbantuan gambar seri pada pembelajaran
menulis ringkasan isi buku berhasil menuntaskan sebanyak 44% atau
sebanyak 16 dari 36 siswa kelas V SDN Patemon 01 dengan rata-rata nilai
sebesar 60,83. Siswa yang sudah tuntas adalah siswa yang berhasil mencapai
KKM yang telah ditetapkan, yaitu ≥ 65.
Data hasil evaluasi pembelajaran menulis ringkasan isi buku
melalui cooperative script berbantuan media gambar seri siklus I juga
disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Ketuntasan Klasikal Keterampilan
Menulis Ringkasan Isi Buku Siklus I

44%
56%
Tuntas
Tidak Tuntas

Diagram 4.1 Ketuntasan Klasikal Siklus I
Berdasarkan perolehan data keterampilan menulis ringkasan isi buku
siswa siklus I ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran belum dapat dikata-
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kan berhasil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali hasil belajar siswa
perlu diadakan penelitian selanjutnya.
4.1.1.2 Refleksi
Penelitian siklus I memperoleh data berupa observasi keterampilan
guru,aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan catatan lapangan pembelajaran
menulis ringkasan isi buku pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui
model cooperative script berbantuan media gambar seri. Kemudian guru
bersama kolaborator menganalisis data yang diperoleh sebagai refleksi
untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Adapun hasil refleksi adalah
sebagai berikut:

4.1.1.2.1

Keterampilan Guru
Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa keterampilan guru

dalam pembelajaran memperoleh skor 23 dengan kategori cukup. Hal ini
ditunjukan dengan guru telah membuka pelajaran dengan baik, menyampaikan materi dengan jelas, membimbing siswanya dalam pembentukan kelompok secara berpasangan, memberi contoh menulis ringkasan isi buku dan
memberi soal kepada siswa untuk berlatih menulis ringkasan, menyiapkan
dan menggunakan media gambar seri, membimbing siswa melaksanakan
presentasi dengan menetapkan peran sebagai pendengar dan pembicara,
memberi penghargaan kepada siswa yang berani membacakan hasil
ringkasannya di depan kelas dan menutup pembelajaran dengan simpulan.
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Namun dalam pembelajaran masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki diantaranya:
1) Guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran
2) Guru belum memberi penekana pada materi yang dianggap penting bagi
siswa.
3) Guru belum membimbing siswa dalam menempati tempat duduk sesuai
kelompoknya.
4) Guru belum memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang
hal yang belum dimengerti.
5) Guru belum memberikan penjelasan penggunaan media gambar seri.
6) Guru belum membimbing siswa untuk bertukar peran.
7) Guru belum memberikan penguatan berupa nonverbal kepada siswa yang
berani maju untuk membacakan ringkasannya.
8) Guru belum melakukan refleksi.
9) Guru belum melakukan tindak lanjut setelah pelajaran berakhir.
10) Guru kurang tegas menegur siswa yang asik bermain sendiri dan gaduh.
11) Guru belum mengalokasikan waktu pembelajaran dengan tepat.

4.1.1.2.2

Aktivitas Siswa
Hasil observasi pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas siswa

dalam pembelajaran memperoleh jumlah rata-rata skor 20,3 dengan
kategori cukup. Hal ini ditunjukan dengan kesiapan siswa dalam menerima
pelajaran yang sudah baik, pembentukan kelompok sudah tertib. Ketika me-
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netapkan peran pembicara dan pendengar, siswa sudah mendengarkan bimbingan dari guru. Namun, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki,
antara lain:
1) Lima siswa yang mengeluarkan alat tulis sebelum pembelajaran.
2) Siswa belum konsentrasi terhadap pembelajaran.
3) Sikap duduk siswa yang kurang sopan dikarenakan mereka duduk di
lantai.
4) Terdapat 4 siswa yang sering mengganggu temannya saat pembelajaran
berlangsung.
5) Siswa kesulitan dalam menentukan pokok pikiran dengan gambar seri.
6) Siswa masih saling berebut peran antara pembicara dan pendengar.
7) Siswa kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya.
8) Siswa enggan bertanya ketika guru memberi kesempatan pada mereka
untuk bertanya apabila ada materi yang belum dipahami.

4.1.1.2.3 Hasil Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa sebanyak 16 siswa
mampu menulis ringkasan isi buku dengan baik, sehingga mencapai ketuntasan minimal. Sisanya sebanyak 20 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.
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4.1.1.3.Revisi
Setelah menganalisis hasil observasi keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis ringkasan isi buku
pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui model cooperative script
berbantuan media gambar seri, maka perlu diadakan perbaikan dengan
melanjutkan ke siklus II karena indikator keberhasilan belum tercapai,
Perbaikan tersebut antara lain:

4.1.1.3.1

Keterampilan Guru
Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan

keterampilan guru pada siklus II diantaranya sebagai berikut:
1. Guru mempelajari kembali langkah-langkah pembelajaran yang telah
disusun
2. Guru memberi penekanan pada materi yang dianggap penting bagi siswa
dengan menulisnya di papan tulis.
3. Guru mengatur tempat duduk secara berpasangan agar pembentukan
kelompok lebih tertib.
4. Guru memberikan pancingan berupa pertanyaan kepada siswa untuk
mengetahui pengetahuan siswa tentang tugas yang akan dikerjakan.
5. Guru memberikan penjelasan penggunaan media gambar seri.
6. Guru meminta siswa bertukar peran dengan membatasi waktu untuk
diskusi selama 10 menit. Sehingga tiap 5 menit, siswa diminta untuk
bertukar peran.
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7. Guru memberikan penguatan berupa nonverbal kepada siswa yang
berani maju untuk membacakan ringkasannya seperti meminta temantemannya memberi tepuk tangan dan mengacungkan jempol.
8. Guru melakukan tindak lanjut setelah pelajaran berakhir dengan
memberitahukan kepada siswa materi yang akan diajarkan besok.
9. Guru menegur siswa yang asik bermain sendiri dan gaduh.
10. Guru memberikan refleksi secara menyeluruh kepada siswa dengan
bertanya kesan mereka terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.
11. Guru mengalokasikan waktu dengan tepat pada setiap kegiatan sehingga
proses pembelajaran dapat dilakukan sesuai RPP.
4.1.1.3.2

Aktivitas Siswa
Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan

aktivitas siswa pada siklus II diantaranya sebagai berikut:
1) Siswa diberikan motivasi lebih untuk berani memberikan tanggapan atau
pendapatnya tentang apersepsi yang dilakukan guru.
2) Siswa masih perlu dukungan dan bimbingan guru untuk menyampaikan
pendapatnya. Guru dapat menunjuk siswa yang mengacungkan jari dan
meminta siswa yang terlihat berbisik untuk menyampaikan pendapatnya.
3) Siswa perlu diperhatikan, diawasi dan dibimbing langsung dalam berdiskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan guru berkeliling ke masing-masing
kelompok.
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4) Guru mendampingi siswa ketika memaparkan hasil diskusi didepan.
Mengajak mereka menyampaikan hasilnya dengan baik dan memberikan
motivasi agar siswa yang lain lebih berani berpendapat.
5) Guru memotivasi siswa agar berani bertanya tentang hal yang belum
mereka pahami dapat dilakukan dengan menanyakan pokok-pokok materi.

4.1.2

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II

4.1.2.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.2.1.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru
Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui
model cooperative script dengan media gambar seri diperoleh data sebagai
berikut.
Tabel 4.4 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II
No

Indikator

1

Membuka pembelajaran
Menyampaikan materi pelajaran

2

7

Membimbing pembentukan kelompok secara berpasangan
Membagikan contoh meringkas isi buku dan lembar kerja
siswa
Menyiapkan dan menggunakan media gambar seri
Membimbing siswa melaksanakan presentasi dengan
menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan pendengar
Memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa

8

Menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan
materi yang sudah dipelajari.

3
4
5
6

Jumlah
Rata-rata
Kategori

Deskriptor yang
Tampak
1
2
3
4
√
√
√
√

4

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

3

√
√

√

√

Skor

√

√

4

√

3
3

3
28
3,5
Sangat
Baik
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Berdasarkan hasil observasi tersebut, keterampilan guru dalam
pembelajaran menulis ringkasan isi buku melalui model cooperative script
berbantuan media gambar seri memperoleh skor 28 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator
dipaparkan secara rinci dalam uraian berikut:
Keterampilan guru dalam membuka pelajaran mendapat skor 4.
Seluruh deskriptor nampak pada pembelajaran yang dilakukan guru. Saat
memasuki kelas, guru terlebih dahulu mengucapkan salam lalu meminta salah
satu siswa untuk memimpin berdoa. Guru juga telah melakukan apersepsi
dengan menanyakan tentang isi buku cerita yang pernah mereka baca. Setelah
melakukan apersepsi, guru menuliskan materi yang akan diajarkan di papan
tulis dan menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikaator pembelajaran.
Keterampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran mendapat
skor 4. Semua deskriptor pada indikator menyampaikan materi pelajaran
nampak. Guru menanyakan pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya. Guru menjelaskan kembali materi yang belum dimengerti siswa dengan jelas dan sesuai tujuan pembelajaran. Guru memberi
penekanan kepada hal-hal yang penting pada materi yang diajarkan.
Keterampilan guru dalam membentuk kelompok secara berpasangan
mendapat skor 3. Guru meminta siswa untuk berkelompok secara berpasangan dan menentukan pembentukan sesuai dengan teman sebangkunya. Pada
siklus II ini, guru tidak memperbolehkan adanya pergantian pasangan agar
siswa belajar bekerjasama dengan siapa saja. Berbeda dengan siklus I, pada
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siklus II siswa melakukan pembelajaran di ruang kelas yang tempat duduknya
telah disusun secara berpasangan sehingga guru tidak perlu lagi mengatur
tempat duduk siswa. Guru hanya membimbing siswa agar tetap berada pada
tempat duduknya masing-masing.
Keterampilan guru dalam membagikan contoh meringkas isi buku dan
lembar kerja mendapat skor 3. Guru

pertama-tama membagikan contoh

membuat ringkasan isi buku. Siswa diminta untuk membaca dan memahami
contoh yang telah diberikan. Guru kemudian memberikan kesempatan pada
siswa untuk bertanya hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, guru
membagikan lembar kerja siswa berupa wacana kepada siswa untuk dibaca
dan dibuat ringkasan. Namun, guru tidak menjelaskan cara mengerjakan
lembar kerja siswa yang telah dibagikan tersebut.
Keterampilan guru dalam menyiapkan dan menggunakan media gambar seri mendapat skor 4. Guru menempelkan media gambar seri di depan
kelas. Gambar seri yang digunakan telah sesuai dengan isi bacaan dan dapat
dilihat oleh seluruh siswa. Guru juga telah menjelaskan kegunaan dari media
gambar seri yaitu untuk membantu siswa dalam menentukan pokok pikiran
tiap paragraf. Setiap gambar menunjukkan pokok pikiran tiap paragraf.
Keterampilan guru dalam membimbing siswa menetapkan peran siswa
sebagai pembicara dan pendengar mendapat skor 4. Guru mula-mula membimbing siswa untuk menetapkan peran sebagai pembicara dan pendengar.
Guru meminta siswa yang duduk disebelah kiri untuk menjadi pembicara dan
sebelah kanan untuk menjadi pendengar. Kemudian guru menjelaskan
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kembali tugas dari pembicara maupun pendengar. Pembicara bertugas untuk
membacakan hasil karyanya, sedangkan pendengar bertugas mendengarkan
hasil karya dari pembicara dan memberikan penilaian berupa kritik dan saran
terhadap hasil karya temannya. Guru membimbing siswa dalam bertukar
peran, yang semula menjadi pendengar bertukar menjadi pembicara dan yang
semula pembicara menjadi pendengar. Setelah pembicara dan pendengar
menjalankan tugasnya masing-masing, guru meminta siswa untuk memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan kritik dan saran yang diberikan oleh
temannya.
Keterampilan guru dalam memberikan penguatan dan penghargaan
kepada siswa mendapat skor 3. Guru meminta siswa membacakan hasil
ringkasannya di depan kelas. Guru memberi penguatan dengan tepuk tangan
dan memberikan reward kepada siswa yang berani maju untuk membacakan
hasil karyanya. Namun, guru tidak memberikan penguatan verbal yang dapat
dilakukan dengan mengucapkan kata-kata seperti bagus, pintar dan hebat
kepada siswa.
Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran dengan memberikan
kesimpulan materi yang sudah dipelajari mendapat skor 3. Guru bersama
siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru memberikan
kesempatan pada siswa untuk menanyakan materi yang belum dimengerti.
Guru juga melakukan refleksi kegiatan pembelajaran secara singkat. Tetapi,
guru tidak menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.
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Guru menutup pembelajaran dengan salam dan mempersilahkan siswa untuk
istirahat.
4.1.2.1.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui model
cooperative script dengan media gambar seri, diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II

No

Indikator

Banyak
siswa
mendapat skor
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran
Kemampuan siswa dalam menanggapi
apersepsi
Memperhatikan materi yang disampaikan
oleh guru
Siswa membentuk kelompok
secara
berpasangan dengan tertib
Siswa meringkas isi bacaan dengan bantuan
gambar seri
Siswa menetapkan pembicara dan pendengar
Siswa yang berperan menjadi pembicara
mempresentasikan hasil ringkasannya
Siswa yang berperan sebagai pendengar
memberi koreksi terhadap hasil pekerjaan
teman
Siswa melakukan penyuntingan dan
publikasi hasil karangan
Siswa menyimpulkan pembelajaran

10
Jumlah
Rata-Rata
Kategori

RataRata
Skor

110

3

2
5

3
24

18

13

80

2,5

23

13

85

2,5

15

21

93

2,5

15

17

88

2

16

20

92

2,5

1

12

22

95

2

1

16

19

90

2,5

2

10

24

94

2

1

6

25

104

2,5

931

24
2,4
Cukup

5

3

4
7

Total
Skor

1

1

4

Hasil observasi aktivitas siswa yang diperoleh selama pelaksanaan
pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku
melalui model cooperative script dengan media gambar seri mendapatkan
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total rata-rata skor 24 dengan rata-rata 2,4 dan kategori cukup. Adapun
deskripsi perolehan skor masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.
Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri dalam menerima pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 3. Siswa yang mendapatkan skor 2 sebanyak
5 siswa, 24 siswa mendapatkan skor 3 dan 7 siswa mendapat nilai 4. Semua
siswa berada di kelas sebelum guru memasuki ruang kelas. Salah satu siswa
yaitu AAS memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Semua siswa berdoa
dengan tenang. Beberapa siswa mengeluarkan peralatan belajar dan
menaruhnya diatas meja masing-masing. Saat guru menjelaskan tujuan
pembelajaran yang akan dilakukan, 5 siswa yaitu MAEP, AAS, AKS,MCY
dan NRA tidak mendengarkan guru dan bermain sendiri.
Aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi dari guru mendapatkan
rata-rata skor 2,5. Sebanyak 5 siswa mendapatkan skor 1, 18 siswa mendapatkan skor 2 dan 13 siswa mendapatkan skor 3. Siswa menyimak apersepsi
yang dilakukan guru dan memusatkan konsentrasi pada guru. Saat guru memberikan pertanyaan siswa menjawab dengan suara jelas dan bahasa yang santun. Selain itu ketepatan siswa dalam menanggapi pertanyaan guru juga sudah
terlihat. Namun, masih ada siswa yang menjawab pertanyaan dengan kurang
serius.
Aktivitas siswa dalam memperhatikan materi yang disampaikan guru
mendapatkan rata-rata skor 2,5. Terdapat 23 siswa mendapatkan skor 2 dan
13 siswa mendapatkan skor 3. Sebagian besar siswa sudah memusatkan perhatiannya pada penjelasan guru dan duduk dengan tenang. Mereka mende-
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ngarkan penjelasan dari guru dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.
Namun terdapat 9 siswa yang masih berbicara sendiri dengan temannya.
Aktivitas siswa dalam membentuk kelompok secara berpasangan
dengan tertib mendapatkan rata-rata skor 2,5. Terdapat 15 siswa mendapatkan
skor 2 dan 21 siswa mendapatkan skor 3. Siswa mendengarkan arahan guru
tentang pembagian kelompok. Pembagian kelompok sesuai dengan teman
sebangku sehingga siswa tidak perlu berpindah-pindah tempat duduk. Siswa
tidak memprotes pembagian kelompok yang dilakukan guru. Namun, ada 4
siswa yang masih mengganggu kelompok lain yaitu MAEP, AAS, AKS dan
NRA.
Aktivitas siswa dalam meringkas isi bacaan dengan bantuan gambar
seri mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 3 siswa mendapatkan skor 1, 15
siswa mendapatkan skor 2, 17 siswa mendapat skor 3 dan 1 siswa mendapatkan skor 4. Siswa membaca contoh menulis ringkasan isi buku yang diberikan guru. Beberapa siswa bertanya pada guru tentang hal yang kurang dimengerti pada contoh. Siswa sudah menggunakan bantuan media gambar seri
untuk menentukan pokok pikiran tiap paragraf pada bacaan. Namun, masih
banyak siswa yang meringkas tidak dengan kalimatnya sendiri.
Aktivitas siswa dalam menetapkan pembicara dan pendengar mendapatkan rata-rata skor 2,5. Siswa yang mendapat skor 2 sebanyak 16 dan 20
siswa lainnya mendapat skor 3. Siswa menetapkan peran pendengar dan
pembicara dengan kesepakatan bersama masing-masing kelompok. Beberapa
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siswa tidak memberikan koreksi berupa kritik dan saran pada pembicara.
Terdapat 8 kelompok yang tidak mau bertukar peran.
Aktivitas siswa menjadi pembicara yang mempersentasikan hasil ringkasannya mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 1 siswa mendapatkan skor
1, 12 siswa mendapatkan skor 2, 22 siswa mendapat skor 3 dan 1 siswa
mendapatkan skor 4. Semua siswa sudah mengerti dengan peran dari
pembicara. Masih ada beberapa siswa membacakan hasil pekerjaannya
dengan kurang percaya diri dan suara kurang jelas sehingga pendengar
kurang mengetahui isi ringkasan yang dibuat. Siswa yang berperan sebagai
pembicara mendengarkan komentar pendengar tentang hasil pekerjaannya.
Beberapa siswa mulai mencatat komentar pendengar untuk dijadikan pembetulan pada langkah selanjutnya.
Aktivitas siswa dalam berperan sebagai pendengar yang mengoreksi
hasil pekerjaan teman mendapatkan rata-rata skor 2,5. Terdapat 1 siswa mendapatkan skor 1, 16 siswa mendapatkan skor 2, dan 19 siswa mendapatkan
skor 3. Siswa yang berperan sebagai pendengar sudah memberikan komentar
sesuai dengan kesalahan pembicara. Komentar yang diberikan oleh pendengar
tidak disertai dengan penjelasan yang jelas. Terdapat pula siswa yang masih
kesulitan dalam mengungkapkan penilaiannya sehingga pembicara bingung
dengan komentar dari temannya.
Aktivitas siswa dalam melakukan penyuntingan dan publikasi hasil
ringkasan mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 2 siswa mendapatkan skor
1, 10 siswa mendapatkan skor 2, dan 24 siswa mendapatkan skor 3. Siswa
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melakukan revisi sesuai dengan komentar pendengar. Kondisi kelas jauh
lebih tenang dibandingkan dengan siklus I sehingga siswa dapat memperbaiki
ring-kasannya dengan tenang. Namun, beberapa siswa belum sempat
mengoreksi kembali hasil revisinya karena waktu yang diberikan guru sudah
selesai. Terdapat 8 siswa yang mau membacakan hasil ringkasan mereka di
depan kelas.
Aktivitas siswa dalam menyimpulkan pembelajaran mendapatkan
rata-rata skor 2,5. Terdapat 1 siswa mendapatkan skor 1, 6 siswa mendapatkan skor 2, 25 siswa mendapat skor 3 dan 4 siswa mendapatkan skor.
Sebagian besar siswa mendengarkan konfirmasi dari guru tentang pembelajaran yang telah berlangsung. Siswa menanggapi pertanyaan yang dilontarkan
guru terkait materi yang telah diajarkan. Siswa ikut serta dalam menyimpulkan pembelajaran dan menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang
telah dilakukan.

4.1.2.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
Hasil penilaian keterampilan menulis ringkasan isi buku dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model cooperative script dengan
media gambar seri pada siklus II adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar
II
Interval
fi
xi
fi.xi
Nilai
6
56
336
54 – 58

Menulis Ringkasan Isi Buku Siklus
Persentase
Ketuntasan
13,5%

Klasifikasi
Tidak Tuntas

59 – 63

8

61

488

19,75

Tidak Tuntas

64 – 68

0

66

0

0%

Tuntas

69 – 73

9

71

639

25,8%

Tuntas

74 – 78

7

76

532

21,4%

Tuntas

79 – 83

6

81

486

19,6%

Tuntas

Jumlah
Nilai
tertinggi
Nilai
terendah
Rata-rata
Median
Modus

36

2312

100%

83

Siswa tuntas

22 (61,1%)

54

Siswa tidak tuntas

14 (38,9%)

68,9
70,2
71,78

Tabel distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa model
pembelajaran cooperative script berbantuan gambar seri pada pembelajaran
menulis ringkasan isi buku berhasil menuntaskan sebanyak 61,1% atau
sebanyak 22 dari 36 siswa kelas V SDN Patemon 01 dengan rata-rata nilai
klasikal sebesar 68,9. Rata-rata nilai klasikal telah melampaui nilai KKM
yang ditetapkan, akan tetapi ketuntasan klasikal belum mencapai ketuntasan
klasikal yang ditetapkan yaitu 75%. Siswa yang sudah tuntas adalah siswa
yang berhasil mencapai KKM yang telah ditetapkan, yaitu ≥ 65.
Data hasil evaluasi pembelajaran menulis ringkasan isi buku
melalui cooperative script berbantuan media gambar seri siklus II juga
disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.2 sebagai berikut:
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Ketuntasan Klasikal Keterampilan
Menulis Ringkasan Isi Buku Siklus II

39%

61%
Tuntas
Tidak Tuntas

Diagram 4.2 Ketuntasan Klasikal Siklus II
Berdasarkan perolehan data keterampilan menulis ringkasan isi buku
siswa siklus II ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran belum dapat
dikatakan berhasil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kembali hasil belajar
siswa perlu diadakan penelitian selanjutnya.
4.1.2.2 Refleksi
Penelitian siklus II memperoleh data berupa observasi keterampilan
guru,aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan catatan lapangan pembelajaran
menulis ringkasan isi buku pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui
model cooperative script berbantuan media gambar seri. Kemudian guru
bersama kolaborator menganalisis data yang diperoleh sebagai refleksi untuk
perbaikan pada siklus berikutnya.Adapun hasil refleksi adalah sebagai
berikut:
4.1.2.2.1. Keterampilan Guru
Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa keterampilan guru
dalam pembelajaran memperoleh skor 28 dengan kriteria sangat baik. Hal ini
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ditunjukan dengan guru telah membuka pelajaran dengan baik, menyampaikan materi dengan jelas, membimbing siswanya dalam pembentukan
kelompok secara berpasangan, memberi contoh menulis ringkasan isi buku
dan memberi soal kepada siswa untuk berlatih menulis ringkasan, menyiapkan dan menggunakan media gambar seri, membimbing siswa melaksanakan
presentasi dengan menetapkan peran sebagai pendengar dan pembicara,
memberi penghargaan kepada siswa yang berani membacakan hasil
ringkasannya di depan kelas dan menutup pembelajaran dengan simpulan.
Namun dalam pembelajaran masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki
diantaranya:
1) Guru belum memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang
hal yang belum dimengerti.
2) Guru belum memberikan penguatan verbal kepada siswa yang berani maju
untuk membacakan ringkasannya.
3) Guru belum melakukan tindak lanjut setelah pelajaran berakhir.
4) Guru belum mengalokasikan waktu pembelajaran dengan tepat.
4.1.2.2.2. Aktivitas Siswa
Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa aktivitas siswa
dalam pembelajaran memperoleh jumlah rata-rata skor 24 dengan kriteria
baik. Hal ini ditunjukan dengan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran
yang sudah baik, pembentukan kelompok sudah tertib. Ketika menetapkan
peran pembicara dan pendengar, siswa sudah mendengarkan bimbingan dari
guru. Namun, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, antara lain:
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1) Siswa belum konsentrasi terhadap pembelajaran.
2) Terdapat siswa yang sering mengganggu temannya saat pembelajaran
berlangsung.
3) Siswa kesulitan dalam menentukan pokok pikiran dengan gambar seri.
4) Siswa belum memainkan perannya baik sebagai pembicara maupun
pendengar dengan benar.
5) Siswa kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya.
6) Siswa enggan bertanya ketika guru memberi kesempatan pada mereka
untuk bertanya apabila ada materi yang belum dipahami.
4.1.2.2.3Hasil Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
Hasil penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa sebanyak 22 siswa
mampu menulis ringkasan isi buku 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.
4.1.2.3 Revisi
Setelah menganalisis hasil observasi keterampilan guru, aktivitas
siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis ringkasan isi buku
pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui model cooperative script
berbantuan media gambar seri, maka perlu diadakan perbaikan dengan
melanjutkan ke siklus III karena indikator keberhasilan belum tercapai,
Perbaikan tersebut antara lain:
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4.1.2.3.1. Keterampilan Guru
Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
keterampilan guru pada siklus III diantaranya sebagai berikut:
1. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang
hal yang belum dimengerti.
2. Guru memberikan penguatan verbal berupa kata-kata seperti bagus,
pintar kepada siswa yang berani maju untuk membacakan
ringkasannya.
3. Guru melakukan tindak lanjut setelah pelajaran berakhir dengan
memberikan tugas rumah atau memberitahukan kepada siswa
materi yang akan diajarkan besok.
4. Guru menegur siswa yang asik mengganggu teman lainnya dan
gaduh serta memberi mereka pertanyaan tentang materi yang
diajarkan.
5. Guru mengalokasikan waktu dengan tepat pada setiap kegiatan
terutama saat diskusi sehingga proses pembelajaran dapat
dilakukan sesuai RPP.
4.1.2.3.2. Aktivitas Siswa
Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan
aktivitas siswa pada siklus III diantaranya sebagai berikut:
1) Guru memberikan motivasi dan melakukan apersepsi untuk
membangun konsentrasi siswa terhadap pembelajaran.
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2) Siswa diberikan bimbingan secara kelompok sebelum pembelajaran
dimulai dan apabila masih terdapat siswa yang masih ramai
diberikan bimbingan secara individual saat pembelajaran.
3) Guru meminta siswa untuk mengamati gambar seri dan
menceritakan maksud dari gambar.
4) Siswa diberi penjelasan dan contoh untuk memerankan perannya
baik sebagai pembicara maupun pendengar dengan benar.
5) Siswa

diberi

motivasi

agar

lebih

percaya

diri

dalam

mengemukakan pendapatnya.
6) Guru memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya apabila ada
materi yang belum dipahami. Apabila tidak terdapat siswa yang
bertanya guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk
mengetahui pengetahuan siswa terhadap materi yang diajarkan.

4.1.3

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III

4.1.3.1 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
4.1.3.1.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru
Berdasarkan data hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui
model cooperative script dengan media gambar seri diperoleh data sebagai
berikut.
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Tabel 4.7 Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III
No

Indikator

1

Membuka pembelajaran
Menyampaikan materi pelajaran

2

7

Membimbing pembentukan kelompok secara berpasangan
Membagikan contoh meringkas isi buku dan lembar kerja
siswa
Menyiapkan dan menggunakan media gambar seri
Membimbing siswa melaksanakan presentasi dengan
menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan pendengar
Memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa

8

Menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan
materi yang sudah dipelajari.

3
4
5
6

Jumlah
Rata-rata

Deskriptor yang
Tampak
1
2
3
4
√
√
√
√

Skor
4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

√

4

√

√

√

3

√

√

√

√

4

√

√

3

√

√

4

√
√

√

30
3,75
Sangat
Baik

Kategori

Berdasarkan hasil observasi tersebut, keterampilan guru dalam
pembelajaran menulis ringkasan isi buku melalui model cooperative script
berbantuan media gambar seri memperoleh skor 30 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun deskripsi perolehan skor pada setiap indikator
dipaparkan secara rinci dalam uraian berikut:
Keterampilan guru dalam membuka pelajaran mendapat skor 4.
Seluruh deskriptor nampak pada pembelajaran yang dilakukan guru. Saat
memasuki kelas, guru terlebih dahulu mengucapkan salam lalu meminta salah
satu siswa untuk memimpin berdoa. Guru juga telah melakukan apersepsi
dengan menanyakan tentang isi buku yang pernah mereka baca. Setelah
melakukan apersepsi, guru menuliskan materi yang akan diajarkan di papan
tulis dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Keterampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran mendapat
skor 4. Semua deskriptor pada indikator menyampaikan materi pelajaran
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nampak. Guru menanyakan pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya. Guru menjelaskan kembali materi yang belum dimengerti siswa dengan jelas dan sesuai tujuan pembelajaran. Guru memberi
penekanan kepada hal-hal yang penting pada materi yang diajarkan.
Keterampilan guru dalam membentuk kelompok secara berpasangan
mendapat skor 4. Semua deskriptor nampak pada kegiatan pembelajaran.
Guru meminta siswa untuk berkelompok secara berpasangan dan menentukan
pembentukan sesuai dengan teman sebangkunya. Guru juga mengatur tempat
duduk beberapa siswa yang sering mengganggu temannya dengan menempatkan mereka dibarisan depan agar lebih mudah dikontrol oleh guru. Guru
membimbing siswa agar tetap berada pada tempat duduknya masing-masing
dan tidak mengganggu temannya yang lain.
Keterampilan guru dalam membagikan contoh meringkas isi buku dan
lembar kerja mendapat skor 4. Guru membagikan contoh ringkasan isi buku
dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal yang kurang
dimengerti dari contoh. Setelah itu, guru membagikan lembar kerja siswa
berupa wacana kepada siswa untuk dibaca dan dibuat ringkasan. Guru juga
telah menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa.
Keterampilan guru dalam menyiapkan dan menggunakan media gambar seri mendapat skor 3. Guru telah menempelkan media gambar seri di depan kelas. Gambar seri yang digunakan telah sesuai dengan isi bacaan dan
dapat dilihat oleh seluruh siswa. Namun, guru belum menjelaskan pengguna-
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an gambar seri. Sehingga siswa kesulitan dalam menentukan pokok pikiran
tiap paragraf.
Keterampilan guru dalam membimbing siswa menetapkan peran siswa
sebagai pembicara dan pendengar mendapat skor 4. Guru mula-mula membimbing siswa untuk menetapkan peran sebagai pembicara dan pendengar.
Guru meminta siswa yang duduk disebelah kiri untuk menjadi pembicara dan
sebelah kanan untuk menjadi pendengar. Kemudian guru menjelaskan
kembali tugas dari pembicara maupun pendengar. Pembicara bertugas untuk
membacakan hasil karyanya, sedangkan pendengar bertugas mendengarkan
hasil karya dari pembicara dan memberikan penilaian berupa kritik dan saran
terhadap hasil karya temannya. Guru membimbing siswa dalam bertukar
peran, yang semula menjadi pendengar bertukar menjadi pembicara dan yang
semula pembicara menjadi pendengar. Setelah pembicara dan pendengar
menjalankan tugasnya masing-masing, guru meminta siswa untuk memperbaiki hasil karyanya sesuai dengan kritik dan saran yang diberikan oleh
temannya.
Keterampilan guru dalam memberikan penguatan dan penghargaan
kepada siswa mendapat skor 3. Guru meminta siswa membacakan hasil
ringkasannya di depan kelas. Guru memberi penguatan dengan tepuk tangan
dan memberikan reward kepada siswa yang berani maju untuk membacakan
hasil karyanya. Namun, guru tidak memberikan penguatan verbal yang dapat
dilakukan dengan mengucapkan kata-kata seperti bagus, pintar dan hebat
kepada siswa.
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Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran dengan memberikan
kesimpulan materi yang sudah dipelajari mendapat skor 4. Guru bersama
siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan materi yang belum dimengerti. Guru
juga melakukan refleksi kegiatan pembelajaran secara singkat. Sebelum menutup pelajaran dengan salam, guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan selanjutnya.

4.1.3.1.2 Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran
Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku melalui model
cooperative script dengan media gambar seri, diperoleh data sebagai berikut.
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III

No

Indikator

1

Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran
Kemampuan siswa dalam menanggapi
apersepsi
Memperhatikan materi yang disampaikan
oleh guru
Siswa membentuk kelompok
secara
berpasangan dengan tertib

Banyak
siswa
mendapat skor
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Siswa meringkas isi bacaan dengan bantuan
gambar seri
Siswa menetapkan pembicara dan pendengar
Siswa yang berperan menjadi pembicara
mempresentasikan hasil ringkasannya
Siswa yang berperan sebagai pendengar
memberi koreksi terhadap hasil pekerjaan
teman
Siswa melakukan penyuntingan dan
publikasi hasil karangan
Siswa menyimpulkan pembelajaran

10
Jumlah
Rata-Rata
Kategori

Total
Skor

RataRata
Skor
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3,6

2
1

3
11

4
24

4

26

6

110

3

5

24

7

110

3

1

7

19

9

108

2

1

8

24

3

101

2,5

9

24

3

102

2,5

6

21

8

108

2,5

6

19

11

113

3,5

2

29

5

111

3

3

11

22
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3,5

1121

29.1
2,91
Baik

1

Hasil observasi aktivitas siswa yang diperoleh selama pelaksanaan
pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku
melalui model cooperative script dengan media gambar seri mendapatkan
total rata-rata skor 29,1 dengan rata-rata 2,91 dan kategori baik. Adapun
deskripsi perolehan skor masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut.
Aktivitas siswa dalam mempersiapkan diri dalam menerima
pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 3,6. Siswa yang mendapatkan skor
2 sebanyak 1 siswa, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 24 siswa mendapat
nilai 4. Semua siswa berada di kelas sebelum guru memasuki ruang kelas.
Salah satu siswa yaitu MAEP memimpin doa sebelum memulai pelajaran.
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Semua siswa berdoa dengan tenang. Beberapa siswa mengeluarkan peralatan
belajar dan menaruhnya diatas meja masing-masing. Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran yang dijelaskan oleh guru.
Aktivitas siswa dalam menanggapi apersepsi dari guru mendapatkan
rata-rata skor 3. Sebanyak 4 siswa mendapatkan skor 2, 26 siswa mendapatkan skor 3 dan 6 siswa mendapatkan skor 4. Siswa menyimak apersepsi yang
dilakukan guru dan memusatkan konsentrasi pada guru. Saat guru memberkan pertanyaan siswa menjawab dengan suara jelas dan bahasa yang santun.
Siswa juga menanggapi pertanyaan guru dengan tepat.
Aktivitas siswa dalam memperhatikan materi yang disampaikan guru
mendapatkan rata-rata skor 3. Terdapat 5 siswa mendapatkan skor 2, 24 siswa
mendapat skor 3 dan 7 siswa mendapatkan skor 4. Pada siklus III ini siswa
sudah lebih fokus pada guru. Semua konsentrasi siswa pada guru. Suasana
kelas jauh lebih kondusif dari penelitian sebelumnya. siswa sudah memusatkan perhatiannya pada penjelasan guru dan duduk dengan tenang. Mereka
mendengarkan penjelasan dari guru dan sesekali mencatat hal-hal yang
dianggap penting.
Aktivitas siswa dalam membentuk kelompok secara berpasangan
dengan tertib mendapatkan rata-rata skor 2. Terdapat 1 siswa yang mendapatkan skor 1, sebanyak 7 siswa mendapat skor 2, 19 siswa mendapat skor 3 dan
9 siswa mendapatkan skor 4. Semua siswa mendengarkan arahan guru
tentang pembagian kelompok. Pembagian kelompok sesuai dengan teman
sebangku dan beberapa yang diacak oleh guru. Siswa tidak memprotes
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pembagian kelompok yang dilakukan guru. Mereka duduk sesuai dengan
kelompoknya masing-masing dengan tenang.
Aktivitas siswa dalam meringkas isi bacaan dengan bantuan gambar
seri mendapatkan rata-rata skor 2,5. Terdapat 1 siswa mendapatkan skor 1, 8
siswa mendapatkan skor 2, 24 siswa mendapat skor 3 dan 3 siswa mendapatkan skor 4. Siswa membaca contoh menulis ringkasan isi buku yang diberikan guru. Siswa bertanya pada guru tentang hal yang kurang dimengerti.
Siswa menggunakan bantuan media gambar seri untuk menentukan pokok
pikiran tiap paragraf pada bacaan. Siswa juga sudah meringkas dengan kalimatnya sendiri meskipun masih ada yang kalimatnya sama dengan bacaan.
Aktivitas siswa dalam menetapkan pembicara dan pendengar
mendapatkan rata-rata skor 2,5. Siswa yang mendapat skor 2 sebanyak 9, 24
siswa mendapat skor 3 dan 3 siswa lainnya mendapat skor 4. Siswa menetapkan sendiri peran pendengar dan pembicara. Kedua belah pihak setuju dengan
penetapan peran yang disepakati. Siswa sudah menjalankan perannya masingmasing dengan benar. Terdapat 2 kelompok yang tidak bertukar peran.
Aktivitas siswa menjadi pembicara yang mempresentasikan hasil ringkasannya mendapatkan rata-rata skor 2,5. Terdapat 1 siswa mendapatkan skor
1, 6 siswa mendapatkan skor 2, 21 siswa mendapat skor 3 dan 8 siswa
mendapatkan skor 4. Semua siswa sudah mengerti dengan peran dari
pembicara. Siswa membacakan hasil pekerjaannya dengan percaya diri dan
suara yang jelas. Siswa yang berperan sebagai pembicara mendengarkan
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komentar pendengar tentang hasil pekerjaannya dan mencatat komentar
pendengar.
Aktivitas siswa dalam berperan sebagai pendengar yang mengoreksi
hasil pekerjaan teman mendapatkan rata-rata skor 3,5. Terdapat 6 siswa mendapatkan skor 1, 19 siswa mendapatkan skor 2 dan 11 siswa mendapatkan
skor 3. Siswa yang berperan sebagai pendengar sudah memberikan komentar
sesuai dengan kesalahan pembicara. Komentar yang diberikan oleh pendengar
telah disertai dengan penjelasan. Bahasa yang digunakan pendengar adalah
bahasa formal dan mudah dipahami oleh temannya.
Aktivitas siswa dalam melakukan refleksi dan publikasi hasil
ringkasan mendapatkan rata-rata skor 3. Terdapat 2 siswa mendapatkan skor
2, 29 siswa mendapatkan skor 3 dan 5 siswa mendapatkan skor 4. Siswa
melakukan revisi sesuai dengan komentar pendengar. Kondisi kelas yang
tenang membuat siswa dapat memperbaiki ringkasannya dengan tenang.
Namun, beberapa siswa belum sempat mengoreksi kembali hasil revisinya
karena waktu yang diberikan guru sudah selesai. Terdapat 12 siswa yang mau
membacakan hasil ringkasan mereka di depan kelas.
Aktivitas siswa dalam menyimpulkan pembelajaran mendapatkan
rata-rata skor 3,5. Terdapat 3 siswa mendapatkan skor 2, 11 siswa mendapatkan skor 3 dan 22 siswa mendapatkan skor 4. Siswa mendengarkan
konfirmasi dari guru tentang pembelajaran yang telah berlangsung. Siswa
menanggapi pertanyaan yang dilontarkan guru terkait materi yang telah dia-

135

jarkan. Siswa ikut serta dalam menyimpulkan pembelajaran dan menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah dilakukan.
Hasil observasi aktivitas siswa yang diperoleh selama pelaksanaan
pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi buku
melalui model cooperative script dengan media gambar seri pada siklus III
mendapatkan total rata-rata skor 29,1 dengan rata-rata 2,91 dan kategori
sangat baik.

4.1.3.1.3 Hasil Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
Hasil penilaian keterampilan menulis ringkasan isi buku dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model cooperative script dengan
media gambar seri pada siklus III adalah sebagai berikut.
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Menulis Ringkasan Isi Buku Siklus
III
Persentase
Interval Nilai fi
xi
fi.xi
Klasifikasi
Ketuntasan
6
57
342
13,1
Tidak Tuntas
54 – 60
61 – 67

6

64

384

15

Tuntas

68 – 74

9

71

639

25

Tuntas

75 – 81

12

78

936

36,4

Tuntas

82 – 88

1

85

85

3,3

Tuntas

89 – 95

2

92

184

7,2

Tuntas

Jumlah
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Rata-rata
Median
Modus

36
91
54
71,4
71,5
69,1

2570

100%
Siswa tuntas
Siswa tidak tuntas

30 (83,3%)
6 (16,7%)
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Tabel distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa model
pembelajaran cooperative script berbantuan gambar seri pada pembelajaran
menulis ringkasan isi buku berhasil menuntaskan sebanyak 83,3% atau
sebanyak 30 dari 36 siswa kelas V SDN Patemon 01 dengan rata-rata nilai
sebesar 71,4. Siswa yang sudah tuntas adalah siswa yang berhasil mencapai
KKM yang telah ditetapkan, yaitu ≥ 65.
Data hasil evaluasi pembelajaran menulis ringkasan isi buku
melalui cooperative script berbantuan media gambar seri siklus III juga
disajikan dalam bentuk diagram pada diagram 4.3 sebagai berikut:

Ketuntasan Klasikal Keterampilan
Menulis Ringkasan Isi Buku Siklus III

17%

83%

Tuntas
Tidak Tuntas

Diagram 4.3 Ketuntasan Klasikal Siklus III
Berdasarkan perolehan data keterampilan menulis ringkasan isi buku
siswa pada siklus III ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dikatakan
berhasil. Ketuntasan klasikal kelas V SDN Patemon 01 pada siklus III
mencapai 83,3%.
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4.1.3.2 Refleksi
Refleksi dilakukan oleh peneliti bersama kolaborator untuk menganalisis proses pembelajaran yang berlangsung pada siklus III yang meliputi
deskripsi keterampilan guru, deskripsi aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.
Adapun hasil refleksi tersebut adalah sebagai berikut.
4.1.1.2.3

Keterampilan Guru
Hasil observasi pada siklus III menunjukkan bahwa keterampilan guru

dalam pembelajaran memperoleh skor 30 dengan kategori sangat baik.
Perolehan skor 30 pada keterampilan guru siklus III mencapai tingkat
keberhasilan yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa keterampilan
guru yang perlu ditingkatkan terutama dalam menangani siswa yang tidak mau
mengerjakan tugas dari guru dan tidak mau ikut serta dalam menutup
pembelajaran.
Siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran guru cenderung tidak
mau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Mereka menganggap pelajaran
tersebut susah sebelum mencoba mengerjakannya. Guru dapat memberikan
bimbingan kepada siswa tersebut secara individu dan menjelaskan hal yang
tidak dimengerti. Sedangkan dalam menutup kegiatan pembelajaran, guru
harus merefleksi dengan baik sehingga siswa mengerti perbaikan apa yang
perlu dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Selain itu, guru juga perlu
menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya supaya
siswa dapat mempersiapkan diri dengan belajar di rumah.
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4.1.1.2.4

Aktivitas Siswa
Hasil observasi pada siklus III menunjukkan bahwa aktivitas siswa

dalam pembelajaran memperoleh jumlah rata-rata skor 29,1 dengan
kategori baik. Hal ini ditunjukan dengan kesiapan siswa dalam menerima
pelajaran yang sudah baik, pembentukan kelompok sudah tertib. Ketika
menetapkan peran pembicara dan pendengar, siswa mendengarkan bimbingan
dari guru. Namun, terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan yaitu
pemberian komentar terhadap hasil karya temannya. Siswa masih perlu
bimbingan dari guru dalam meneliti bagian yang harus dikomentari atau
dikoreksi dari pekerjaan teman.
4.1.1.2.3 Hasil Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
Hasil penelitian pada siklus III menunjukkan bahwa sebanyak 30
siswa mampu menulis ringkasan isi buku dengan baik, sehingga mencapai
ketuntasan minimal. Sisanya sebanyak 6 siswa belum berhasil mencapai
ketuntasan minimal yang ditetapkan. Persentase ketuntasan hasil belajar
siswa ini juga sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu
75%.
Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang muncul
pada pelaksanaan tindakan siklus III yang perlu diadakan langkah perbaikan
pada pembelajaran berikutnya yaitu kemampuan siswa dalam mengemukakan
pendapatnya dan mengoreksi hasil karya temannya. Beberapa siswa masih
malu dalam bertanya maupun mengemukakan pendapatnya. Selain itu, koreksi
yang diberikan siswa terhadap hasil karya temannya kurang sesuai.
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4.1.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian Siklus I, II, dan III
Rekapitulasi data pada siklus I, II, dan III disajikan dalam
tabel berikut.
Tabel 4.10 Rekapitulasi Siklus I, II, dan III
No.
1.
2.
3.

Sumber Data
Keterampilan Guru
Aktivitas Siswa
Hasil Belajar Siswa

Siklus I
71,8%
50,75%
44%

Siklus II
87,5%
60%
61%

Siklus III
93,75%
72,75%
83%

Berdasarkan tabel 4.10 selengkapnya disajikan dalam diagram
batang berikut ini.
Rekapitulasi Siklus I, II, dan III
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
Siklus III
Siklus II

20.00%
0.00%
Keterampilan
Guru

Siklus I
Aktivitas
Siswa

Hasil Belajar
Siswa

Siklus I
Siklus II
Siklus III

Diagram 4.4 Rekapitulasi Hasil Penelitian

Diagram diatas menunjukkan adanya peningkatan keterampilan
guru pada siklus I 71,8%, siklus II 87,5%, dan siklus III 93,75%.
Peningkatan keterampilan guru dari siklus I ke siklus II sebesar 15,7%.
Peningkatan keterampilan guru dari siklus II ke siklus III sebesar 6,25%.
Persentase aktivitas siswa siklus I 50,75%, siklus II 60%, dan siklus III
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72,75%. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 9,25%.
Peningkatan aktivitas siswa dari siklus II ke siklus III sebesar 12,75%.
Hasil pembelajaran menulis ringkasan isi buku siswa dari siklus I sampai
siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I persentase ketuntasan
klasikal sebesar 44%. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 61%.
Dan pada siklus III meningkat kembali menjadi 83%. Pelaksanaan
tindakan dari siklus I sampai dengan siklus III menunjukkan adanya
peningkatan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa.

4.1

PEMBAHASAN

4.1.1 Pemaknaan Temuan Peneliti
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia
melalui

model

cooperative

scriptdengan

media

gambar

seri

dapat

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis
ringkasan isi buku. Pemaknaan didasarkan pada hasil pengamatan, catatan
lapangan, hasil belajar siswa, serta refleksi setiap siklus pada proses
pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut.
4.1.1.1 Keterampilan Guru
Hasil observasi keterampilan guru pada siklus I, II, dan III menunjukkan adanya peningkatan (lihat diagram 4.4). Pada siklus I jumlah skor yang
diperoleh adalah 23 dengan kategori cukup baik, kemudian meningkat pada
siklus II menjadi 30 dengan kategori baik, dan pada siklus III dengan
perolehan skor 33 dengan kategori sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa
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model cooperative script dengan media gambar seri dapat meningkatkan
keterampilan guru pada saat mengajar di kelas.
Keterampilan guru dalam membuka pelajaran pada siklus I
mendapat skor 3. Pada saat membuka pelajaran, guru telah melakukan
apersepsi berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi namun guru tidak
menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru hanya menuliskan
materi yang akan diajarkan dan langsung menjelaskan materi yang akan
dipelajari. Pada siklus selanjutnya yaitu II dan III semua deskriptor tampak
pada pembelajaran sehingga mendapat skor 4. Hal ini berarti pada siklus II
dan III guru telah melaksanakan kegiatan pembukaan dengan baik.
Berdasarkan kajian teoritis mengenai kegiatan pembukaan, Aqib (2013: 89),
mengemukakan cara dalam membuka pelajaran yaitu: (1) menimbulkan
motivasi, kehangatan dan keantusiasan sehingga menimbulkan rasa ingin
tahu dan mengemukakan ide; (2) memberikan acuan, mengemukakan tujuan,
menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah
pokok yang akan dibahas, mengajukan pertanyaan; dan (3) membuat kaitan
dengan mengajukan pertanyaan apersepsi atau merangkum pelajaran yang
lalu.
Keterampilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran pada siklus
I mendapat skor 3. Materi yang disampaikan oleh guru sudah sesuai dengan
indikator dan tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Sebelum menjelaskan
materi, guru terlebih dahulu bertanya tentang pengetahuan awal siswa
mengenai materi yang akan diajarkan. Namun, dalam menjelaskan materi guru
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kurang memberi penekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Penjelasan
dari guru cenderung monoton. Materi yang penting disampaikan dengan nada
datar tanpa adanya penekanan. Pada siklus selanjutnya yaitu siklus II dan III
guru mengalami peningkatan dengan memperoleh skor 4. Pada siklus II guru
dapat memperbaiki kekurangan yang terjadi pada siklus I dan hal itu di
pertahankan saat siklus III. Keterampilan guru dalam menyampaikan materi
termasuk dalam keterampilan menjelaskan. Suyono ( 2013 : 215 )
keterampilan menjelaskan merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh
guru. Kemampuan guru dalam menjelaskan suatu pokok bahasan harus secara
jelas, jernih, gamblang, teratur , sistematis , menarik sehingga mampu
diterima oleh siswa.
Keterampilan guru dalam membentuk kelompok secara berpasangan
pada siklus I mendapat skor 3. Pengkondisian kelas yang dilakukan guru pada
siklus I kurang. Awalnya siswa mau duduk dengan tertib. Namun, saat guru
membagikan contoh dan lembar kerja, siswa berpindah-pindah tempat duduk
dan berbicara dengan teman. Guru kewalahan dalam mengatur siswa. Berkalikali guru meminta siswa untuk duduk dengan tertib tetapi beberapa siswa
tidak mau melaksanakannya. Hal tersebut juga disebabkan oleh ruangan yang
digunakan dalam pembelajaran. Ruang yang dipakai pada saat pembelajaran
yaitu ruang aula sekolah yang memiliki luas lebih besar dari ruang kelas
biasa, sehingga suara guru terdengar kurang jelas. Siswa duduk di lantai dan
beberapa siswa tidak membawa alas untuk menulis sehingga terdapat
beberapa siswa yang menulis sambil tiduran. Pada siklus II skor yang
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diperoleh guru sama dengan siklus I yaitu 3 namun pada siklus II siswa jauh
lebih mandiri. Setelah guru meminta siswa untuk berkelompok, siswa
langsung membentuk kelompok dengan teman sebangku dan duduk di
kelompoknya masing-masing sehingga guru tidak perlu lagi mengatur tempat
duduk siswa. Pada siklus III guru mengalami peningkatan dengan mendapat
skor 4. Hal ini berarti guru telah melaksanakan deskriptor pada indikator
membimbing pembentukan kelompok secara berpasangan. Keterampilan guru
tersebut sesuai dengan pendapat Usman (2011:94) yang menyatakan bahwa
komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu: (1)
memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi; (2) memperluas
masalah; (3) menganalisis pandangan siswa; (4) meningkatkan urunan siswa;
(5) memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dan;(6) menutup diskusi.
Keterampilan guru dalam indikator membagikan contoh ringkasan isi
buku dan lembar kerjasiswa mendapat skor 3 pada siklus I. Pada siklus I, guru
belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal yang kurang
dimengerti sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru. Hal
ini karena waktu yang digunakan guru pada pengkondisian kelas sangat lama
sehingga

guru

kekurangan

waktu

dalam

melaksanakan

kegiatan

selanjutnya.Pengelolaaan kelas sangat penting bagi guru. Pengelolaan kelas
menurut Arikunto (dalam Suryosubroto, 2009:40) adalah suatu usaha yang
dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar untuk mencapai
kondisi optimal sehingga terlaksana kegiatan pembelajaran yang diharapkan..
Kekurangan juga terjadi di siklus II sehingga skor yang diperoleh guru adalah
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3. Guru tidak menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja yang dibagikan. Hal
ini karena siswa sudah mengerti cara mengerjakan lembar kerja dari
pertemuan sebelumnya. Pada siklus III semua deskriptor telah nampak
sehingga keterampilan guru pada indikator membagikan contoh meringkas isi
buku dan lembar kerja siswa mendapat skor 4.
Keterampilan guru dalam menyiapkan dan menggunakan media gambar seri pada siklus I mendapat skor 3. Pada siklus I, guru belum menjelaskan
penggunaan media kepada siswa. Terdapat siswa yang ramai dan mengganggu
temannya sehingga guru harus membimbing mereka agar tenang dan tidak
mengganggu temannya. Hal tersebut membuat guru tidak menjelaskan
penggunaan media gambar seri pada siswa. Siklus II semua deskriptor nampak
pada pembelajaran yang dilakukan guru sehingga skor yang didapat adalah 4.
Sedangkan pada siklus III skor mengalami penurunan yaitu mendapat skor 3.
Hal ini karena pada deskriptor menjelaskan penggunaan gambar seri tidak
tampak. Guru lebih memberikan arahan kepada beberapa siswa yang masih
kebingungan dalam membuat ringkasan.
Keterampilan guru dalam membimbing siswa melaksanakan presentasi
dengan menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan pendengar pada siklus
I mendapat skor 3. Pada siklus I, guru belum membimbing siswa dalam
bertukar peran. Hal ini karena siswa secara mandiri langsung bertukar peran
tanpa perintah ataupun arahan dari guru.Keterampilan guru yang dibutuhkan
pada indikator ini adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
Pada siklus II dan III indikator membimbing siswa melaksanakan presentasi
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dengan menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan pendengar mendapat
skor 4. Keterampilan guru pada indikator ini termasuk dalam keterampilan
membimbing

diskusi

kelompok

kecil.

Menurut

Rusman

(2014:89)

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang
dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan
oleh siswa secara kelompok. Guru dalam membimbing kelompok kecil harus
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi.
Keterampilan guru dalam memberi penguatan dan penghargaan pada
siklus I, II dan III mendapat skor 3. Pada siklus I, guru telah meminta siswa
untuk membacakan hasil karyanya didepan kelas dan memberikan penguatan
verbal serta reward kepada siswa yang mau membacakan hasil ringkasannya.
Namun, guru tidak memberikan penguatan nonverbal seperti tepuk tangan
karena siswa yang lain kurang memperhatikan presentasi temannya.
Sedangkan pada siklus II dan III, guru belum memberikan penguatan secara
verbal. Keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang
merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku
siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi
siswa atas perbuatan atau respon yang diberikan sebagai suatu dorongan atau
koreksi (Sanjaya, 2006:37). Keterampilan memberikan penguatan dapat
mendorong siswa untuk merespon stimulus yang diberikan guru. Fungsi dari
keterampilan penguatan adalah memberikan hadiah atau ganjaran kepada
siswa agar dapat meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran.
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Keterampilan guru dalam menutup pembelajaran dengan memberikan
kesimpulan materi yang sudah dipelajari mendapat skor 2 pada siklus I, siklus
II mendapat skor 3 dan siklus III mendapat skor 4. Kurangnya waktu membuat
guru tidak dapat melakukan refleksi dan tindak lanjut pada siklus I. Pada
siklus II, guru juga belum memberikan tindak lanjut berupa penyampaian
rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Hal ini karena sudah ada
siswa yang keluar ruangan sebelum guru salam dan membuat siswa lain tidak
sabar untuk meninggalkan ruangan sehingga guru tidak memberikan tindak
lanjut.Usman (dalam Suryosubroto,2009: 43) mengemukakan bahwa menutup
pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri
pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Kegiatan menutup pelajaran
merupakan kegiatan untuk memberikan gambaran tentang materi yang telah
dipelajari siswa, tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam
pelaksanaan proses pembelajaran.

4.2.1.2 Aktivitas Siswa
Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, II, dan III menunjukkan
adanya peningkatan (lihat diagram 4.4). Jumlah skor indikator aktivitas siswa
meningkat pada setiap siklus. Hal ini membuktikan bahwa model cooperative
script dengan media gambar seri dapat meningkatkan aktivitas siswa.
Indikator mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran pada
siklus I mendapat rata-rata skor 2,3, siklus II mendapat rata-rata skor 3dan
siklus III mendapat rata-rata skor 3,6. Pada siklus I, deskriptor yang masih
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kurang adalah mengeluarkan peralatan menulis seperti buku, bolpoin dan
pensil. Terdapat 12 siswa yang mengeluarkan peralatan menulis. Siswa
menunggu perintah dari guru terlebih dahulu untuk mengeluarkan alat tulis
mereka. Deskriptor yang tidak tampak adalah mendengarkan tujuan
pembelajaran yang disampaikan guru. Deskriptor ini tidak tampak pada
semua siswa karena guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran.Pada
siklus II, terdapat 5 siswa yang tidak mendengarkan tujuan pembelajaran
yang dilakukan guru karena bermain sendiri. Sedangkan pada siklus III, siswa
lebih mendengarkan guru dan fokus pada pembelajaran.Kegiatan siswa dalam
mempersiapkan diri menerima pelajaran termasuk dalam

kegiatan

emosional.Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) menyatakan bahwakegiatan
emosional meliputi menaruh minat, tenang dan bersemangat dalam menerima
pelajaran.
Indikator kemampuan siswa dalam menanggapi apersepsi mendapat
rata-rata skor 2 pada siklus I, siklus II mendapat rata-rata skor 2,5 dan siklus
III mendapat rata-rata skor 3 . Deskriptor yang paling banyak tidak tampak
pada siswa adalah menanggapi apersepsi dari guru. Pada siklus I, guru
menanyakan tentang buku-buku yang pernah mereka baca dan buku-buku apa
saja yang mereka suka. Sebanyak 12 siswa menanggapi pertanyaan guru dan
menjawab sesuai dengan yang ditanyakan guru. Saat guru bertanya pada
siswa yang tidak menjawab pertanyaan guru, kebanyakan dari mereka
menjawab bahwa mereka tidak suka membaca buku. Adapun pada siklus II
siswa menjawab pertanyaan guru dengan kurang serius. Namun, siswa mulai
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menanggapi apersepsi dengan baik. Pada siklus III aktivitas siswa telah
meningkat dengan lebih tertib dalam mendengarkan, bersikap maupun
menanggapi apersepsi guru.Kegiatan siswa dalam menanggapi apersepsi
merupakan kegiatan lisan dan mendengarkan. Hal ini tampak ketika siswa
mendengarkan apersepsi yang dilakukan guru. Kemudian mereka juga sudah
berani dan lantang dalam menjawab pertanyaan guru.Diedrich (dalam
Sardiman, 2012:101)menjelaskan bahwa kegiatan lisan meliputi bertanya,
memberikan

saran,

mengeluarkan

pendapat,

interupsi,

dan

diskusi.

Sedangkan kegiatan mendengarkan meliputi kegiatan mendengarkan uraian
atau penyajian bahan ajar dari guru, mendengarkan percakapan atau diskusi
kelompok, dan mendengarkan suatu permainan.
Indikator memperhatikan materi yang disampaikan guru pada siklus I
mendapat rata-rata skor 2, siklus II dengan rata-rata skor 2,5 dan siklus III
dengan rata-rata skor 3. Pada siklus I, indikator ini merupakan indikator yang
paling kurang tampak pada siswa. Faktor yang menyebabkan kurang
tampaknya indikator ini pada siswa adalah ruangan, siswa yang ramai, tempat
duduk, suara guru yang kurang terdengar jelas dan lingkungan. Ruangan yang
digunakan merupakan aula sekolah yang luas. Siswa belajar disana karena
ruang kelas mereka dipakai untuk latihan ujian kelas VI. Siswa juga ramai
sendiri saat guru menjelaskan. Mereka tidak duduk di kursi saat pelajaran
tetapi duduk di lantai karena sarana sekolah yang terbatas. Kondisi aula yang
terbukadan keramaian siswa membuat suara guru kurang dapat didengar oleh
siswa. Kondisi tersebut juga ditambah dengan suara siswa-siswi kelas lain
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yang sedang berolahraga di lapangan terdengar sampai ruangan sehingga
mengganggu konsentrasi siswa. Pada siklus II, deskriptor yang kurang
tampak adalah tidak berbicara sendiri dengan teman. Siswa terlihat masih ada
yang ramai. Aktivitas siswa pada siklus III meningkat dengan siswa lebih
konsentrasipada guru, mendengarkan dan melaksanakan perintah guru dengan
baik meskipun masih ada beberapa siswa yang mengganggu teman-nya saat
penjelasan materi. Kegiatan memperhatikan penjelasan guru menurut
Diedrich

(dalam

Sardiman,

2012:101)

tergolong

dalam

kegiatan

mendengarkan dan menulis. Kegiatan mendengar dapat dilihat dari siswa
yang mendengarkan penjelasan dari guru, sedangkan kegiatan menulis dapat
dilihat dari siswa yang menulis materi yang dianggap penting.
Indikator siswa membentuk kelompok secara berpasangan dengan
tertib pada siklus I mendapat rata-rata skor 2,5. Deskriptor yang kurang
tampak pada siswa adalah tidak memprotes pembagian kelompok dan tidak
mengganggu kelompok lain. Setidaknya ada 5 kelompok yang ingin bertukar
pasangan dan 5 siswa yang mengganggu kelompok lain. Pemrotesan
pembagian kelompok karena siswa kurang dapat bekerjasama dengan
pasangannya. Hal ini membuang banyak waktu untuk pembentukan
kelompok.Hasil observasi pada siklus II dan III tidak jauh beda dengan siklus
I. Siswa masih mengganggu temannya dengan bermain sendiri atau mengajak
berbicara. Namun, proses pembentukan kelompok pada siklus II dan siklus III
berjalan lebih tertib dibandingkan siklus I. Rata-rata skor yang diperoleh pada
siklus II sebanyak 2,5 dan rata-rata skor pada siklus III sebanyak 2. Indikator
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ini termasuk dalam kegiatan mendengarkan. Siswa mendengarkan pembagian
kelompok dari guru. Aktivitas ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam
Sardiman,

2012:101)

yaitu

kegiatan

mendengar

meliputi

kegiatan

mendengarkan uraian atau penyajian bahan ajar dari guru, mendengarkan
percakapan atau diskusi kelompok, dan mendengarkan suatu permainan.
Indikator siswa meringkas isi bacaan dengan bantuan gambar seri
pada siklus I dan siklus II mendapat rata-rata skor 2 sedangkan siklus III
mendapat rata-rata skor 2,5. Deskriptor yang kurang tampak padasiklus
Iadalah pemanfaatan media dengan baik, menentukan pokok pikiran dan
membuat ringkasan dengan kalimat sendiri. Pemanfaatan media kurang
dimengerti siswa karena guru tidak menjelaskan penggunaan media gambar
seri kepada siswa. Siswa juga kesulitan dalam menentukan pokok pikiran
karena mereka tidak mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara
menentukan pokok pikiran bahkan ada yang masih tidak tahu maksud pokok
pikiran. Siswa menggabungkan semua pokok pikiran tanpa mengubah
kalimat yang ada pada bacaan menjadi kalimat sendiri. Akibatnya, kalimat
yang disusun kurang padu. Pada siklus II masih banyak siswa yang meringkas
tidak dengan kalimatnya sendiri. Sedangkan pada siklus III hal tersebut sudah
mulai berkurang. Siswa masih menggunakan kalimat yang sama dengan
bacaan namun mereka juga membuat kalimat dengan kata-katanya sendiri.
Indikator menetapkan pembicara dan pendengar mendapatkan ratarata skor 2,5 pada siklus I,II dan III. Deskriptor yang kurang tampak pada
siklus I yaitu menjalankan peran masing-masing dengan benar dan anggota
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kelompok menjalankan kedua peran baik pembicara maupun pendengar.
Siswa yang berperan sebagai pendengar kesulitan dalam memberi komentar
terhadap karya pembicara. Selain itu, terdapat beberapa kelompok yang tidak
mau bertukar peran. Hal ini karena waktu yang diberikan guru kurang
sehingga siswa tidak sempat bertukar peran. Siklus II, beberapa siswa hanya
berkomentar “sudah bagus, cukup” kepada temannya tanpa memberikan
penjelasan yang lebih rinci. Sedangkan pada siklus III terdapat 2 kelompok
yang tidak mau bertukar peran. Mereka tidak mau bertukar peran karena
enggan untuk membacakan maupun mendengarkan hasil ringkasan.
Indikator siswa yang berperan menjadi pembicara mempersentasikan hasil ringkasannya pada siklus I dan II mendapatkan rata-rata skor 2
sedangkan siklus III mendapat rata-rata skor 2,5. Pembicara terutama siswa
perempuan membacakan hasil ringkasannya dengan malu-malu dan suara
yang kurang dapat didengar oleh pendengar. Hal tersebut terjadi pada siklus I
dan II. Peningkatan aktivitas siswa terjadi karena bertambahnya rasa percaya
diri siswa untuk membacakan hasil ringkasannya kepada teman.Peran
pembicara

sesuai

dengan

pendapat

Suprijono

(2012:126)

yang

mengemukakan tugas dari pembicara membacakan ringkasannya selengkap
mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya..
Indikator siswa yang berperan sebagai pendengar mengoreksi hasil
pekerjaan teman mendapatkan rata-rata skor 2 pada siklus I, rata-rata skor 2,5
didapat pada siklus II dan 3,5 pada siklus III. Komentar yang diberikan kerap
kali tidak sesuai dengan kesalahan pembicara. Hal tersebut terjadi karena
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siswa yang berperan sebagai pendengar kurang paham dengan hasil karya
pembicara. Siswa juga kesulitan dalam mengungkapkan penilaiannya
sehingga koreksi yang diberikan kurang dimengerti pembicara. Namun
kekurangan tersebut mulai menurun pada siklus-siklus selanjutnya. Siswa
menjadi lebih percaya diri. Tugas dari pendengar menurut Suprijono
(2012:126) adalah menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang
kurang lengkap dan membantu mengingat/menghafalkan ide-ide pokok
dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya.
Indikator siswa dalam melakukan penyuntingandan publikasi hasil
ringkasan pada siklus I mendapatkan rata-rata skor 1,5. Suasana kelas tidak
tenang karena terdapat beberapa siswa yang mengganggu temannya saat
mengerjakan revisi. Siswa juga belum sempat mengoreksi kembali hasil
revisinya karena waktu yang diberikan guru sudah selesai. Siswa kurang
percaya diri untuk membacakan hasil ringkasan ke depan kelas. Pada siklus II
dan III hal tersebut mulai membaik karena kondisi kelas yang lebih kondusif
sehingga siswa mengerjakan dengan lebih tenang dan banyak siswa mulai
mau membacakan hasil revisinya didepan kelas. Terbukti dengan peningkatan
rata-rata skor yang didapat pada siklus II sebanyak 2 dan siklus III rata
skornya sebanyak 3. Tompkins dan Resmini (dalam Susanto, 2015:256)
mengemukakan bahwa tahap penyuntingan yaitu tahap siswa menyempurnakan tulisan mereka dengan mengoreksi ejaan dan kesalahan mekanikal
yang lain.
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Indikator siswa dalam

menyimpulkan pembelajaran pada siklus I

mendapatkan rata-rata skor 1,5. Deskriptor yang banyak tidak tampak pada
siswa adalah menanggapi pertanyaan dari guru dan ikut serta dalam
menyimpulkan pembelajaran. Konsentrasi siswa terganggu dengan bel
istirahat yang sudah berbunyi. Siswa ingin segera keluar dari ruangan. Pada
siklus II dan siklus III terjadi peningkatan dengan bertambahnya rata-rata
skor yang diperoleh yaitu 2,5 pada siklus II dan 3,5 pada siklus III.
Peningkatan tersebut karena siswa mau ikut serta dalam memberikan
kesimpulan dan mengemukakan pendapatnya.
4.2.1.3 Hasil Belajar Keterampilan Menulis Ringkasan Isi Buku
Berdasarkan hasil observasi siklus I, ketuntasan klasikal yang dicapai
siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis ringkasan isi
bukumelalui model cooperative script dengan media gambar seri sebesar
44,4% (lihat tabel 4.3). Hasil belajar siswapada siklus I tersebut menunjukkan
bahwa ketuntasan belajar klasikal belum memenuhi indikator keberhasilan
yang ditetapkan. Setelahmelakukan refleksi, hal ini disebabkan kondisi kelas
yang kurang kondusif, kurang memberi kesempatan pada siswa hal yang
belum dimengerti, tidak menjelaskan penggunaan media, rasa percaya diri
siswa yang kurang dan alokasi waktu yang kurang. Oleh karena itu, guru harus
mengkondisikan kelas agar kondusif, memberi kesempatan kepada siswa
untuk menanyakan hal yang belum dimengerti, memperjelas penggunaan
media, memotivasi siswa agar lebih percaya diri dan merencanakan alokasi
waktu dengan tepat.
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Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Hal ini
dapat ditunjukkan dengan ketuntasan belajar klasikalnya sebesar 61,1% (lihat
tabel 4.6). Kemudian pada siklus III, hasil belajar siswa juga mengalami
peningkatan. Data hasil belajar siklus IIIdiperolehketuntasan belajar klasikal
sebesar 83,3% (lihat tabel 4.9). Dengan demikian, tidak perlu ada revisi dan
tindakan untuk siklus selanjutnya karena hasil belajar pada penelitian ini
menunjukkan bahwa model cooperative scriptdengan media gambar seri dapat
meningkatkan keterampilan menulis ringkasan isi buku siswa dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia.
Berdasarkan aspek kajian teori, menuru Slavin (dalam Shoimin,
2014:49), cooperative script merupakan model yang dapat membantu siswa
dalam meningkatkan daya ingat. Model cooperative script membantu siswa
bekerja secara sistematis dan konsentrasi pada materi pelajaran karena siswa
nantinya akan diminta untuk meringkas atau merangkum bahan materi atau
penjelasan dari guru. Siswa yang tidak berkonsentrasi saat pelajaran akan
kesulitan dalam mengerjakan tugas dari guru. Selain melatih konsentrasi,
model ini juga membuat siswa harus saling bekerjasama dalam kelompok
kecil untuk menemukan ide-ide pokok yang disampaikan guru. Penerapan
model cooperative script melibatkan peran langsung dari siswa dalam
pembelajaran. Pada pembelajaran, siswa diminta bukan hanya menjadi
pendengar tetapi juga pembicara. Mereka mendengarkan pendapat dan hasil
ringkasan temannya, mempresentasikan hasil ringkasan mereka sendiri dan
mengomentari hasil ringkasan teman lain.
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Teori Piaget juga menyatakan bahwa siswa usia sekolah dasar berada
pada tahap operasional konkret dan sangat menyukai benda-benda yang
nyata. Oleh karena itu, agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik
dan menumbuhkan motivasi siswa terhadap sesuatu hal maka diperlukan
media yang dapat menyalurkan imajinasi yang kreatif pada anak. Media yang
digunakan pada penelitian ini adalah media gambar seri. Gambar seri
digunakan karena dapat membantu siswa dalam mengingat kembali materi
atau bahan ajar yang diberikan guru dan memotivasi siswa untuk lebih
tertarik pada pembelajaran. selain teori Piaget, media gambar seri juga
didukung oleh teori Dale. Teori Dale menyatakan bahwa media merupakan
sarana untuk menyampaikan pesan dan informasi dalam proses belajar. Dale
(dalam Arsyad, 2007:11) media memiliki tingkatan yang dijadikan acuan
sebagai landasan penggunaan media dalam proses belajar. Tingkatan tersebut
digambarkan dalam kerucut pengalaman Dale. Kerucut pengalaman Dale
menggambarkan bahwa hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari
pengalaman langsung, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang verbal.

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi yang didapat dari hasil penelitian ini ada tiga, yaitu implikasi
teoretis, implikasi praktis, dan implikasi pedagogis.

4.2.2.1. Implikasi Teoretis
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Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah keterkaitan hasil
penelitian dengan teori-teori yang digunakan peneliti. Temuan dari hasil
penelitian membuktikan bahwa penerapan model cooperative scriptdengan
media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa,
dan keterampilan menulis ringkasan isi buku siswa.Pernyataan ini sesuai
dengan pendapat Lambiotte (dalam Huda, 2013: 213) mengemukakan bahwa
model pembelajaran cooperative scriptditujukan untuk membantu siswa
berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada materi pelajaran. Siswa
juga dilatih untuk saling bekerjasama satu sama lain dalam suasana yang
menyenangkan. Cooperative Script juga menumbuhkan siswa untuk
menemukan ide-ide pokok dari gagasan besar yang disampaikan oleh
guru.Sementara itu media gambar seri dipilih karena dapat menarik minat
siswa.
4.2.2.2. Implikasi Praktis
Implikasi praktis dalam peneltiian ini berupa keterkaitan hasil penelitian
terhadap

proses

pelaksanaan

pembelajaran

selanjutnya

yang

akan

dilaksanakan. Penerapan model cooperative scriptdengan media gambar seri
dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga
hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi guru yang ingin
melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia atau mata
pelajaran lain yang melibatkan keterampilan menulis ringkasan. Temuan
penelitian ini mampu membuka wawasan guru tentang keterampilan guru
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dalam pembelajaran dan peningkatan keterampilan menulis ringkasan isi buku
pada pembelajaran Bahasa Indonesia.
4.2.2.3. Implikasi Pedagogis
Implikasi penelitian ini berupa keterkaitan hasil penelitian dengan
pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan model
cooperative script dengan media gambar seri dalam pembelajaran dapat
meningkatkan keterampilan menulis ringkasan isi buku, pembelajaran berjalan
efektif, dan memperoleh hasil belajar yang diharapkan. Siswa mampu
bekerjasama satu sama lain dan memberikan apresiasi kepada hasil karya
orang lain serta melatih kepercayaan diri untuk mengungkapkan pikiran dan
hasil karyanya.

BAB V
PENUTUP
5.1

SIMPULAN
Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian pembelajaran menulis

ringkasan isi buku melalui model Cooperative Script dengan media gambar seri
pada siswa kelas V SDN Patemon 01 adalah sebagai berikut.
1) Penerapan model Cooperative Script dengan media gambar seri pada
keterampilan menulis ringkasan isi buku pada siswa kelas V SDN Patemon
01 dapat meningkatkan keterampilan guru. Hasil keterampilan guru pada
siklus I dengan kategori baik, siklus II dengan kategori sangat baik dan siklus
III dengan kategori sangat baik. Pernyataan ini ditunjukkan dengan perolehan
jumlah skor yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya yaitu: (a)
menggunakan

media

yang

membantu

siswa

mencapai

tujuan

pembelajaran;(b) membimbing siswa dalam memecahkan permasalahan; (c)
melibatkan siswa dalam pembelajaran dan; (d) membimbing siswa dalam
diskusi kelompok.
2) Penerapan model Cooperative Script dengan media gambar seri pada
keterampilan menulis ringkasan isi buku pada siswa kelas V SDN Patemon
01 dapat meningkatkan aktivitas siswa. Aktivitas siswa pada siklus I
mendapat kategori

cukup, siklus II dengan kategori baik, dan siklus III

dengan kategori baik. Pernyataan ini ditunjukkan dengan perolehan jumlah
skor yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya yaitu: (a)
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memperhatikan penyampaian materi oleh guru; (b) menanggapi apersepsi dan
motivasi dari guru; (c) bekerjasama dalam kelompok dan; (d) berani
mengemukakan pendapat maupun hasil karyanya.
3) Hasil belajar siswa yang diperoleh pada keterampilan menulis ringkasan isi
buku melalui model Cooperative Script dengan media gambar seri
mengalami peningkatan yaitu pada siklus I ketuntasan klasikal sebesar
44,4%, pada siklus II ketuntasan klasikal sebesar 61,1% dan pada siklus III
ketuntasan klasikal sebesar 83,3%. Hasil keterampilan menulis ringkasan isi
buku siswa kelas V sudah memenuhi indikator keberhasilan yaitu sebanyak ≥
75% siswa kelas V SDN Patemon 01 mengalami ketuntasan belajar klasikal
dengan mencapai KKM ≥ 65.

5.2

SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran peneliti memberikan saran sebagai berikut.
1) Pembelajaran dengan model Cooperative Script dengan media gambar seri
diperlukan

perencanaan

yang

matang

diantaranya:

(a)

guru

lebih

meningkatkan kemampuan dalam memotivasi siswa agar siswa tertarik dan
berminat dalam mengikuti pembelajaran; (b) pengkondisian kelas dilakukan
sebelum pembelajaran dimulai dan; (c) meningkatkan keterampilan dalam
menjelaskan materi pelajaran agar siswa tertarik dan aktif dalam
pembelajaran. Solusi tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan dalam
pembelajaran yaitu: (a) kurang memotivasi siswa; (b) kurang dalam
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pengelolaan kelas dan; (c) kurangnya keterampilan guru dalam menjelaskan
materi .
2) Aktivitas siswa pada pembelajaran melalui model Cooperative Script dengan
media gambar seri dapat ditingkatkan dengan guru sebaiknya : (a)
memberikan bimbingan secara individu maupun klasikal pada siswa sebelum
pembelajaran dimulai; (b) membimbing siswa dalam mengungkapkan
gagasannya

dan;

(c) memberikan motivasi kepada siswa yang kurang

percaya diri pada saat menyampaikan hasil diskusi.

Solusi tersebut

diharapkan dapat mengatasi kekurangan dalam pembelajaran yaitu: (a) kondisi
kelas kurang kondusif; (b) siswa malu mengungkapkan gagasannya dan; (c)
kurang percaya diri dalam presentasi hasil diskusi.
3) Peningkatan hasi belajar siswa pada keterampilan menulis ringkasan isi buku
dapat dicapai dengan diterapkannya model Cooperative Script dengan media
gambar seri. Model Cooperative Script dengan media gambar seri dapat
diterapkan pada tingkatan Sekolah Dasar yang mempunyai permasalahan yang
sama dengan permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitan ini.
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LAMPIRAN 1
PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN KETERAMPILAN GURU
PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01
Langkah-Langkah Model
Keterampilan Guru

Cooperative Script dengan
Media Gambar Seri

1. Keterampilan
membuka
pelajaran
2. Keterampilan

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
2. Guru melakukan tanya jawab
untuk menggali pengetahuan

bertanya

awal siswa tentang materi

(Questioning

yang akan dipelajari

Skills)
3. Keterampilan
memberi
penguatan
(Reinforcement
Skills)
4. Keterampilan

3. Guru menyampaikan materi
yang akan dipelajari
4. guru mengelompokkan siswa
secara berpasangan
5. guru memberikan contoh ringkasan isi buku
6. guru memberikan kesempatan

menggunakan

kepada siswa untuk bertanya

variasi (Variation

hal yang kurang dimengerti

Skills)
5. Keterampilan
menjelaskan
(Explaining Skills)

7. guru membagikan wacana/ma-

Indikator Keterampilan
Guru dalam Model
Cooperative Script dengan
Media Gambar Seri
1. Membuka pembelajaran.
(1.1), (2.2)
2. Menyampaikan materi
pelajaran (5.3)
3. Membimbing
pembentukan kelompok
secara berpasangan (6.4)
4. Membagikan contoh
meringkas isi buku dan
lembar kerja siswa
(5.5),(2.6), (8.7)
5. Menyiapkan dan
menggunakan media
gambar seri (5.8), (5.9),
6. Membimbing siswa
melaksanakan presentasi

teri kepada siswa untuk dibaca

dengan menetapkan

dan dibuat ringkasan

peran siswa sebagai

8. guru menempelkan gambar

pembicara dan

6. Keterampilan

seri di depan kelas yang sesuai

pendengar (4.10), (6.11),

mengajar

dengan isi bacaan yang dibagi-

(7.12), (8.13)
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Langkah-Langkah Model
Keterampilan Guru

Cooperative Script dengan
Media Gambar Seri

kelompok kecil

kan kepada siswa.
9. Guru menjelaskan manfaat

7. Keterampilan
mengelola kelas

gambar seri dalam pembelajaran
10. guru meminta siswa untuk

8. Keterampilan

Indikator Keterampilan
Guru dalam Model
Cooperative Script dengan
Media Gambar Seri
7. Memberikan penguatan
dan penghargaan kepada
siswa (3.14), (3.15)
8. Menutup pembelajaran
dengan memberikan

menetapkan yang pertama

kesimpulan materi yang

pembelajaran

menjadi pembicara dan

sudah dipelajari. (9.16),

perseorangan

pendengar

(9.17), (9.18)

11. guru memandu jalannya dis9. Keterampilan
menutup pelajaran
(Closure Skills)

kusi
12. Guru membimbing siswa
dalam bertukar peran
13. guru meminta siswa untuk
memperbaiki ringkasan sesuai
koreksi teman
14. guru meminta siswa untuk
membacakan ringkasan
didepan kelas.
15. guru memberikan reward
kepada siswa yang berani maju
kedepan kelas.
16. Guru memberikan konfirmasi
kepada siswa
17. guru membimbing siswa
dalam membuat kesimpulan
18. guru menutup pelajaran
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LAMPIRAN 2
PEDOMAN KISI-KISI INSTRUMEN AKTIVITAS SISWA PADA
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

Langkah-Langkah Model
Aktivitas Siswa

Cooperative Script dengan
Media Gambar Seri

1. Visual activities

1. Siswa mendengarkan

Indikator Aktivitas Siswa
dalam Model Cooperative
Script dengan Media
Gambar Seri
1. Kesiapan siswa

(misalnya

penjelasan guru tentang

mengikuti pembelajaran

membaca,

kompetensi yang akan

(7.1)

memperhatikan

dicapai

gambar

2. Kemampuan siswa

2. siswa menjawab pertanyaan

dalam menanggapi

demonstrasi,

guru tentang materi yang

apersepsi (2.2),(3.2)

percobaan,

akan diajarkan

pekerajaan orang

3. Memperhatikan materi

3. siswa mendengarkan materi

yang disampaikan oleh

lain)

yang disampaikan guru.

guru (1.3), (2.4), (7.4)

2. Oral

4. siswa bertanya bila ada

activities(misalnya
menyatakan,
merumuskan,bertan
ya, memberi saran,

materi yang belum dipahami
5. siswa membentuk kelompok
secara berpasangan
6. siswa membaca dan

4. Siswa membentuk
kelompok secara
berpasangan dengan
tertib (3.5)
5. Siswa meringkas isi

mengeluarkan

memahami contoh yang

bacaan dengan bantuan

pendapat,

diberikan guru

gambar seri (1.7), (1.8),

mengadakan
wawancara, diskusi,
interupsi)
3. Listening activities

7. siswa membaca lembar kerja
yang diberikan guru.
8. siswa mengamati gambar seri
yang ditempel di depan kelas.

(2.9), (4.10)
6. Siswa menetapkan
pembicara dan
pendengar (2.11), (5.14)

169

Langkah-Langkah Model
Aktivitas Siswa

Cooperative Script dengan
Media Gambar Seri

(misalnya

dalam Model Cooperative
Script dengan Media
Gambar Seri
7. Siswa yang berperan

mendengarkan

dalam tiap paragraf pada

menjadi pembicara

uraian, percakapan,

bacaan

mempresentasikan hasil

diskusi, musik,

4.

9. siswa mencari ide-ide pokok

Indikator Aktivitas Siswa

10. Siswa meringkas bacaan

ringkasannya (2.12)

pidato.)

sesuai ide-ide pokok yang

8. Siswa yang berperan

Writing

didapat dan urutan gambar

sebagai pendengar

activities(misalnya

seri

memberi koreksi

menulis cerita,

11. siswa menetapkan pembicara

karangan, laporan,

dan pendengar pada tiap-tiap

angket, menyalin)

kelompok
12. pembicara membacakan hasil

5. Motor activities
(misalnya

ringkasan
13. pendengar menyimak dan

terhadap hasil pekerjaan
teman (3.13),(6.13),
9. Siswa melakukan
penyuntingan hasil
karangan (6.15), (2.16)
10. Siswa menyimpulkan

melakukan

mengoreksi hasil ringkasan

pembelajaran (3.17),

percobaan,

yang dibuat oleh pembicara

(6.18)

membuat kontruksi, 14. siswa bertukar peran, semula
model mereparasi,

pembicara menjadi

bermain, berkebun,

pendengar dan sebaliknya

berternak)
6. Mental
activities(misalnya
menanggapi,
mengingat,
memecahkan soal,
menganalisis,
melihat hubungan,
mengambil

15. siswa memperbaiki hasil
ringkasan sesuai koreksi
teman.
16. siswa membacakan hasil
ringkasannya
17. siswa mendengarkan
konfirmasi dari guru
18. siswa menyimpulkan
pembelajaran
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Langkah-Langkah Model
Aktivitas Siswa

Cooperative Script dengan
Media Gambar Seri

keputusan)
7. Emotional
activities(misalnya
menaruh minat,
merasa bosan,
gembira,
bersemangat,
bergairah, berani,
tenang, gugup)

Indikator Aktivitas Siswa
dalam Model Cooperative
Script dengan Media
Gambar Seri
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LAMPIRAN 3
KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PENINGKATAN KUALITAS
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01
No
1.

Variabel

Indikator

Sumber Data

Keterampilan

1. Membuka pembelajaran.

guru dalam

2. Menyampaikan materi pelajaran 2. Catatan

pembelajaran

3. Membimbing pembentukan ke-

bahasa Indonesia
melalui model
cooperative script

1. Guru

lapangan

lompok secara berpasangan

3. Foto

4. Membagikan contoh meringkas

4. video

Alat/Instrumen
1. Lembar
Observasi
2. Catatan
Lapangan

isi buku dan lembar kerja siswa

dengan media

5. Menyiapkan media gambar seri

gambar seri

6. Membimbing siswa melaksanakan presentasi dengan menetapkan peran siswa sebagai pembicara dan pendengar

7. Memberikan penguatan dan
penghargaan kepada siswa

8. Menutup pembelajaran dengan
memberikan kesimpulan materi
yang sudah dipelajari
2

Aktivitas siswa
dalam
pembelajaran
bahasa Indonesia
melalui model
cooperative script
dengan media
gambar seri

1. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran
2. Kemampuan siswa dalam menanggapi apersepsi
3. Memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru
4. Siswa membentuk kelompok
secara berpasangan dengan
tertib

1. Siswa
2. Catatan
lapangan
3. Foto
4. video

1. Lembar
observasi
2. Catatan
lapangan
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No

Variabel

Indikator

Sumber Data

Alat/Instrumen

5. Siswa meringkas isi bacaan
dengan bantuan gambar seri
6. Siswa menetapkan pembicara
dan pendengar
7. Siswa yang berperan menjadi
pembicara mempresentasikan
hasil ringkasannya
8. Siswa yang berperan sebagai
pendengar memberi koreksi terhadap hasil pekerjaan teman
9. Siswa melakukan penyuntingan
hasil karangan
10. Siswa menyimpulkan pembelajaran
3.

Keterampilan
menulis
ringkasan isi
buku melalui
model
cooperative
script dengan
media gambar
seri.

1. membuat kalimat sendiri sesuai
ide pokok bacaan

a. Siswa

1. Rubrik
penilaian

2. menghubungkan kalimat agar
menjadi paragraf yang padu
3. membuat ringkasan isi bacaan

2. Penilaian
produk
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LAMPIRAN 4
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS ...

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh,S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No

Indikator

1.

Membuka
2
pembelajaran

2.

Menyampaikan
materi pelajaran

3.

Membimbing
pembentukan
kelompok
secara
berpasangan

4.

Membagikan
contoh
meringkas isi
buku dan
lembar kerja
siswa

5.

Menyiapkan
dan
menggunakan
media gambar
seri

Deskriptor
a. mengucapkan salam dan
doa
b. melakukan apersepsi
c. menuliskan materi
pembelajaran
d. menyampaikan tujuan
pembelajaran
a. melakukan tanya jawab
tentang materi yang akan
diajarkan
b. menyampaikan materi
dengan jelas.
c. materi yang disampaikan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
d. memberikan penekanan
pada hal-hal yang penting
a. membuat kelompok secara
berpasangan
b. mengatur tempat duduk
siswa
c. memastikan siswa berada
pada kelompoknya masingmasing
d. mengkondisikan kelas
a. membagikan contoh ringkasan isi buku
b. memberikan kesempatan
kepada siswa untuk
bertanya hal yang kurang
dimengerti
c. membagikan wacana/materi
kepada siswa untuk dibaca
dan dibuat ringkasan
d. menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa
a. menempelkan gambar seri
di depan kelas
b. gambar seri sesuai isi
bacaaan
c. memberi penjelasan

Deskriptor
Tampak (√)

Skor
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6.

penggunaan gambar seri
d. gambar dapat dilihat
seluruh siswa
a. membimbing siswa untuk
menetapkan peran sebagai
pembicara dan pendengar
b. menjelaskan tugas dari
pembicara dan pendengar.
c. membimbing siswa
bertukar peran
d. meminta memperbaiki
ringkasan sesuai koreksi
teman.

Membimbing
siswa
melaksanakan
presentasi
dengan
menetapkan
peran siswa
sebagai
pembicara dan
pendengar

7.

Memberikan
penguatan dan
penghargaan
kepada siswa

8.

Menutup
pembelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan
materi yang
sudah
dipelajari.

a. meminta membacakan
ringkasan didepan kelas.
b. penguatan verbal
(menucapkan kata-kata:
bagus, pintar,hebat)
c. penguatan non verbal
(acungan jempol, anggukan)
d. memberikan reward kepada
siswa yang berani maju
kedepan kelas.
a. menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
b. refleksi
c. tindak lanjut
d. mengucapkan salam

Jumlah skor = ............ kategori = ...........
Kriteria penilaian:
a. Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

b. Skor minimal

= 8 x 1= 8

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 20
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e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 32-8
= 24

f. Lebar interval (

=

=6
Tabel Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru
Jumlah skor
26≤ skor ≤32
20≤ skor ≤26
14≤ skor ≤20
8≤ skor 14

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

Kualifikasi
Tuntas
Tuntas
Tidak tuntas
Tidak tuntas
Semarang, ...........……2015
Observer

Munawaroh, S.Pd
NIP 196706171993072001
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LAMPIRAN 5
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS ...
Nama Siswa

:

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh, S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran

Deskriptor
a. berada didalam kelas
sebelum guru masuk
b. berdoa sebelum
pembelajaran dimulai
c. siswa mengeluarkan
peralatan menulis
d. mendengarkan tujuan
pembelajaran

2.

Kemampuan
siswa dalam

a. menyimak apersepsi yang
dilakukan guru

menanggapi

b. berbahasa santun

apersepsi

c. konsentrasi pada guru
d. menanggapi apersepsi dari
guru

3.

Memperhatikan

a. sikap duduk baik

materi yang

b. konsentrasi terhadap

disampaikan

penjelasan guru

oleh guru

c. mendengarkan penjelasan
guru
d. tidak berbicara dengan
teman.

4.

Siswa
membentuk
kelompok
secara
berpasangan
dengan tertib

a. mendengarkan pembagian
kelompok
b. segera menuju kelompoknya
masing-masing
c. tidak memprotes pembagian
kelompok
d. tidak mengganggu kelompok

Deskriptor
tampak

Skor
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No

Indikator

Deskriptor
lain

5.

Siswa
meringkas isi
bacaan dengan
bantuan gambar
seri

a. membaca bacaan dengan
cermat
b. pemanfaatan media dengan
baik
c. menentukan pokok pikiran
d. meringkas dengan kalimatnya sendiri

6.

Siswa
menetapkan
pembicara dan
pendengar

a. menetapkan peran pembicara
dan pendengar dengan tertib
b. penetapan peran disepakati
kelompok masing-masing
c. menjalankan peran masingmasing dengan benar
d. anggota kelompok
menjalankan kedua peran
baik pembicara maupun
pendengar

7.

Siswa yang

a. membacakan hasil

berperan

pekerjaannya dengan

menjadi

percaya diri

pembicara
mempresentasikan hasil
ringkasannya

b. membaca dengan suara yang
jelas.
c. mendengarkan koreksi dari
pendengar.
d. mencatat komentar dari
pendengar.

Deskriptor
tampak

Skor
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No
8.

Indikator
Siswa yang
berperan
sebagai

Deskriptor
a. memberikan komentar
sesuai kesalahan pembicara
b. memberi penjelasan

pendengar

terhadap hasil kerja

memberi

pembicara

koreksi terhadap
hasil pekerjaan
teman

c. memberi saran kepada
pembicara
d. menyampaikan koreksi
dengan bahasa yang santun
dan mudah dipahami.

9.

Siswa

a. menyunting ringkasan

melakukan

sesuai koreksi dari

penyuntingan

pendengar

dan publikasi

b. mengerjakan dengan tenang

hasil karangan

c. meneliti lagi hasil suntingan
d. berani membacakan hasil
karyanya di depan kelas

10.

Siswa

a. mendengarkan konfirmasi

menyimpulkan

b. menanggapi pertanyaan

pembelajaran

tentang materi yang
diajarkan
c. ikut berpartisipasi dalam
menyimpulkan
pembelajaran
d. mengemukakan pendapat
dengan percaya diri

Deskriptor
tampak

Skor
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Aktivitas siswa
a. Skor maksimal

= 10 x 4 = 40

b. Skor minimal

= 10 x 1= 10

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 25

e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 40-10
= 30

f. Lebar interval

=
= 7,5 (dibulatkan menjadi 8)
Tabel Kategori Penilaian Aktivitas siswa

Jumlah skor

Kategori

Kualifikasi

34≤ skor ≤40

Sangat baik

Tuntas

26≤ skor ≤34

Baik

Tuntas

18≤ skor ≤26

Cukup

Tidak tuntas

10≤ skor 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, ...........……2015
Observer
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LAMPIRAN 6
CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Model Cooperative Script dengan Media
Gambar Seri Pada Siswa Kelas V SDN Patemon 01
Siklus....
Ruang Kelas : V
Nama Guru

: ………………………

Hari/tanggal

: ………………………

Pukul

: ………………………

Petunjuk

: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran

bahasa Indonesia melalui model cooperative script dengan media gambar seri.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................

Semarang,…………… 2015

LAMPIRAN 7
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LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR)
TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
MELALUI MODEL COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR
SERI
Nama SD

: SDN Patemon 01

Nama

:

Hari/Tanggal :
Pertanyaan:
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui
model cooperative script dengan media gambar seri yang baru saja
dilaksanakan?
Jawab:……………………………………………………………………………
…….....…………………………………………………………………….…….
2. Apakah menurut Bapak/Ibu model cooperative script dengan media gambar
seri cocok diterapkan pada pembelajaran ?
Jawab:……………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………
3. Apakah menurut Bapak/Ibu model cooperative script berbantu media gambar
seri yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia?
Jawab:……………………………………………………………………...…….
…………………………………………………………………………………...
4. Apakah menurut Bapak/Ibu model cooperative script berbantu media gambar
seri yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia?
Jawab:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

LAMPIRAN 8
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MENULIS RINGKASAN ISI BUKU MELALUI MODEL COOPERATIVE
SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI
NamaSiswa

:

Nama SD

: SDN PATEMON 01

Kelas/ Semester

: V/2

MateriPelajaran

: Bahasa Indonesia

Materi

: Menulis Ringkasan Isi Buku

Hari/Tanggal

: …………………………

Petunjuk:
Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan sesuai dengan indikator
pengamatan!
No.

SKOR

INDIKATOR

1

1.

Ide pokok bacaan

2.

Kemampuan dalam mengadakan reproduksi Kalimat

3.

Ketepatan kata dalam menulis ringkasan isi buku

4.

Ketepatan kalimat dalam menulis ringkasan isi buku

5.

Ejaan dan tata tulis

6.

Kecepatan menulis

2

Skor Maksimal = 24
Nilai
= (Jumlah skor total: skor maksimal) x 100
Jumlah skor
= .............Nilai = .................

Semarang, .......................2015
Penilai
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS RINGKASAN ISI
BUKU SISWA MELALUI MODEL COOPERATIVE SCRIPT DENGAN
MEDIA GAMBAR SERI

3

4
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SKOR
ASPEK YANG
DINILAI
Ide pokok bacaan

1

2

3

4

Isi ringkasan
terdiri 1 ide pokok
bacaan
Kalimat yang
digunakan asal
dan tidak sesuai
dengan topik.

Isi ringkasan terdiri
2 ide pokok bacaan

Isi ringkasan
terdiri 3 ide pokok
bacaan
Jika dalam
mengadakan
reproduksi
kalimat, mampu
memilih kalimat
yang sesuai
dengan topik
ringkasan

Isi ringkasan
mencakup semua ide
pokok bacaan
Jika dalam
mengadakan
reproduksi kalimat,
mampu memilih
kalimat yang sangat
sesuai dengan topik
ringkasan

Ketepatan kata
dalam menulis
ringkasan isi buku

Pemanfaatan
potensi kata
terbatas, sering
terjadi kesalahan
penggunaan kosa
kata, dan dapat
merusak makna

Pemanfaatan
potensi kata baik,
pilihan kata dan
ungkapan tepat
dan menguasai
pembentukan kata

Pemanfaatan potensi
kata sangat baik,
pilihan kata dan
ungkapan sangat
tepat dan sangat
menguasai
pembentukan kata.

Ketepatan kalimat
dalam menulis
ringkasan isi buku

Kalimat disusun
secara asal-asalan
dan tidak
memiliki kaitan
dengan topik yang
diringkas.

Pemanfaatan kata
baik, pilihan kata
dan ungkapan kata
kadang-kadang
kurang tepat tetapi
tidak
mempengaruhi
makna
Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat banyak
yang tidak padu dan
mengganggu makna
tulisan

Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat yang satu
dengan yang lain
sangat baik.

Ejaan dan tata tulis

Sering terjadi
kesalahan, makna
membingungkan
atau kabur.

Kadang-kadang
terjadi kesalahan
ejaan tetapi tidak
mengaburkan
makna

Kecepatan menulis

Membutuhkan
waktu lebih dari
20 menit dalam
menulis.

Membutuhkan
waktu 17 -20 menit
dalam menulis

Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat kadangkadang tidak
padu, tetapi tidak
mengganggu
makna tulisan.
Cukup menguasai
aturan penulisan,
hanya terdapat
beberapa
kesalahan ejaan
tetapi tidak
mengaburkan
makna
Membutuhkan
waktu 13-16
menit dalam
menulis

Kemampuan dalam
mengadakan
reproduksi kalimat

Jika dalam
mengadakan
reproduksi kalimat,
kurang mampu
memilih kalimat
yang sesuai dengan
topik ringkasan

Menguasai aturan
penulisan, hanya
terdapatbeberapa
kesalahan ejaan

Membutuhkan waktu
maksimal 12 menit
dalam menulis
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LAMPIRAN
PERANGKAT PEMBELAJARAN
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LAMPIRAN 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS V SIKLUS I
Disusun guna penelitian tindakan kelas siklus I

Disusun Oleh :
Fathimatuzzahro (1401411381)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
SIKLUS I

Nama Sekolah

: SDN Patemon 01

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

:V/2

Standar Kompetensi

: 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan,
dan puisi bebas.

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Indikator

8.1 Meringkas 8.1.1 membuat
isi buku
kalimat
yang dipilih
sendiri sesuai
sendiri
ide pokok
dengan
bacaan
memperhatikan penggu- 8.1.2menghubungnaan ejaan
kan kalimat
agar menjadi
paragraf yang
padu
8.1.3 membuat

Ringkasan
Buku

Kegiatan Pembelajaran
1. Guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang
akan digunakan.
Isi
2. Guru menyampaikan tujuan/kompetensi yang
harus dicapai siswa dalam pembelajaran.
3. Guru menyajikan materi tentang ringkasan isi
buku.
4. Guru membagikan contoh meringkas isi bacaan.
5. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang
materi yang belum dimengerti.
6. Guru membentuk kelompok secara berpasangan.
7. Guru membagikan lembar kerja siswa
8. Siswa diminta untuk membuat sebuah ringkasan
berbantu media gambar seri untuk menentukan
ide pokok tiap paragraf.

Penila
ian
 Tertulis
 Proses

Alokasi
Waktu
3x35
menit

Sumber
Belajar
1) KTSP
2) Warsidi, Edi
dan Farika.
2008.
Bahasa
Indonesia
Membuatku
Cerdas5.
Jakarta:
Departemen
Pendidikan
Nasional
3) Sulistyanto,
Heri dan Edy
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ringkasan isi
bacaan

9. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama
berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
10. Pembicara membacakan ringkasannya, sedangkan pendengar memberi tanggapan terhadap
hasil karya pembicara.
11. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya.
12. Siswa melakukan penyuntingan terhadap hasil
karyanya sesuai tanggapan/komentar dari
pendengar.
13. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil
suntingannya di depan kelas.
14. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah dipelajari.
15. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut.
16. Guru menutup pembelajaran.

Wiyono.
2008. Ilmu
Pengetahuan
Alam SD/MI
Kelas
V.
Jakarta
:
Departemen
Pendidikan
Nasional
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I
Sekolah

: SDN Patemon 01

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: V/ II

Alokasi Waktu

: 3x 35 menit ( 1x pertemuan)

Hari/ tanggal

: Rabu/8 April 2015

A. Standar Kompetensi
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis
dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas
B. Kompetensi Dasar
8.1 Meringkas isi buku

yang dipilih sendiri

dengan memperhatikan

penggunaan ejaan
C. Indikator
8.1.1 membuat kalimat sendiri sesuai ide pokok bacaan
8.1.2 menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf yang padu
8.1.3 membuat ringkasan isi bacaan
D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui contoh ringkasan, siswa dapat membuat kalimat sendiri sesuai
ide pokok bacaan dengan teliti.
2. Melalui kegiatan diskusi dalam kelompok, siswa menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf yang padu dengan benar.
3. Melalui tugas dari guru, siswa dapat meringkas isi bacaan dengan tepat.
Karakter yang diharapkan dari pembelajaran materi ini antara lain:
-

Disiplin

-

Kerja sama

-

Tanggung Jawab

-

Teliti

E. Materi Pokok
Ringkasan isi buku
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F. Strategi/ Metode Pembelajaran
Model: Cooperative script
Metode :
-

Diskusi

-

Penugasan

-

Tanya jawab

G. Media Pembelajaran
Gambar seri

H. Langkah-Langkah Pembelajaran
1) Kegiatan awal (10 menit)
a.

Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran

b.

Guru memberi salam, dan berdoa bersama

c.

Presensi oleh guru

d.

Apersepsi :

Apa kalian pernah membaca buku? Apa buku yang kalian suka?
e. Guru menyampaikan tujuan yang hendak dicapai
2) Kegiatan Inti (75 menit)
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
b. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal
siswa tentang materi yang akan dipelajari
c. Guru membacakan materi atau membagikan bahan bacaan kepada
siswa.
d. Guru membagi siswa untuk berpasangan.
e. Guru menjelaskan cara meringkas isi bacaan beserta contohnya.
Siswa mengamati contoh yang diberikan guru. (mengamati)
f. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum
dimengerti. (menanya)
g. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan
membuat ringkasan. (mengamati)
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h. Guru menempelkan gambar seri di papan tulis untuk membantu
siswa dalam mengingat isi bacaan dan menentukan ide pokok tiap
paragraf. (mengamati)
i. Siswa meringkas bacaan sesuai ide-ide pokok yang didapat
(menalar, mencoba)
j. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
k. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin,
dengan

memasukkan

ide-ide

pokok

dalam

ringkasannya.

Sementara pendengar melakukan koreksi pada hasil ringkasan
pembicara. (menkomunikasikan, mengamati)
l. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya.
m. Guru meminta siswa untuk menyunting kembali hasil karyanya
sesuai komentar dari pendengar. (mencoba)
n. Guru memberikan reward kepada siswa yang mau membacakan
hasil suntingannya di depan kelas. (menkomunikasikan)
3) Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Guru membimbing siswa untuk membuat simpulan dari materi
yang telah didiskusikan hari ini.
b. Guru melakukan refleksi
c. Guru melakukan tindak lanjut
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam
I. Sumber Belajar
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar V (BSNP).
2. Sulistyanto, Heri dan Edy Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam
SD/MI Kelas V. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional
3. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku
Cerdas5. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
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J. Penilaian
1. Prosedur tes
b. Tes dalam proses : presentasi, partisipasi siswa
c. Tes akhir
: membuat ringkasan
2. Jenis tes
a. Tes unjuk kerja
b. Penilaian produk
3. teknik penilaian
Penilaian: rubrik penilaian keterampilan menulis ringkasan

Semarang, 8 April 2015
Kolaborator

Peneliti

Munawaroh, S.Pd

Fathimatuzzahro

NIP 19670617 993072001

NIM 1401411381
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Bahan ajar
Ringkasan merupakan penyajian singkat dari sebuah karangan. Kamu
akan lebih memahami isi buku ilmu pengetahuan yang dibaca, dengan
terlebih dahulu membuat ringkasannya. Cara membuat ringkasan adalah
sebagai berikut.
4) Membaca naskah asli atau buku yang akan diringkas.
5) Mencatat gagasan utama.
6) Menyusun kembali karangan singkat yang berisi gagasan utama
yang telah dicatat.
Ringkasan digunakan untuk mengetahui pokok-pokok pikiran yang
ada dalam suatu karangan. Melalui ringkasan kita dapat mengetahui isi dari
karangan tersebut. Manfaat ringkasan untuk siswa adalah untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap isi dari bacaan
atau materi tersebut.
Ringkasan isi buku dapat dicari dengan menemukan kalimat utama
tiap paragraf kemudian mencari pokok pikiran paragraf tersebut. Kumpulan
dari pokok-pokok pikiran kemudian dirangkai menjadi paragraf yang
nantinya paragraf tersebut merupakan ringkasan dari isi bacaan.
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Media
1

2

4

3

5
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Contoh menulis ringkasan isi buku
1. Membaca teks yang akan dibuat ringkasan
Flu Burung

Flu burung adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus
influenza yang ditularkan oleh unggas yang dapat menyerang manusia. Nama
lain dari penyakit ini antara lain avian influenza. Adapun definisi dari berbagai
kasusnya adalah sebagai berikut.

1. Kasus Suspect
Kasus suspect adalah kasus seseorang yang menderita ISPA dengan gejala
demam (temperatur 38°C), batuk dan atau sakit tenggorokan dan atau
beringus serta dengan salah satu keadaan. Hal ini terjadi biasanya karena
seminggu terakhir mengunjungi peternakan yang sedang berjangkit flu
burung. Kemudian, orang tersebut kontak dengan virus flu burung yang
dalam masa penularan. Hal lainnya jika orang yang bekerja pada suatu
laboratorium dan sedang memproses spesimen manusia atau binatang yang
dicurigai menderita flu burung.
2. Kasus Probable
Kasus probable adalah kasus suspect disertai salah satu keadaan bukti
laboratorium terbatas yang mengarah kepada virus influenza A (H5N1).
Misalnya, test HI yang menggunakan antigen H5N1 dalam waktu singkat
berlanjut menjadi pneumonial gagal pernapasan atau meninggal dan terbukti
tidak adanya penyebab lain.
Sumber: Somad, 2007
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2. Mencatat gagasan utama
Gagasan utama bacaan di atas sebagai berikut.
1) Paragraf 1 berisi pengertian flu burung
2) Paragraf 2 berisi ciri-ciri orang yang mengalami kasus suspect
3) Paragraf 3 berisi ciri-ciriorang yang mengalami kasus probable
3. Menyusun kembali karangan singkat yang berisi gagasan utama yang
telah dicatat
Flu Burung
Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dan
ditularkan melalui unggas. Kasus suspect pada flu burung adalah kasus seorang
penderita ISPA dengan gejala demam (temperatur 38°C), batuk ,sakit tenggorokan
dan beringus. Sedangkan kasus probable merupakan kasus suspect yang disertai
dengan bukti laboratorium.
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Lembar Kerja Siswa
Nama

:

No.absen :

Ringkaslah isi bacaan berikut ini!

Serangga
Untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. Salah
satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai
dengan jenis makanannya. Bedasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis
mulut serangga dibedakan menjadi empat, yaitu mulut pengisap, mulut penusuk,
mulut penjilat, dan mulut penyerap.
Mulut pengisap pada serangga bentuknya seperti belalai yang dapat
digulung dan dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut pengisap adalah
kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut pengisap untuk mengisap madu dari
bunga.
Mulut penusuk dan penghisap pada serangga memiliki ciri bentuk yang
tajam dan panjang. Contoh serangga yang memiliki mulut penusuk dan penghisap
adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia
kemudian menghisap darah. Jadi, selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk juga
berfungsi sebagai pengisap.
Mulut penjilat pada serangga memiliki ciri terdapatnya lidah yang panjang
dan berguna untuk menjilat makanan berupa nektar dari bunga, contoh serangga
yang memiliki mulut penjilat adalah lebah.
Mulut penyerap pada serangga memiliki ciri terdapatnya alat penyerap
yang mirip spons (gabus). Alat ini digunakan untuk menyerap makanan terutama
yang berbentuk cair. Contoh serangga yang memiliki mulut penyerap adalah lalat.
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Kisi-kisi

Satuan Pendidikan

: SDN Patemon 01 Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Pertemuan ke-

:1

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta
secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas.
Kompete
Materi
nsi
Pokok
Dasar
8.1 Meringkas Ringkasisi buku
an
Isi
yang dipilih
sendiri
Buku
dengan
memperhatikan penggunaan ejaan

Indikator

Ranah

8.1.1 membuat kalimat
sendiri sesuai ide
pokok bacaan

C6

8.1.2 menghubungkan
kalimat agar
menjadi paragraf
yang padu

C6

8.1.3 membuat
ringkasan isi
bacaan

Teknik
Penilaian
Tes

Penilaian
Jenis tes Bentuk
Instrumen
Unjuk
Rubrik
kerja

Penilaian
produk
C6

No.
soal
1
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LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MENULIS RINGKASAN ISI BUKU MELALUI MODEL COOPERATIVE
SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI
NamaSiswa

:

Nama SD

: SDN PATEMON 01

Kelas/ Semester

: V/2

MateriPelajaran

: Bahasa Indonesia

Materi

: Menulis Ringkasan Isi Buku

Hari/Tanggal

: …………………………

Petunjuk:
Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan sesuai dengan indikator
pengamatan!
No.

SKOR

INDIKATOR

1

1.

Ide pokok bacaan

2.

Kemampuan dalam mengadakan reproduksi Kalimat

3.

Ketepatan kata dalam menulis ringkasan isi buku

4.

Ketepatan kalimat dalam menulis ringkasan isi buku

5.

Ejaan dan tata tulis

6.

Kecepatan menulis

2

Skor Maksimal = 24
Nilai
= (Jumlah skor total: skor maksimal) x 100
Jumlah skor
= .............Nilai = .................

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

3

4
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RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS RINGKASAN ISI
BUKU SISWA MELALUI MODEL COOPERATIVE SCRIPT DENGAN
MEDIA GAMBAR SERI
SKOR
ASPEK YANG
DINILAI
Ide pokok bacaan

1

2

3

4

Isi ringkasan terdiri
1 ide pokok bacaan

Isi ringkasan terdiri
2 ide pokok bacaan

Kemampuan
dalam
mengadakan
reproduksi
kalimat

Kalimat yang
digunakan asal dan
tidak sesuai dengan
topik.

Jika dalam mengadakan reproduksi
kalimat, kurang
mampu memilih
kalimat yang sesuai
dengan topik
ringkasan

Isi ringkasan
terdiri 3 ide pokok
bacaan
Jika dalam
mengadakan
reproduksi
kalimat, mampu
memilih kalimat
yang sesuai
dengan topik
ringkasan

Isi ringkasan mencakup semua ide pokok
bacaan
Jika dalam mengadakan reproduksi
kalimat, mampu
memilih kalimat yang
sangat sesuai dengan
topik ringkasan

Ketepatan kata
dalam menulis
ringkasan isi buku

Pemanfaatan
potensi kata
terbatas, sering
terjadi kesalahan
penggunaan kosa
kata, dan dapat
merusak makna

Pemanfaatan
potensi kata baik,
pilihan kata dan
ungkapan tepat
dan menguasai
pembentukan kata

Pemanfaatan potensi
kata sangat baik,
pilihan kata dan
ungkapan sangat
tepat dan sangat
menguasai
pembentukan kata.

Ketepatan kalimat
dalam menulis
ringkasan isi buku

Kalimat disusun
secara asal-asalan
dan tidak memiliki
kaitan dengan topik
yang diringkas.

Pemanfaatan kata
baik, pilihan kata
dan ungkapan kata
kadang-kadang
kurang tepat tetapi
tidak
mempengaruhi
makna
Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat banyak
yang tidak padu dan
mengganggu makna
tulisan

Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat yang satu
dengan yang lain
sangat baik.

Ejaan dan tata
tulis

Sering terjadi
kesalahan, makna
membingungkan
atau kabur.

Kadang-kadang
terjadi kesalahan
ejaan tetapi tidak
mengaburkan
makna

Kecepatan
menulis

Membutuhkan
waktu lebih dari 20
menit dalam
menulis.

Membutuhkan
waktu 17 -20 menit
dalam menulis

Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat kadangkadang tidak
padu, tetapi tidak
mengganggu
makna tulisan.
Cukup menguasai
aturan penulisan,
hanya terdapat
beberapa
kesalahan ejaan
tetapi tidak
mengaburkan
makna
Membutuhkan
waktu 13-16
menit dalam
menulis

Menguasai aturan
penulisan, hanya
terdapatbeberapa
kesalahan ejaan

Membutuhkan waktu
maksimal 12 menit
dalam menulis
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LAMPIRAN 10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
KELAS V SIKLUS II
Disusun guna penelitian tindakan kelas siklus II

Disusun Oleh :
Fathimatuzzahro (1401411381)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
SIKLUS II

Nama Sekolah

: SDN Patemon 01

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

:V/2

Standar Kompetensi

: 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan,
dan puisi bebas.

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Indikator

8.1 Meringkas 8.1.1 membuat
isi buku
kalimat
yang dipilih
sendiri sesuai
sendiri
ide pokok
dengan
bacaan
memperhatikan penggu- 8.1.2menghubungnaan ejaan
kan kalimat
agar menjadi
paragraf yang
padu
8.1.3 membuat

Ringkasan
Buku

Kegiatan Pembelajaran
17.
Guru menyiapkan perangkat pembelajaran
yang akan digunakan.
Isi
18.
Guru menyampaikan tujuan/kompetensi
yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran.
19.
Guru menyajikan materi tentang ringkasan
isi buku.
20.
Guru membagikan contoh meringkas isi
bacaan.
21.
Siswa dan guru melakukan tanya jawab
tentang materi yang belum dimengerti.
22.
Guru membentuk kelompok secara
berpasangan.
23.
Guru membagikan lembar kerja siswa
24.
Siswa diminta untuk membuat sebuah

Penila
ian
 Tertulis
 Proses

Alokasi
Waktu
3x35
menit

Sumber
Belajar
4) KTSP
5) Warsidi, Edi
dan Farika.
2008.
Bahasa
Indonesia
Membuatku
Cerdas5.
Jakarta:
Departemen
Pendidikan
Nasional
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ringkasan isi
bacaan

ringkasan berbantu media gambar seri untuk
menentukan ide pokok tiap paragraf.
25.
Guru dan siswa menetapkan siapa yang
pertama berperan sebagai pembicara dan siapa
yang ber-peran sebagai pendengar.
26. Pembicara membacakan ringkasannya, sedangkan pendengar memberi tanggapan terhadap
hasil karya pembicara.
27. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya.
28. Siswa melakukan penyuntingan terhadap hasil
karyanya sesuai tanggapan/komentar dari
pendengar.
29. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil
suntingannya di depan kelas.
30. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah dipelajari.
31. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut.
32. Guru menutup pembelajaran.
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II
Sekolah

: SDN Patemon 01

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: V/ II

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit ( 1x pertemuan)

Hari/ tanggal

: Rabu/15 April 2015

A. Standar Kompetensi
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis
dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas
B. Kompetensi Dasar
8.1 Meringkas isi buku

yang dipilih sendiri

dengan memperhatikan

penggunaan ejaan
C. Indikator
8.1.1 membuat kalimat sendiri sesuai ide pokok bacaan
8.1.2 menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf yang padu
8.1.3 membuat ringkasan isi bacaan
D. Tujuan Pembelajaran
4. Melalui contoh ringkasan, siswa dapat membuat kalimat sendiri sesuai
ide pokok bacaan dengan teliti.
5. Melalui kegiatan diskusi dalam kelompok, siswa menghubungkan
kalimat agar menjadi paragraf yang padu dengan benar.
6. Melalui tugas dari guru, siswa dapat meringkas isi bacaan dengan tepat.
Karakter yang diharapkan dari pembelajaran materi ini antara lain:
-

Disiplin

-

Kerja sama

-

Tanggung Jawab

-

Teliti

E. Materi Pokok
Ringkasan isi buku

206

F. Strategi/ Metode Pembelajaran
Model: Cooperative script
Metode :
-

Informatif

-

Diskusi

-

Penugasan

-

Tanya jawab

G. Media Pembelajaran
Gambar seri

H. Langkah-Langkah Pembelajaran
1) Kegiatan awal (10 menit)
a.

Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran

b.

Guru memberi salam, dan berdoa bersama

c.

Presensi oleh guru

d.

Apersepsi :
“Apa judul buku cerita yang pernah kalian baca?”
“Apa isi dari buku cerita yang pernah kalian baca?”

e.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator

2) Kegiatan Inti (75 menit)
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
b. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal
siswa tentang materi yang akan dipelajari
c. Guru membacakan materi atau membagikan bahan bacaan kepada
siswa. Guru memberikan penekanan pada materi yang penting.
d. Guru membagi siswa untuk berpasangan. Guru membimbing
siswa untuk menempati tempat duduk sesuai kelompok masingmasing.
e. Guru menjelaskan cara meringkas isi bacaan beserta contohnya.
Siswa mengamati contoh yang diberikan guru. (mengamati)
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f. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum
dimengerti. (menanya)
g. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan
membuat ringkasan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya hal yang belum dimengerti .(mengamati)
h. Guru menempelkan gambar seri di papan tulis untuk membantu
siswa dalam mengingat isi bacaan dan menentukan ide pokok tiap
paragraf. Guru menjelaskan penggunaan media gambar seri
kepada siswa. (mengamati)
i. Siswa meringkas bacaan sesuai ide-ide pokok yang didapat
(menalar, mencoba)
j. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
k. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin,
dengan

memasukkan

ide-ide

pokok

dalam

ringkasannya.

Sementara pendengar melakukan koreksi pada hasil ringkasan
pembicara. (menkomunikasikan, mengamati)
l. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya.
m. Guru meminta siswa untuk menyunting kembali hasil karyanya
sesuai komentar dari pendengar. (mencoba)
n. Guru memberikan reward kepada siswa yang mau membacakan
hasil suntingannya di depan kelas. (menkomunikasikan)
3) Kegiatan Akhir (20 menit)
a. Guru membimbing siswa untuk membuat simpulan dari materi
yang telah didiskusikan hari ini.
b. Guru melakukan penilaian dan refleksi dengan bertanya kepada
siswa, “Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini?”.
c. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberitahukan materi
yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya.
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam.
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I. Sumber Belajar
1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar V (BSNP).
2. Buku “Cooperative Learnimg” karangan Miftahul Huda tahun
2013.
3. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku
Cerdas5. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
4. Sumber lain dari internet.
J. Penilaian
1. Prosedur tes
b. Tes dalam proses : diskusi kelompok, presentasi, partisipasi siswa
c. Tes akhir
: membuat ringkasan
2. Jenis tes
a. Tes unjuk kerja
b. Penilaian produk
3. Teknik penilaian
Penilaian: penilaian keterampilan menulis ringkasan

Semarang, 15 April 2015
Kolaborator

Peneliti

Munawaroh, S.Pd

Fathimatuzzahro

NIP 19670617 993072001

NIM 1401411381
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Bahan ajar
Ringkasan merupakan penyajian singkat dari sebuah karangan. Kamu
akan lebih memahami isi buku ilmu pengetahuan yang dibaca, dengan
terlebih dahulu membuat ringkasannya. Cara membuat ringkasan adalah
sebagai berikut.
1) Membaca naskah asli atau buku yang akan diringkas.
2) Mencatat gagasan utama.
3) Menyusun kembali karangan singkat yang berisi gagasan utama
yang telah dicatat.
Ringkasan digunakan untuk mengetahui pokok-pokok pikiran yang
ada dalam suatu karangan. Melalui ringkasan kita dapat mengetahui isi dari
karangan tersebut. Manfaat ringkasan untuk siswa adalah untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap isi dari bacaan
atau materi tersebut.
Ringkasan isi buku dapat dicari dengan menemukan kalimat utama
tiap paragraf kemudian mencari pokok pikiran paragraf tersebut. Kumpulan
dari pokok-pokok pikiran kemudian dirangkai menjadi paragraf yang
nantinya paragraf tersebut merupakan ringkasan dari isi bacaan/buku.

Media
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Contoh menulis ringkasan isi buku
1. Membaca teks yang akan dibuat ringkasan
Awan Kelinci
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Anak itu bernama Rere. Kulitnya hitam dan kasar. Bajunya penuh noda,
seperti pemulung. la tersenyum kepadaku, tetapi aku diam saja. Mbok Minah
mengajaknya ke belakang untuk dimandikan. Mama merangkul bahuku.
"Rere akan tinggal di sini menjadi adikmu. Kedua orang tua dan adik Rere
meninggal saat banjir besar. Ia yatim piatu," kata Mama.
"Tidak, Ma! Tidak ada yang bisa menggantikan Devi!" teriakku, lalu berlari ke
kamar sambil terisak.
Aku berbaring di tempat tidurku sambil menangis. Aku mengingat adikku
Devi yang manis. Ia meninggal karena kanker darah. Hatiku pedih karena Mama
mengajak seorang anak aneh menjadi pengganti adikku. Tidak! Aku tidak mau!
Aku mengintip ke luar jendela. Langit biru cerah dihiasi awan-awan putih.
Aku jadi ingat permainan tebak awan yang sering kumainkan bersama Devi dulu.
Kami paling suka mencari awan berbentuk kelinci lucu. Tiba-tiba, aku jadi ingin
melihat awan. Aku pun keluar kamar dan pergi ke teras.
Kulayangkan pandang ke seluruh penjuru langit. Akan tetapi, tak ada awan
berbentuk kelinci. Aku sedih sekali. Tiba-tiba, terdengar langkah di belakangku.
"Dulu, Rere dan adik Rere suka sekali mencari awan kelinci," terdengar suara
Rere. Aku kaget mendengar perkataannya itu. "Sekarang ... aku sendirian ...,"
lanjutnya. Kemudian, ia menangis. Rupanya, keluarga Rere hanyut terbawa air
bah.
Aku merasa kasihan dan tidak kesal lagi padanya. Kuajak dia duduk di
dekatku. Rere agak terisak, aku segera memeluknya. Aku merasa senasib dengan
Rere. Kami sama-sama kehilangan saudara tercinta. Tiba-tiba, Rere berteriak
keras. la menunjuk-nunjuk ke langit.
"Kak Mita, lihat, awan kelinci kecil!"
Aku menatap tidak percaya. Benar! Awan berbentuk kelinci putih! Ada
dua telinga dan kaki. Perutnya sedikit lebih besar daripada kepalanya. Aku
menatap Rere yang melompat gembira di sampingku. Ah, memang tidak ada yang
bisa menggantikan Devi. Akan tetapi, berbagi kasih sayang dengan Rere, tak ada
salahnya, kan?
2. Mencatat gagasan utama
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Gagasan utama bacaan di atas sebagai berikut.
1) Paragraf 1 berisi seorang anak bernama Rere
2) Paragraf 2 berisi Mita yang sedang menangis di tempat tidur
3) Paragraf 3 berisi Mita yang menatap ke luar jendela
4) Paragraf 4 berisi Mita yang menatap ke langit
5) Paragraf 5 berisi Mita merasa kasihan dan tidak kesal kepada Rere
6) Paragraf 6 berisi Mita yang menatap ke awan berbentuk kelinci
3. Menyusun kembali karangan singkat yang berisi gagasan utama yang
telah dicatat
Awan Kecil
Keluarga Mita mengadopsi seorang anak bernama Rere. Saat
ibunya membawa Rere ke rumah, Mita menangis di kamar karena teringat
adiknya yang meninggal. Dia menatap keluar jendela melihat awan di
langit dan teringat adiknya. Mita mencari awan berbentuk kelinci ketika
tiba-tiba Rere masuk dan bercerita tentang kehidupannya. Setelah
mendengar cerita Rere, Mita merasa kasihan dan tidak membencinya lagi.
Akhirnya mereka bersama-sama melihat awan berbentuk kelinci di langit.

Lembar Kerja Siswa
Nama

:

No.absen :
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Ringkaslah isi buku berikut ini!
Malin Kundang
Dahulu kala, tersebutlah sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang
ibu dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Karena ayahnya telah
meninggalkannya, sang ibu pun harus bekerja keras sendiri untuk bisa
menghidupi keluarganya. Malin adalah anak yang pintar tapi sedikit nakal. Ketika
dia beranjak dewasa, Malin merasa kasihan pada ibunya yang sedari dulu bekerja
keras menghidupinya. Kemudian Malin meminta izin untuk merantau mencari
pekerjaan di kota besar.
“Bu, saya ingin pergi ke kota. Saya ingin kerja untuk bisa bantu ibu di sini.” pinta
Malin.
“Jangan tinggalkan ibu sendiri, nak. Ibu hanya punya kamu di sini.” kata sang ibu
menolak.
“Izinkan saya pergi, bu. Saya kasihan melihat ibu terus bekerja sampai sekarang.”
kata Malin.
“Baiklah nak, tapi ingat jangan lupakan ibu dan desa ini ketika kamu sukses di
sana” Ujar sang ibu berlinang ari mata.
Keesokan harinya Malin pergi ke kota besar dengan menggunakan sebuah
kapal. Setelah beberapa tahun bekerja keras, dia berhasil di kota rantauannya.
Malin sekarang menjadi orang kaya yang bahkan mempunyai banyak kapal
dagang. Dan Malin pun sudah menikah dengan wanita cantik di sana. Berita
tentang Malin yang menjadi orang kaya sampai lah ke ibunya. Sang ibu sangat
senang mendengarnya. Dia selalu menunggu di pantai setiap hari, berharap anak
si mata wayangnya kembali dan mengangkat drajat ibunya. Tetapi Malin tak
pernah datang.
Suatu hari istiri Malin bertanya mengenai ibu Malin dan ingin bertemu
dengan nya. Malin pun tidak bisa menolak keinginan istri yang sangat dicintainya
itu. Malin menyiapkan perjalanannya tersebut menuju desanya menggunakan
sebuah kapal pribadinya yang besar nan cantik. Akhirnya Malin pun datang ke
desanya beserta istri dan anak buahnya.
Mendengar kedatangan Malin, sang ibu merasa sangat gembira. Dia
bahkan berlari menuju pantai untuk segera melihat anak yang disayanginya
pulang.
“Apa itu kamu Malin, anak ku? Ini ibu mu, kamu ingat” Tanya sang Ibu.
"Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirim kabar?"
Katanya sambil memeluk Malin Kundang.
Sang istri yang terkejut melihat kenyataan bahwa wanita tua, bau, dekil yang
memeluk suaminya, berkata: "Jadi wanita tua, bau, dekil ini adalah ibu kamu,
Malin" Karena rasa malu, Malin Kundang pun segera melepaskan pelukan ibunya
dan mendorongnya hingga jatuh.
“Saya tidak kenal kamu wanita tua miskin” kata Malin.
"Dasar wanita tua tak tahu diri, Sembarang saja mengaku sebagai ibuku." Lanjut
Malin membentak.
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Mendengar perkataan anak kandungnya seperti itu, sang ibu merasa sedih
dan marah. Ia tidak menduga, anak yang sangat disayanginya berubah menjadi
anak durhaka.
"Oh Tuhan ku yang kuasa, jika dia adalah benar anak ku, Saya mohon berikan
azab padanya dan rubah lah dia jadi batu." doa sang ibu murka.
Tidak lama kemudian angin dan petir bergemuruh menghantam dan
menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, Tubuh Malin Kundang kaku
dan kemudian menjadi batu yang menyatu dengan karang

Kisi-kisi

Satuan Pendidikan

: SDN Patemon 01 Semarang

Kelas/Semester

: V/2
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Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Pertemuan ke-

:1

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta
secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas.
Kompete
Materi
nsi
Pokok
Dasar
8.1 Meringkas Ringkasisi buku
an
Isi
yang dipilih
sendiri
Buku
dengan
memperhatikan penggunaan ejaan

Indikator

Ranah

8.1.1 membuat kalimat
sendiri sesuai ide
pokok bacaan

C6

8.1.2 menghubungkan
kalimat agar
menjadi paragraf
yang padu

C6

8.1.3 membuat ringkasan
isi bacaan

Teknik
Penilaian
Tes

Penilaian
Jenis tes Bentuk
Instrumen
Unjuk
Rubrik
kerja

Penilaian
produk
C6

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MENULIS RINGKASAN ISI BUKU MELALUI MODEL COOPERATIVE
SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI
NamaSiswa

:

Nama SD

: SDN PATEMON 01

Kelas/ Semester

: V/2

No.
soal
1
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MateriPelajaran

: Bahasa Indonesia

Materi

: Menulis Ringkasan Isi Buku

Hari/Tanggal

: …………………………

Petunjuk:
Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan sesuai dengan indikator
pengamatan!
No.

SKOR

INDIKATOR

1

1.

Ide pokok bacaan

2.

Kemampuan dalam mengadakan reproduksi Kalimat

3.

Ketepatan kata dalam menulis ringkasan isi buku

4.

Ketepatan kalimat dalam menulis ringkasan isi buku

5.

Ejaan dan tata tulis

6.

Kecepatan menulis

2

3

Skor Maksimal = 24
Nilai
= (Jumlah skor total: skor maksimal) x 100
Jumlah skor
= .............Nilai = .................

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

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS RINGKASAN ISI
BUKU SISWA MELALUI MODEL COOPERATIVE SCRIPT DENGAN
MEDIA GAMBAR SERI
SKOR
ASPEK YANG
DINILAI

1

2

3

4

4
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Ide pokok bacaan

Isi ringkasan terdiri 1 Isi ringkasan terdiri 2 Isi ringkasan terdiri Isi ringkasan
ide pokok bacaan
ide pokok bacaan
3 ide pokok bacaan mencakup semua ide
pokok bacaan
Kemampuan dalam Kalimat yang
Jika dalam
Jika dalam
Jika dalam
mengadakan
digunakan asal dan
mengadakan
mengadakan
mengadakan
reproduksi kalimat tidak sesuai dengan reproduksi kalimat, reproduksi kalimat, reproduksi kalimat,
topik.
kurang mampu
mampu memilih
mampu memilih
memilih kalimat
kalimat yang sesuai kalimat yang sangat
yang sesuai dengan dengan topik
sesuai dengan topik
topik ringkasan
ringkasan
ringkasan
Ketepatan kata
dalam menulis
ringkasan isi buku

Pemanfaatan potensi
kata terbatas, sering
terjadi kesalahan
penggunaan kosa
kata, dan dapat
merusak makna

Ketepatan kalimat
dalam menulis
ringkasan isi buku

Kalimat disusun
secara asal-asalan
dan tidak memiliki
kaitan dengan topik
yang diringkas.

Pemanfaatan kata
baik, pilihan kata dan
ungkapan kata
kadang-kadang
kurang tepat tetapi
tidak mempengaruhi
makna
Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat banyak yang
tidak padu dan
mengganggu makna
tulisan

Pemanfaatan
potensi kata baik,
pilihan kata dan
ungkapan tepat dan
menguasai
pembentukan kata

Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat kadangkadang tidak padu,
tetapi tidak
mengganggu
makna tulisan.
Ejaan dan tata tulis Sering terjadi
Kadang-kadang
Cukup menguasai
kesalahan, makna
terjadi kesalahan
aturan penulisan,
membingungkan atau ejaan tetapi tidak
hanya terdapat
kabur.
mengaburkan makna beberapa kesalahan
ejaan tetapi tidak
mengaburkan
makna
Kecepatan menulis Membutuhkan waktu Membutuhkan waktu Membutuhkan
lebih dari 20 menit
17 -20 menit dalam waktu 13-16 menit
dalam menulis.
menulis
dalam menulis

Pemanfaatan potensi
kata sangat baik,
pilihan kata dan
ungkapan sangat tepat
dan sangat menguasai
pembentukan kata.
Menggunakan kalimat
efektif, kesesuaian
antar kalimat yang satu
dengan yang lain
sangat baik.

Menguasai aturan
penulisan, hanya
terdapatbeberapa
kesalahan ejaan

Membutuhkan waktu
maksimal 12 menit
dalam menulis
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LAMPIRAN 11

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
BAHASA INDONESIA
KELAS V SIKLUS III
Disusun guna penelitian tindakan kelas siklus III

DisusunOleh :
Fathimatuzzahro (1401411381)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015
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SILABUS PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
SIKLUS III

Nama Sekolah

: SDN Patemon 01

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

:V/2

Standar Kompetensi

: 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan,
dan puisi bebas.

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

Indikator

8.1 Meringkas 8.1.1 membuat
isi buku
kalimat
yang dipilih
sendiri sesuai
sendiri
ide pokok
dengan
bacaan
memperhatikan penggu- 8.1.2menghubungnaan ejaan
kan kalimat
agar menjadi
paragraf yang
padu
8.1.3 membuat

Ringkasan
Buku

Kegiatan Pembelajaran
33.
Guru menyiapkan perangkat pembelajaran
yang akan digunakan.
Isi
34.
Guru menyampaikan tujuan/kompetensi
yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran.
35.
Guru menyajikan materi tentang ringkasan
isi buku.
36.
Guru membagikan contoh meringkas isi
bacaan.
37.
Siswa dan guru melakukan tanya jawab
tentang materi yang belum dimengerti.
38.
Guru membentuk kelompok secara
berpasangan.
39.
Guru membagikan lembar kerja siswa
40.
Siswa diminta untuk membuat sebuah

Penila
ian
 Tertulis
 Proses

Alokasi
Waktu
3x35
menit

Sumber
Belajar
6) KTSP
7) Warsidi, Edi
dan Farika.
2008.
Bahasa
Indonesia
Membuatku
Cerdas5.
Jakarta:
Departemen
Pendidikan
Nasional
8) Sulistyanto,
Heri dan Edy
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ringkasan isi
bacaan

ringkasan berbantu media gambar seri untuk
menentukan ide pokok tiap paragraf.
41.
Guru dan siswa menetapkan siapa yang
pertama berperan sebagai pembicara dan siapa
yang ber-peran sebagai pendengar.
42. Pembicara membacakan ringkasannya, sedangkan pendengar memberi tanggapan terhadap
hasil karya pembicara.
43. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya.
44. Siswa melakukan penyuntingan terhadap hasil
karyanya sesuai tanggapan/komentar dari
pendengar.
45. Guru meminta siswa untuk membacakan hasil
suntingannya di depan kelas.
46. Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang
telah dipelajari.
47. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut.
48. Guru menutup pembelajaran.

Wiyono.
2008. Ilmu
Pengetahuan
Alam SD/MI
Kelas
V.
Jakarta
:
Departemen
Pendidikan
Nasional
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III
Sekolah

: SDN Patemon 01

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: V/ II

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

Hari/ tanggal

: Rabu/22 April 2015

A. Standar Kompetensi
8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis
dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas

B. Kompetensi Dasar
8.1 Meringkas isi buku

yang dipilih sendiri

dengan memperhatikan

penggunaan ejaan

C. Indikator
8.1.1 membuat kalimat sendiri sesuai ide pokok bacaan
8.1.2 menghubungkan kalimat agar menjadi paragraf yang padu
8.1.3 membuat ringkasan isi bacaan

D. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui contoh ringkasan, siswa dapat membuat kalimat sendiri sesuai
ide pokok bacaan dengan teliti.
2. Melalui kegiatan diskusi dalam kelompok, siswa menghubungkan
kalimat agar menjadi paragraf yang padu dengan benar.
3. Melalui tugas dari guru, siswa dapat meringkas isi bacaan dengan tepat.
Karakter yang diharapkan dari pembelajaran materi ini antara lain:
-

Disiplin

-

Kerja sama

-

Tanggung Jawab

-

Teliti
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E. Materi Pokok
Ringkasan isi buku

F. Strategi/ Metode Pembelajaran
Model: Cooperative script
Metode :
-

Informatif

-

Diskusi

-

Penugasan

-

Tanya jawab

G. Media Pembelajaran
Gambar seri

H. Langkah-Langkah Pembelajaran
1) Kegiatan awal (10 menit)
a. Guru mempersiapkan bahan, sumber, dan media pembelajaran
b.

Guru memberi salam, dan berdoa bersama

c.

Presensi oleh guru

d.

Apersepsi :
“ Siapa yang mau menceritakan bagian anggota tubuh manusia?”

e.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator

2) Kegiatan Inti (75 menit)
a. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai
b. Guru melakukan tanya jawab untuk menggali pengetahuan awal
siswa tentang materi yang akan dipelajari
c. Guru membacakan materi atau membagikan bahan bacaan kepada
siswa.
d. Guru membagi siswa untuk berpasangan.
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e. Guru menjelaskan cara meringkas isi bacaan beserta contohnya.
Siswa mengamati contoh yang diberikan guru. (mengamati)
f. Guru bersama siswa bertanya jawab tentang hal yang belum
dimengerti. (menanya)
g. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan
membuat ringkasan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya hal yang belum dimengerti .(mengamati)
h. Guru menempelkan gambar seri di papan tulis untuk membantu
siswa dalam mengingat isi bacaan dan menentukan ide pokok tiap
paragraf. (mengamati)
i. Siswa meringkas bacaan sesuai ide-ide pokok yang didapat
(menalar, mencoba)
j. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai
pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar.
k. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin,
dengan

memasukkan

ide-ide

pokok

dalam

ringkasannya.

Sementara pendengar melakukan koreksi pada hasil ringkasan
pembicara. (menkomunikasikan, mengamati)
l. Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya.
m. Guru meminta siswa untuk menyunting kembali hasil karyanya
sesuai komentar dari pendengar. Guru menkondisikan kelas agar
tetap kondusif. (mencoba)
n. Guru memberikan reward dan penguatan verbal kepada siswa
yang mau membacakan hasil suntingannya di depan kelas.
(menkomunikasikan)

3) Kegiatan Akhir (20 menit)
e. Guru membimbing siswa untuk membuat simpulan dari materi
yang telah didiskusikan hari ini.
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f. Guru melakukan refleksi.
g. Guru melakukan tindak lanjut dengan memberitahukan materi
yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya.
h. Guru mengakhiri pelajaran dengan salam

I. Sumber Belajar
5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar V (BSNP).
6. Buku “Cooperative Learnimg” karangan Miftahul Huda tahun
2013.
7. Warsidi, Edi dan Farika. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku
Cerdas5. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
8. Sumber lain dari internet.

J. Penilaian
2. Prosedur tes
a. Tes dalam proses : presentasi, partisipasi siswa
b. Tes akhir
: membuat ringkasan
3. Jenis tes
c. Tes unjuk kerja
d. Penilaian produk
3. teknik penilaian
Penilaian: rubrik penilaian keterampilan menulis ringkasan

Kolaborator

Semarang, 22 April 2015
Peneliti

Munawaroh, S.Pd

Fathimatuzzahro

NIP 19670617993072001

NIM 1401411381
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Bahan ajar
Ringkasan merupakan penyajian singkat dari sebuah karangan. Kamu
akan lebih memahami isi buku ilmu pengetahuan yang dibaca, dengan
terlebih dahulu membuat ringkasannya. Cara membuat ringkasan adalah
sebagai berikut.
7) Membaca naskah asli atau buku yang akan diringkas.
8) Mencatat gagasan utama.
9) Menyusun kembali karangan singkat yang berisi gagasan utama
yang telah dicatat.
Ringkasan digunakan untuk mengetahui pokok-pokok pikiran yang
ada dalam suatu karangan. Melalui ringkasan kita dapat mengetahui isi dari
karangan tersebut. Manfaat ringkasan untuk siswa adalah untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap isi dari bacaan
atau materi tersebut.
Ringkasan isi buku dapat dicari dengan menemukan kalimat utama tiap paragraf
kemudian mencari pokok pikiran paragraf tersebut. Kumpulan dari pokok-pokok
pikiran kemudian dirangkai menjadi paragraf yang nantinya paragraf tersebut
merupakan ringkasan dari isi bacaan/buku.
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Media

Contoh menulis ringkasan isi buku
1. Membaca teks yang akan dibuat ringkasan

227

Kuda Poni

Kuda poni adalah jenis kuda yang berukuran kecil. Tingginya dari tanah
sampai ke punggung kurang dari 14 tangan (142 cm). Leluhur dari kuda
peliharaan yang masih liar memiliki ukuran hanya sebesar ini, tetapi setelah kuda
dijinakkan, berkembang kuda yang lebih besar dan kuat untuk diternakkan.
Di beberapa daerah, terutama di bagian utara bumi, beberapa dari kudakuda ini dilepaskan atau dibiarkan hidup bebas di alam. Yang mampu bertahan
hidup adalah hewan kecil yang hemat, dan dapat hidup dengan sedikit makanan.
Di setiap pelosok daerah, berkembang jenis kuda poni yang sedikit berbeda,
namun semuanya cenderung bersifat kuat dan mandiri. Ciri-ciri inilah yang
ditemukan pada kuda poni sekarang.
Di Inggris, kuda poni yang terkecil adalah jenis Shetland, yang berukuran
sekitar 7 tangan. Jenis yang paling kuno adalah kuda poni Exmoor yang
diperkirakan mirip dengan kuda yangdigunakan oleh penduduk Inggris sebelum
zaman Romawi. Kuda poni jenis Dales, Fells, dan Highland merupakan hewan
pengangkut yang kuat. Jenis ini sering digunakan sebagai kudabeban di daerahdaerah yang keras. Kuda poni jenis New Forest dan Welsh merupakan jenis kuda
tunggang yang terkenal. Jenis ini telah “disempurnakan” dalam beberapa abad
terakhir dengan mengawinsilangkan jenis ini dengan kuda Arab.
Banyak orang berpikir bahwa mereka ingin memiliki kuda poni. Akan
tetapi, kuda poni membutuhkan biaya dan perhatian yang besar untuk
pemeliharaannya. Seekor kuda poni yang ditinggal sendirian di lapangan akan
merasa tidak senang dan akan menjadi tidak sehat.
Sumber: Oxford Ensiklopedi Pelajar, 2002

2. Mencatat gagasan utama
Gagasan utama bacaan di atas sebagai berikut.
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1) Paragraf 1 berisi kuda poni merupakan jenis kuda yang memiliki ukuran
tubuh kecil.
2) Paragraf 2 berisi ciri-ciri kuda poni sekarang
3) Paragraf 3 berisi jenis-jenis kuda poni
4) Paragraf 4 berisi pemeliharaan kuda poni
3. Menyusun kembali karangan singkat yang berisi gagasan utama yang
telah dicatat
Kuda Poni
Kuda poni merupakan salah satu jenis kuda yang berukuran kecil. Adapun
ciri-ciri dari kuda poni diantaranya hidup di alam bebas, menghemat makanan dan
memiliki sifat mandiri dan kuat. Kuda poni terdiri dari berbagai jenis diantarnya
jenis Shetland, Exmoor, Dales, Fells, Highland, New Forest dan Welsh.
Pemeliharaan kuda poni menghabiskan banyak biaya dan perhatian yang besar.

Lembar Kerja Siswa
Nama

:
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No.absen :

Ringkaslah isi buku berikut ini!
Mengenal Kuda
Kita sudah tidak asing lagi dengan hewan bernama kuda. Kuda adalah
jenis mamalia yang akrab dengan manusia. Jika kita lihat di film, betapa akrabnya
kerja sama kuda dengan manusia. Badan kuda tinggi besar, larinya cepat, dan
indah dilihat. Hingga saat ini, masih banyak orang yang menggunakan kuda
sebagai alat transportasi.
Kuda banyak membantu tugas manusia. Pasukan penjaga hutan di daerah
tertentu menggunakan kuda untuk berpatroli di hutan-hutan. Polisi dan tentara
juga memiliki pasukan yang menggunakan kuda.
Kuda termasuk mamalia berkuku ganjil. Keluarga kuda mencakup keledai,
zebra, dan kuda. Kuda dan zebra memiliki kesamaan. Perbedaannya hanya di kulit
saja. Zebra memiliki kulit belang-belang hitam-putih. Semua kuda memiliki bulu
surai yang tegak dan suatu garis gelap memanjang di punggung. Perbedaan pokok
terletak pada besar dan bentuk telinga. Keledai memiliki telinga panjang dan
runcing
Kuda adalah hewan pemakan rumput.

Akan

tetapi,

dalam

keadaan

terpaksa, mereka dapat pula memakan daun dan tunas muda.
Kuda memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam. Indra hidung
kuda juga berkembang dengan baik. Walaupun dapat membedakan warna seperti
manusia, bagian yang sangat berkembang adalah kemampuan untuk mengamati
gerakan sehingga gerakan musuh dapat terlihat dari jarak jauh.

Kisi-kisi
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Satuan Pendidikan

: SDN Patemon 01 Semarang

Kelas/Semester

: V/2

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Pertemuan ke-

:1

Alokasi Waktu

: 3 x 35 menit

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta
secara tertulis dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas.
Kompete
Materi
nsi
Pokok
Dasar
8.1 Meringkas Ringkasisi buku
an
Isi
yang dipilih
sendiri
Buku
dengan
memperhatikan penggunaan ejaan

Indikator

Ranah

8.1.1 membuat kalimat
sendiri sesuai ide
pokok bacaan

C6

8.1.2 menghubungkan
kalimat agar
menjadi paragraf
yang padu

C6

8.1.3 membuat ringkasan
isi bacaan

Teknik
Penilaian
Tes

Penilaian
Jenis tes Bentuk
Instrumen
Unjuk
Rubrik
kerja

Penilaian
produk
C6

LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN
MENULIS RINGKASAN ISI BUKU MELALUI MODEL COOPERATIVE
SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI
NamaSiswa

:

No.
soal
1
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Nama SD

: SDN PATEMON 01

Kelas/ Semester

: V/2

MateriPelajaran

: Bahasa Indonesia

Materi

: Menulis Ringkasan Isi Buku

Hari/Tanggal

: …………………………

Petunjuk:
Berikan tanda check (√) pada kolom tingkat kemampuan sesuai dengan indikator
pengamatan!
No.

SKOR

INDIKATOR

1

1.

Ide pokok bacaan

2.

Kemampuan dalam mengadakan reproduksi Kalimat

3.

Ketepatan kata dalam menulis ringkasan isi buku

4.

Ketepatan kalimat dalam menulis ringkasan isi buku

5.

Ejaan dan tata tulis

6.

Kecepatan menulis

2

Skor Maksimal = 24
Nilai
= (Jumlah skor total: skor maksimal) x 100
Jumlah skor
= .............Nilai = .................

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

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN MENULIS RINGKASAN ISI
BUKU SISWA MELALUI MODEL COOPERATIVE SCRIPT DENGAN
MEDIA GAMBAR SERI

3

4
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SKOR
ASPEK YANG
DINILAI
Ide pokok bacaan

1

2

3

4

Isi ringkasan terdiri
1 ide pokok bacaan

Isi ringkasan terdiri
2 ide pokok bacaan

Kemampuan
dalam
mengadakan
reproduksi
kalimat

Kalimat yang
digunakan asal dan
tidak sesuai dengan
topik.

Jika dalam
mengadakan
reproduksi kalimat,
kurang mampu
memilih kalimat
yang sesuai dengan
topik ringkasan

Isi ringkasan
terdiri 3 ide pokok
bacaan
Jika dalam
mengadakan
reproduksi
kalimat, mampu
memilih kalimat
yang sesuai
dengan topik
ringkasan

Isi ringkasan
mencakup semua ide
pokok bacaan
Jika dalam
mengadakan
reproduksi kalimat,
mampu memilih
kalimat yang sangat
sesuai dengan topik
ringkasan

Ketepatan kata
dalam menulis
ringkasan isi buku

Pemanfaatan
potensi kata
terbatas, sering
terjadi kesalahan
penggunaan kosa
kata, dan dapat
merusak makna

Pemanfaatan
potensi kata baik,
pilihan kata dan
ungkapan tepat
dan menguasai
pembentukan kata

Pemanfaatan potensi
kata sangat baik,
pilihan kata dan
ungkapan sangat
tepat dan sangat
menguasai
pembentukan kata.

Ketepatan kalimat
dalam menulis
ringkasan isi buku

Kalimat disusun
secara asal-asalan
dan tidak memiliki
kaitan dengan topik
yang diringkas.

Pemanfaatan kata
baik, pilihan kata
dan ungkapan kata
kadang-kadang
kurang tepat tetapi
tidak
mempengaruhi
makna
Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat banyak
yang tidak padu dan
mengganggu makna
tulisan

Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat yang satu
dengan yang lain
sangat baik.

Ejaan dan tata
tulis

Sering terjadi
kesalahan, makna
membingungkan
atau kabur.

Kadang-kadang
terjadi kesalahan
ejaan tetapi tidak
mengaburkan
makna

Kecepatan
menulis

Membutuhkan
waktu lebih dari 20
menit dalam
menulis.

Membutuhkan
waktu 17 -20 menit
dalam menulis

Menggunakan
kalimat efektif,
kesesuaian antar
kalimat kadangkadang tidak
padu, tetapi tidak
mengganggu
makna tulisan.
Cukup menguasai
aturan penulisan,
hanya terdapat
beberapa
kesalahan ejaan
tetapi tidak
mengaburkan
makna
Membutuhkan
waktu 13-16
menit dalam
menulis

Menguasai aturan
penulisan, hanya
terdapatbeberapa
kesalahan ejaan

Membutuhkan waktu
maksimal 12 menit
dalam menulis
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LAMPIRAN 12
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 1

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh,S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No

Indikator

Deskriptor

1. Membuka
2
pembelajaran

2.

3.

4.

a. mengucapkan salam dan
doa
b. melakukan apersepsi
c. menuliskan materi
pembelajaran
d. menyampaikan tujuan
pembelajaran
Menyampaikan a. melakukan tanya jawab
materi pelajaran
tentang materi yang akan
diajarkan
b. menyampaikan materi
dengan jelas.
c. materi yang disampaikan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
d. memberikan penekanan
pada hal-hal yang penting
Membimbing
pembentukan
kelompok
secara
berpasangan

Membagikan
contoh
meringkas isi
buku dan
lembar kerja
siswa

a. membuat kelompok secara
berpasangan
b. mengatur tempat duduk
siswa
c. memastikan siswa berada
pada kelompoknya masingmasing
d. mengkondisikan kelas
a. membagikan contoh ringkasan isi buku
b. memberikan
kesempatan
kepada
siswa
untuk
bertanya hal yang kurang
dimengerti
c. membagikan wacana/materi
kepada siswa untuk dibaca
dan dibuat ringkasan
d. menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa

Deskriptor
Tampak (√)
√

Skor
3

√
√

√

3

√
√

√

3

√
√

√

√
√

3
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5.

6.

7.

8.

Menyiapkan
dan
menggunakan
media gambar
seri

Membimbing
siswa
melaksanakan
presentasi
dengan
menetapkan
peran siswa
sebagai
pembicara dan
pendengar

Memberikan
penguatan dan
penghargaan
kepada siswa

Menutup
pembelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan
materi yang
sudah
dipelajari.

a. menempelkan gambar seri
di depan kelas
b. gambar seri sesuai isi
bacaaan
c. memberi penjelasan
penggunaan gambar seri
d. gambar dapat dilihat
seluruh siswa
a. membimbing siswa untuk
menetapkan peran sebagai
pembicara dan pendengar
b. menjelaskan tugas dari
pembicara dan pendengar.
c. membimbing siswa
bertukar peran
d. meminta memperbaiki
ringkasan sesuai koreksi
teman.

√

a. meminta
membacakan
ringkasan didepan kelas.
b. penguatan
verbal
(menucapkan
kata-kata:
bagus, pintar,hebat)
c. penguatan
non
verbal
(acungan jempol, anggukan)
d. memberikan reward kepada
siswa yang berani maju
kedepan kelas.
a. menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
b. refleksi
c. tindak lanjut
d. mengucapkan salam

√

Jumlah skor = ............ kategori = ...........

3

√

√
√

3

√

√

3

√

√
√

√

2
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Kriteria penilaian:
a. Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

b. Skor minimal

= 8 x 1= 8

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 20
= skor maksimal- skor minimal

e. R

= 32-8
= 24
f. Lebar interval (

=

=6
Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru
Jumlah skor
Kategori
Kualifikasi
26≤ skor ≤32
Sangat baik
Tuntas
20≤ skor ≤26
Baik
Tuntas
14≤ skor ≤20
Cukup
Tidak tuntas
Kurang
Tidak tuntas
8≤ skor 14
Semarang, 8 April 2015
Observer

Munawaroh, S.Pd
NIP. 19670617 199307 2 001

237

LAMPIRAN 13
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 2

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh,S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

2.

3.

4.

5.

Indikator
Membuka
pembelajaran

Menyampaikan
materi pelajaran

Membimbing
pembentukan
kelompok secara
berpasangan

Membagikan
contoh
meringkas isi
buku dan lembar
kerja siswa

Menyiapkan dan
menggunakan
media gambar

Deskriptor
a. mengucapkan salam dan
doa
b. melakukan apersepsi
c. menuliskan materi
pembelajaran
d. menyampaikan tujuan
pembelajaran
a. melakukan tanya jawab
tentang materi yang akan
diajarkan
b. menyampaikan materi
dengan jelas.
c. materi yang disampaikan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
d. memberikan penekanan
pada hal-hal yang penting

Deskriptor
Tampak (√)
√

Skor
4

√
√
√
√

4

√
√
√

a. membuat kelompok secara
berpasangan
b. mengatur tempat duduk
siswa
c. memastikan siswa berada
pada kelompoknya masingmasing
d. mengkondisikan kelas
a. membagikan contoh ringkasan isi buku
b. memberikan
kesempatan
kepada
siswa
untuk
bertanya hal yang kurang
dimengerti
c. membagikan wacana/materi
kepada siswa untuk dibaca
dan dibuat ringkasan
d. menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa

√

a. menempelkan gambar seri
di depan kelas
b. gambar seri sesuai isi

√

3

√

√
√

3

√

√

√

4
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seri

6.

7.

8.

Membimbing
siswa
melaksanakan
presentasi
dengan
menetapkan
peran siswa
sebagai
pembicara dan
pendengar

Memberikan
penguatan dan
penghargaan
kepada siswa

Menutup
pembelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan
materi yang
sudah dipelajari.

bacaaan
c. memberi penjelasan
penggunaan gambar seri
d. gambar dapat dilihat
seluruh siswa
a. membimbing siswa untuk
menetapkan peran sebagai
pembicara dan pendengar
b. menjelaskan tugas dari
pembicara dan pendengar.
c. membimbing siswa
bertukar peran
d. meminta memperbaiki
ringkasan sesuai koreksi
teman.

a. meminta
membacakan
ringkasan didepan kelas.
b. penguatan
verbal
(menucapkan
kata-kata:
bagus, pintar,hebat)
c. penguatan
non
verbal
(acungan jempol, anggukan)
d. memberikan reward kepada
siswa yang berani maju
kedepan kelas.
a. menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
b. refleksi
c. tindak lanjut
d. mengucapkan salam

Jumlah skor = ............ kategori = ...........

Kategori penilaian:
a. Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

b. Skor minimal

= 8 x 1= 8

√
√
√

4

√
√
√

√

3

√
√
√
√
√

3
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c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 20
= skor maksimal- skor minimal

e. R

= 32-8
= 24
f. Lebar interval (

=

=6
Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru
Jumlah skor
Kategori
Kualifikasi
26≤ skor ≤32
Sangat baik
Tuntas
20≤ skor ≤26
Baik
Tuntas
14≤ skor ≤20
Cukup
Tidak tuntas
Kurang
Tidak tuntas
8≤ skor 14
Semarang, 15 April 2015
Observer

Munawaroh, S.Pd
NIP. 19670617 199307 2 001
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LAMPIRAN 14
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 3

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh,S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

2.

3.

4.

5.

Indikator
Membuka
pembelajaran

Menyampaikan
materi
pelajaran

Membimbing
pembentukan
kelompok
secara
berpasangan

Membagikan
contoh
meringkas isi
buku dan
lembar kerja
siswa

Menyiapkan
dan
menggunakan
media gambar

Deskriptor
a. mengucapkan salam dan
doa
b. melakukan apersepsi
c. menuliskan materi
pembelajaran
d. menyampaikan tujuan
pembelajaran
a. melakukan tanya jawab
tentang materi yang akan
diajarkan
b. menyampaikan materi
dengan jelas.
c. materi yang disampaikan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran
d. memberikan penekanan
pada hal-hal yang penting
a. membuat kelompok secara
berpasangan
b. mengatur tempat duduk
siswa
c. memastikan siswa berada
pada kelompoknya masingmasing
d. mengkondisikan kelas
a. membagikan contoh ringkasan isi buku
b. memberikan
kesempatan
kepada
siswa
untuk
bertanya hal yang kurang
dimengerti
c. membagikan wacana/materi
kepada siswa untuk dibaca
dan dibuat ringkasan
d. menjelaskan cara mengerjakan lembar kerja siswa
a. menempelkan gambar seri
di depan kelas
b. gambar seri sesuai isi
bacaaan

Deskriptor
Tampak (√)
√

Skor
4

√
√
√
√

4

√
√
√
√

4

√
√
√
√

4

√

√
√
√
√

3
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seri

6.

7.

8.

Membimbing
siswa
melaksanakan
presentasi
dengan
menetapkan
peran siswa
sebagai
pembicara dan
pendengar

Memberikan
penguatan dan
penghargaan
kepada siswa

Menutup
pembelajaran
dengan
memberikan
kesimpulan
materi yang
sudah
dipelajari.

c. memberi penjelasan
penggunaan gambar seri
d. gambar dapat dilihat
seluruh siswa
a. membimbing siswa untuk
menetapkan peran sebagai
pembicara dan pendengar
b. menjelaskan tugas dari
pembicara dan pendengar.
c. membimbing siswa
bertukar peran
d. meminta memperbaiki
ringkasan sesuai koreksi
teman.

a. meminta
membacakan
ringkasan didepan kelas.
b. penguatan
verbal
(menucapkan
kata-kata:
bagus, pintar,hebat)
c. penguatan
non
verbal
(acungan jempol, anggukan)
d. memberikan reward kepada
siswa yang berani maju
kedepan kelas.
a. menyimpulkan materi yang
sudah dipelajari
b. refleksi
c. tindak lanjut
d. mengucapkan salam

Jumlah skor = ............ kategori = ...........

Kategori penilaian:
a. Skor maksimal

= 8 x 4 = 32

b. Skor minimal

= 8 x 1= 8

√
√

4

√
√
√

√

3

√
√
√
√
√
√

4
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c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 20
= skor maksimal- skor minimal

e. R

= 32-8
= 24
f. Lebar interval (

=

=6
Klasifikasi Kategori Skor Keterampilan Guru
Jumlah skor
Kategori
Kualifikasi
26≤ skor ≤32
Sangat baik
Tuntas
20≤ skor ≤26
Baik
Tuntas
14≤ skor ≤20
Cukup
Tidak tuntas
Kurang
Tidak tuntas
8≤ skor 14
Semarang, 22 April 2015
Observer

Munawaroh, S.Pd
NIP. 19670617 199307 2 001
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LAMPIRAN 15
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS I
No.

Skor Tiap Indikator

Nama Siswa

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kategori

1

DPW

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

25

Cukup

2

MAEP

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

13

Kurang

3

AK

2

1

2

3

1

2

2

1

2

2

18

Cukup

4

AAS

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

13

Kurang

5

AKS

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

17

Kurang

6

AKPW

3

2

3

3

2

3

2

2

2

3

25

Cukup

7

AYU

3

3

2

3

2

3

2

2

2

3

25

Cukup

8

AAF

3

3

3

2

2

3

2

2

2

3

25

Cukup

9

ADF

3

3

3

2

2

3

3

2

3

3

27

Baik

10

ALK

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

19

Cukup

11

DPS

3

2

2

2

3

2

2

2

2

3

23

Cukup

12

DA

2

2

1

3

2

2

2

2

2

2

20

Cukup

13

DAN

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

27

Baik

14

GKW

2

2

2

3

2

3

3

3

2

3

25

Cukup

15

ISIL

3

3

3

2

2

3

2

2

2

2

24

Cukup

16

INA

3

3

2

2

2

3

2

2

2

2

23

Cukup

17

MMNP

2

1

1

3

1

2

2

2

1

2

17

Kurang

18

MGR

2

1

1

3

2

3

2

2

2

2

20

Cukup

19

MCY

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

18

Cukup

20

MIA

2

2

1

2

2

3

3

2

2

2

21

Cukup

21

MN

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

19

Cukup

22

MM

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Cukup

23

MAA

3

3

2

3

3

3

3

3

3

2

28

Baik

24

MS

3

3

2

3

2

3

3

3

3

2

27

Baik

25

MSA

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

19

Cukup

26

MUAJ

2

1

2

3

2

2

2

2

2

2

20

Cukup

27

PDP

2

1

2

3

2

2

2

2

3

2

21

Cukup

28

RER

3

2

3

2

2

3

3

2

3

3

26

Baik

29

RAP

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

21

Cukup

30

SBF

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

19

Cukup

31

SAS

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Cukup

32

W

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

18

Cukup

246

33

WAH

3

2

1

2

2

3

2

2

2

2

21

Cukup

34

SNR

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

21

Cukup

35

EM

2

3

3

3

2

3

3

3

2

2

26

Baik

36

NRA

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

16

Kurang

2,3

2

2

2,5

2

2,5

2

2

1,5

1,5

20,3

Cukup

Rata-rata
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LAMPIRAN 16
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS II
No.

Nama
Siswa

Skor Tiap Indikator

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kategori

1

DPW

3

3

3

3

2

3

2

3

2

3

27

Baik

2

MAEP

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

17

Kurang

3

AK

2

2

2

3

1

2

3

1

2

3

21

Cukup

4

AAS

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

16

Kurang

5

AKS

3

3

3

2

2

2

3

2

3

3

26

Baik

6

AKPW

3

2

2

3

2

3

3

3

3

4

28

Baik

7

AYU

4

3

2

3

3

3

3

3

3

3

30

Baik

8

AAF

4

3

3

3

2

2

3

3

3

3

29

Baik

9

ADF

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

29

Baik

10

ALK

3

2

2

2

3

3

2

2

3

3

25

Cukup

11

DPS

4

2

3

2

3

3

3

2

3

3

28

Baik

12

DA

2

3

2

3

3

2

2

3

3

3

26

Baik

13

DAN

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

32

Baik

14

GKW

4

2

3

3

4

3

3

3

2

4

31

Baik

15

ISIL

4

3

3

3

3

3

2

2

3

3

29

Baik

16

INA

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

27

Baik

17

MMNP

3

2

2

2

3

2

2

3

3

2

24

Cukup

18

MGR

3

2

2

3

2

3

2

3

3

3

26

Baik

19

MCY

3

3

2

2

3

3

2

2

3

3

26

Baik

20

MIA

3

2

2

3

3

3

3

2

3

3

27

Baik

21

MN

3

2

2

3

2

3

3

3

2

3

26

Baik

22

MM

2

3

3

3

2

2

2

2

3

2

24

Cukup

23

MAA

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

32

Baik

24

MS

4

3

2

3

3

3

3

3

3

3

30

Baik

25

MSA

3

2

2

2

2

2

3

2

2

3

23

Cukup

26

MUAJ

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

27

Baik

27

PDP

3

2

2

3

2

2

3

3

3

3

26

Baik

28

RER

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

29

Baik

29

RAP

3

3

2

2

3

2

3

2

3

3

26

Baik

30

SBF

3

3

2

3

2

2

3

2

2

3

25

Cukup

31

SAS

3

2

2

2

3

2

3

2

2

3

24

Cukup

32

W

3

2

3

2

2

2

2

2

3

2

23

Cukup

248

33

WAH

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

27

Baik

34

SNR

3

3

3

2

3

2

3

2

2

3

26

Baik

35

EM

3

2

2

3

3

3

3

3

2

2

26

Baik

36

NRA

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

Cukup

3

2,5

2,5

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2,4

Cukup

Rata-rata
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LAMPIRAN 17
HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
SIKLUS III

No.

Nama
Siswa

Skor Tiap Indikator

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kategori

1

DPW

4

4

3

2

2

3

3

3

3

4

31

Baik

2

MAEP

3

3

2

1

2

2

2

2

3

2

22

Cukup

3

AK

4

3

3

3

2

2

1

3

3

3

27

Baik

4

AAS

2

3

2

2

1

2

2

2

2

2

20

4

3

3

4

3

4

3

3

4

3

34

4

3

4

3

4

3

4

3

3

4

35

4

4

3

4

3

3

4

4

3

4

36

4

3

3

4

2

3

4

3

4

4

34

Cukup
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik

9

ADF

4

3

3

3

3

3

3

4

4

3

33

Baik

10

ALK

3

3

2

3

3

3

2

2

3

4

28

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

34

Baik
Sangat
Baik

3

3

3

3

4

2

2

3

3

4

30

4

3

3

4

3

4

4

4

3

4

36

4

4

4

3

4

3

3

4

3

4

36

4

3

3

3

3

3

4

4

3

4

34

Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik

5
6
7
8

11
12
13
14
15

AKS
AKPW
AYU
AAF

DPS
DA
DAN
GKW
ISIL

16

INA

4

3

2

3

3

3

3

3

3

3

30

Baik

17

MMNP

4

2

3

3

3

3

3

3

3

4

31

Baik

18

MGR

3

3

4

3

3

3

2

3

3

2

29

Baik

19

MCY

4

3

3

2

3

3

3

3

3

4

31

Baik

20

MIA

3

2

4

3

3

3

3

3

3

4

31

Baik

21

MN

4

3

2

3

2

3

3

3

2

4

29

Baik

22

MM

4

3

3

3

2

2

4

2

3

3

29

4

4

3

4

3

3

3

4

4

4

36

4

3

4

4

3

3

4

4

3

4

36

Baik
Sangat
Baik
Sangat
Baik

25

MSA

3

3

4

2

3

2

3

2

3

3

28

Baik

26

MUAJ

3

3

3

3

2

3

3

3

3

4

30

Baik

23
24

MAA
MS
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4

3

3

4

3

4

4

3

3

4

35

Sangat
Baik
Sangat
Baik

29

RAP

3

4

3

3

3

2

3

4

3

3

31

Baik

30

SBF

4

3

3

3

2

3

3

3

3

3

30

Baik

31

SAS

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

29

Baik

32

W

4

2

3

2

3

2

3

2

3

4

28

Baik

33

WAH

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

32

27
28

PDP
RER

4

3

3

4

3

3

3

4

3

4

34

4

3

4

4

3

3

3

4

3

4

35

Baik
Sangat
Baik

35

EM

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

Baik

36

NRA

3

2

3

2

3

2

2

4

3

3

27

Baik

3,6

3

3

2

2,5

2,5

2,5

3,5

3

3,5

2,9

Baik

34

SNR

Rata-rata
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 1
Nama Siswa

: M Alfian Eko P

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh, S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran

Deskriptor
a. berada didalam kelas

Deskriptor

Skor

tampak


2

sebelum guru masuk
b. berdoa sebelum



pembelajaran dimulai
c. siswa mengeluarkan
peralatan menulis
d. mendengarkan tujuan
pembelajaran
2.

Kemampuan
siswa dalam

a. menyimak apersepsi yang



1



1

dilakukan guru

menanggapi

b. berbahasa santun

apersepsi

c. konsentrasi pada guru
d. menanggapi apersepsi dari
guru

3.

Memperhatikan

a. sikap duduk baik

materi yang

b. konsentrasi terhadap

disampaikan

penjelasan guru

oleh guru

c. mendengarkan penjelasan
guru
d. tidak berbicara dengan
teman.

4.

Siswa
membentuk
kelompok
secara
berpasangan
dengan tertib

a. mendengarkan pembagian



kelompok
b. segera menuju kelompoknya
masing-masing
c. tidak memprotes pembagian
kelompok
d. tidak mengganggu kelompok



2
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No

Indikator

Deskriptor

Deskriptor

Skor

tampak

lain
5.

Siswa
meringkas isi
bacaan dengan
bantuan gambar
seri

a. membaca bacaan dengan



1



2

cermat
b. pemanfaatan media dengan
baik
c. menentukan pokok pikiran
d. meringkas dengan kalimatnya sendiri

6.

Siswa
menetapkan
pembicara dan
pendengar

a. menetapkan peran pembicara
dan pendengar dengan tertib
b. penetapan peran disepakati



kelompok masing-masing
c. menjalankan peran masingmasing dengan benar
d. anggota kelompok
menjalankan kedua peran
baik pembicara maupun
pendengar

7.

Siswa yang

a. membacakan hasil

berperan

pekerjaannya dengan

menjadi

percaya diri

pembicara
mempresentasikan hasil
ringkasannya

b. membaca dengan suara yang
jelas.
c. mendengarkan koreksi dari
pendengar.
d. mencatat komentar dari
pendengar.

1



254

No
8.

Indikator
Siswa yang
berperan
sebagai

Deskriptor
a. memberikan komentar

memberi

pembicara

teman

tampak


1



1

b. memberi penjelasan
terhadap hasil kerja

hasil pekerjaan

Skor

sesuai kesalahan pembicara

pendengar

koreksi terhadap

Deskriptor

c. memberi saran kepada
pembicara
d. menyampaikan koreksi
dengan bahasa yang santun
dan mudah dipahami.

9.

Siswa

a. menyunting ringkasan

melakukan

sesuai koreksi dari

penyuntingan

pendengar

dan publikasi

b. mengerjakan dengan tenang

hasil karangan

c. meneliti lagi hasil suntingan
d. berani membacakan hasil
karyanya di depan kelas

10.

Siswa

a. mendengarkan konfirmasi

menyimpulkan

b. menanggapi pertanyaan

pembelajaran

tentang materi yang
diajarkan
c. ikut berpartisipasi dalam
menyimpulkan
pembelajaran
d. mengemukakan pendapat
dengan percaya diri

1


255

Aktivitas siswa
a. Skor maksimal

= 10 x 4 = 40

b. Skor minimal

= 10 x 1= 10

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 25

e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 40-10
= 30

f. Lebar interval

=
= 7,5 (dibulatkan menjadi 8)
Tabel Kategori Penilaian Aktivitas siswa

Jumlah skor

Kategori

Kualifikasi

34≤ skor ≤40

Sangat baik

Tuntas

26≤ skor ≤34

Baik

Tuntas

18≤ skor ≤26

Cukup

Tidak tuntas

10≤ skor 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, ...........……2015
Observer

Nurul Hastuti
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 1
Nama Siswa

: Diah Putri .W

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh, S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.

257

No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran

Deskriptor
a. berada didalam kelas

Deskriptor

Skor

tampak


3

sebelum guru masuk
b. berdoa sebelum



pembelajaran dimulai
c. siswa mengeluarkan



peralatan menulis
d. mendengarkan tujuan
pembelajaran
2.

Kemampuan
siswa dalam

a. menyimak apersepsi yang



3

dilakukan guru

menanggapi

b. berbahasa santun



apersepsi

c. konsentrasi pada guru



d. menanggapi apersepsi dari
guru
3.

Memperhatikan

a. sikap duduk baik



materi yang

b. konsentrasi terhadap



disampaikan

penjelasan guru

oleh guru

c. mendengarkan penjelasan

3



guru
d. tidak berbicara dengan
teman.
4.

Siswa
membentuk
kelompok
secara
berpasangan
dengan tertib

a. mendengarkan pembagian



kelompok
b. segera menuju kelompoknya



masing-masing
c. tidak memprotes pembagian
kelompok
d. tidak mengganggu kelompok



3

258

No

Indikator

Deskriptor

Deskriptor

Skor

tampak

lain
5.

Siswa
meringkas isi
bacaan dengan
bantuan gambar
seri

a. membaca bacaan dengan



2

cermat
b. pemanfaatan media dengan



baik
c. menentukan pokok pikiran
d. meringkas dengan kalimatnya sendiri

6.

Siswa
menetapkan
pembicara dan
pendengar

a. menetapkan peran pembicara



3

dan pendengar dengan tertib
b. penetapan peran disepakati



kelompok masing-masing
c. menjalankan peran masing-



masing dengan benar
d. anggota kelompok
menjalankan kedua peran
baik pembicara maupun
pendengar
7.

Siswa yang

a. membacakan hasil

berperan

pekerjaannya dengan percaya

menjadi

diri

pembicara
mempresentasikan hasil
ringkasannya



b. membaca dengan suara yang
jelas.
c. mendengarkan koreksi dari
pendengar.
d. mencatat komentar dari
pendengar.



2
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No
8.

Indikator
Siswa yang
berperan
sebagai

Deskriptor
a. memberikan komentar

memberi

pembicara

teman

tampak


2

b. memberi penjelasan
terhadap hasil kerja

hasil pekerjaan

Skor

sesuai kesalahan pembicara

pendengar

koreksi terhadap

Deskriptor

c. memberi saran kepada
pembicara
d. menyampaikan koreksi



dengan bahasa yang santun
dan mudah dipahami.
9.

Siswa

a. menyunting ringkasan

melakukan

sesuai koreksi dari

penyuntingan

pendengar

dan publikasi

b. mengerjakan dengan tenang

hasil karangan

c. meneliti lagi hasil suntingan
d. berani membacakan hasil



2



karyanya di depan kelas
10.

Siswa

a. mendengarkan konfirmasi



menyimpulkan

b. menanggapi pertanyaan



pembelajaran

tentang materi yang
diajarkan
c. ikut berpartisipasi dalam
menyimpulkan
pembelajaran
d. mengemukakan pendapat
dengan percaya diri

2

260

Aktivitas siswa
a. Skor maksimal

= 10 x 4 = 40

b. Skor minimal

= 10 x 1= 10

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 25

e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 40-10
= 30

f. Lebar interval

=
= 7,5 (dibulatkan menjadi 8)
Tabel Kategori Penilaian Aktivitas siswa

Jumlah skor

Kategori

Kualifikasi

34≤ skor ≤40

Sangat baik

Tuntas

26≤ skor ≤34

Baik

Tuntas

18≤ skor ≤26

Cukup

Tidak tuntas

10≤ skor 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, ...........……2015
Observer

Nurul Hastuti
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 2
Nama Siswa

: M. Chusnul Y.

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh, S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran

Deskriptor
a. berada didalam kelas

Deskriptor

Skor

tampak


3

sebelum guru masuk
b. berdoa sebelum
pembelajaran dimulai
c. siswa mengeluarkan



peralatan menulis
d. mendengarkan tujuan



pembelajaran
2.

Kemampuan
siswa dalam

a. menyimak apersepsi yang



3

dilakukan guru

menanggapi

b. berbahasa santun

apersepsi

c. konsentrasi pada guru



d. menanggapi apersepsi dari



guru
3.

Memperhatikan

a. sikap duduk baik

materi yang

b. konsentrasi terhadap

disampaikan

penjelasan guru

oleh guru



2

c. mendengarkan penjelasan
guru
d. tidak berbicara dengan



teman.
4.

Siswa
membentuk
kelompok
secara
berpasangan
dengan tertib

a. mendengarkan pembagian



kelompok
b. segera menuju kelompoknya
masing-masing
c. tidak memprotes pembagian
kelompok
d. tidak mengganggu kelompok



2
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No

Indikator

Deskriptor

Deskriptor

Skor

tampak

lain
5.

Siswa
meringkas isi
bacaan dengan
bantuan gambar
seri

a. membaca bacaan dengan



3

cermat
b. pemanfaatan media dengan



baik
c. menentukan pokok pikiran



d. meringkas dengan kalimatnya sendiri
6.

Siswa
menetapkan
pembicara dan
pendengar

a. menetapkan peran pembicara



3

dan pendengar dengan tertib
b. penetapan peran disepakati



kelompok masing-masing
c. menjalankan peran masing-



masing dengan benar
d. anggota kelompok
menjalankan kedua peran
baik pembicara maupun
pendengar
7.

Siswa yang

a. membacakan hasil

berperan

pekerjaannya dengan

menjadi

percaya diri

pembicara
mempresentasikan hasil
ringkasannya

b. membaca dengan suara yang

2



jelas.
c. mendengarkan koreksi dari
pendengar.
d. mencatat komentar dari
pendengar.
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No
8.

Indikator
Siswa yang
berperan
sebagai

Deskriptor
a. memberikan komentar

memberi

pembicara

teman

tampak


2

b. memberi penjelasan
terhadap hasil kerja

hasil pekerjaan

Skor

sesuai kesalahan pembicara

pendengar

koreksi terhadap

Deskriptor

c. memberi saran kepada
pembicara



d. menyampaikan koreksi
dengan bahasa yang santun
dan mudah dipahami.

9.

Siswa

a. menyunting ringkasan

melakukan

sesuai koreksi dari

penyuntingan

pendengar



dan publikasi

b. mengerjakan dengan tenang

hasil karangan

c. meneliti lagi hasil suntingan



d. berani membacakan hasil



3

karyanya di depan kelas
10.

Siswa

a. mendengarkan konfirmasi

menyimpulkan

b. menanggapi pertanyaan

pembelajaran

tentang materi yang




diajarkan
c. ikut berpartisipasi dalam
menyimpulkan
pembelajaran
d. mengemukakan pendapat
dengan percaya diri



3

265

Aktivitas siswa
a. Skor maksimal

= 10 x 4 = 40

b. Skor minimal

= 10 x 1= 10

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 25

e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 40-10
= 30

f. Lebar interval

=
= 7,5 (dibulatkan menjadi 8)
Tabel Kategori Penilaian Aktivitas siswa

Jumlah skor

Kategori

Kualifikasi

34≤ skor ≤40

Sangat baik

Tuntas

26≤ skor ≤34

Baik

Tuntas

18≤ skor ≤26

Cukup

Tidak tuntas

10≤ skor 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, ...........……2015
Observer

Nurul Hastuti
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 2
Nama Siswa

: M. Munawar

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh, S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran

Deskriptor

Deskriptor

Skor

tampak

a. berada didalam kelas

2

sebelum guru masuk
b. berdoa sebelum



pembelajaran dimulai
c. siswa mengeluarkan



peralatan menulis
d. mendengarkan tujuan
pembelajaran
2.

Kemampuan
siswa dalam

a. menyimak apersepsi yang



3

dilakukan guru

menanggapi

b. berbahasa santun



apersepsi

c. konsentrasi pada guru



d. menanggapi apersepsi dari
guru
3.

Memperhatikan

a. sikap duduk baik



materi yang

b. konsentrasi terhadap



disampaikan

penjelasan guru

oleh guru

c. mendengarkan penjelasan

3



guru
d. tidak berbicara dengan
teman.
4.

Siswa
membentuk
kelompok
secara
berpasangan
dengan tertib

a. mendengarkan pembagian



kelompok
b. segera menuju kelompoknya



masing-masing
c. tidak memprotes pembagian
kelompok
d. tidak mengganggu kelompok



3

268

No

Indikator

Deskriptor

Deskriptor

Skor

tampak

lain
5.

Siswa
meringkas isi
bacaan dengan
bantuan gambar
seri

a. membaca bacaan dengan



2

cermat
b. pemanfaatan media dengan



baik
c. menentukan pokok pikiran
d. meringkas dengan kalimatnya sendiri

6.

Siswa
menetapkan
pembicara dan
pendengar

a. menetapkan peran pembicara



2

dan pendengar dengan tertib
b. penetapan peran disepakati
kelompok masing-masing
c. menjalankan peran masing-



masing dengan benar
d. anggota kelompok
menjalankan kedua peran
baik pembicara maupun
pendengar
7.

Siswa yang

a. membacakan hasil

berperan

pekerjaannya dengan

menjadi

percaya diri

pembicara
mempresentasikan hasil
ringkasannya



b. membaca dengan suara yang
jelas.
c. mendengarkan koreksi dari
pendengar.
d. mencatat komentar dari
pendengar.



2
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No
8.

Indikator
Siswa yang
berperan
sebagai

Deskriptor
a. memberikan komentar

memberi

pembicara

teman

tampak


2

b. memberi penjelasan
terhadap hasil kerja

hasil pekerjaan

Skor

sesuai kesalahan pembicara

pendengar

koreksi terhadap

Deskriptor

c. memberi saran kepada
pembicara
d. menyampaikan koreksi



dengan bahasa yang santun
dan mudah dipahami.
9.

Siswa

a. menyunting ringkasan

melakukan

sesuai koreksi dari

penyuntingan

pendengar

dan publikasi

b. mengerjakan dengan tenang

hasil karangan

c. meneliti lagi hasil suntingan
d. berani membacakan hasil



3




karyanya di depan kelas
10.

Siswa

a. mendengarkan konfirmasi

menyimpulkan

b. menanggapi pertanyaan

pembelajaran

2


tentang materi yang
diajarkan
c. ikut berpartisipasi dalam
menyimpulkan
pembelajaran
d. mengemukakan pendapat
dengan percaya diri



270

Aktivitas siswa
a. Skor maksimal

= 10 x 4 = 40

b. Skor minimal

= 10 x 1= 10

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 25

e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 40-10
= 30

f. Lebar interval

=
= 7,5 (dibulatkan menjadi 8)
Tabel Kategori Penilaian Aktivitas siswa

Jumlah skor

Kategori

Kualifikasi

34≤ skor ≤40

Sangat baik

Tuntas

26≤ skor ≤34

Baik

Tuntas

18≤ skor ≤26

Cukup

Tidak tuntas

10≤ skor 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, ...........……2015
Observer

Nurul Hastuti
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 3
Nama Siswa

: Anindya K P.W

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh, S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran

Deskriptor
a. berada didalam kelas

Deskriptor

Skor

tampak


4

sebelum guru masuk
b. berdoa sebelum



pembelajaran dimulai
c. siswa mengeluarkan



peralatan menulis
d. mendengarkan tujuan



pembelajaran
2.

Kemampuan
siswa dalam

a. menyimak apersepsi yang



3

dilakukan guru

menanggapi

b. berbahasa santun

apersepsi

c. konsentrasi pada guru



d. menanggapi apersepsi dari



guru
3.

Memperhatikan

a. sikap duduk baik



materi yang

b. konsentrasi terhadap



disampaikan

penjelasan guru

oleh guru

c. mendengarkan penjelasan

4



guru
d. tidak berbicara dengan



teman.
4.

Siswa
membentuk
kelompok
secara
berpasangan
dengan tertib

a. mendengarkan pembagian



kelompok
b. segera menuju kelompoknya



masing-masing
c. tidak memprotes pembagian
kelompok
d. tidak mengganggu kelompok



3
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No

Indikator

Deskriptor

Deskriptor

Skor

tampak

lain
5.

Siswa
meringkas isi
bacaan dengan
bantuan gambar
seri

a. membaca bacaan dengan



cermat
b. pemanfaatan media dengan



baik
c. menentukan pokok pikiran



d. meringkas dengan kalimat-



nya sendiri
6.

Siswa
menetapkan
pembicara dan
pendengar

a. menetapkan peran pembicara



3

dan pendengar dengan tertib
b. penetapan peran disepakati



kelompok masing-masing
c. menjalankan peran masing-



masing dengan benar
d. anggota kelompok
menjalankan kedua peran
baik pembicara maupun
pendengar
7.

Siswa yang

a. membacakan hasil

berperan

pekerjaannya dengan

menjadi

percaya diri

pembicara
mempresentasikan hasil
ringkasannya

b. membaca dengan suara yang





jelas.
c. mendengarkan koreksi dari



pendengar.
d. mencatat komentar dari
pendengar.



4
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No
8.

Indikator
Siswa yang
berperan
sebagai

Deskriptor
a. memberikan komentar

b. memberi penjelasan
terhadap hasil kerja

memberi

pembicara

hasil pekerjaan
teman

Skor

tampak


3

sesuai kesalahan pembicara

pendengar

koreksi terhadap

Deskriptor



c. memberi saran kepada
pembicara
d. menyampaikan koreksi



dengan bahasa yang santun
dan mudah dipahami.
9.

Siswa

a. menyunting ringkasan

melakukan

sesuai koreksi dari

penyuntingan

pendengar



dan publikasi

b. mengerjakan dengan tenang

hasil karangan

c. meneliti lagi hasil suntingan



d. berani membacakan hasil



3

karyanya di depan kelas
10.

Siswa

a. mendengarkan konfirmasi

menyimpulkan

b. menanggapi pertanyaan

pembelajaran

tentang materi yang




diajarkan
c. ikut berpartisipasi dalam



menyimpulkan
pembelajaran
d. mengemukakan pendapat
dengan percaya diri



4
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Aktivitas siswa
a. Skor maksimal

= 10 x 4 = 40

b. Skor minimal

= 10 x 1= 10

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 25

e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 40-10
= 30

f. Lebar interval

=
= 7,5 (dibulatkan menjadi 8)
Tabel Kategori Penilaian Aktivitas siswa

Jumlah skor

Kategori

Kualifikasi

34≤ skor ≤40

Sangat baik

Tuntas

26≤ skor ≤34

Baik

Tuntas

18≤ skor ≤26

Cukup

Tidak tuntas

10≤ skor 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, ...........……2015
Observer

Nurul Hastuti
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL
COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR SERI PADA SISWA
KELAS V SDN PATEMON 01

SIKLUS 3
Nama Siswa

: Maulana Gilang R

Satuan Pendidikan

: SD Negeri Patemon 01

Kelas/ Semester

: V/2

Hari/Tanggal

:

Nama Guru

: Munawaroh, S.Pd

Petunjuk:
a. Bacalah dengan cermat indikator dan deskriptor keterampilan guru!
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang tampak!
Kriteria penilaian
Skor 1

: Jika hanya 1 deskriptor tampak

Skor 2

: Jika 2 deskriptor tampak

Skor 3

: Jika 3 deskriptor tampak

Skor 4

: Jika semua deskriptor tampak
(Arikunto, 2010: 264)

c. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan
lapangan.
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No
1.

Indikator
Kesiapan siswa
mengikuti
pembelajaran

Deskriptor
a. berada didalam kelas

Deskriptor

Skor

tampak


4

sebelum guru masuk
b. berdoa sebelum



pembelajaran dimulai
c. siswa mengeluarkan



peralatan menulis
d. mendengarkan tujuan



pembelajaran
2.

Kemampuan
siswa dalam

a. menyimak apersepsi yang



4

dilakukan guru

menanggapi

b. berbahasa santun



apersepsi

c. konsentrasi pada guru



d. menanggapi apersepsi dari



guru
3.

Memperhatikan

a. sikap duduk baik



materi yang

b. konsentrasi terhadap



disampaikan

penjelasan guru

oleh guru

c. mendengarkan penjelasan

4



guru
d. tidak berbicara dengan



teman.
4.

Siswa
membentuk
kelompok
secara
berpasangan
dengan tertib

a. mendengarkan pembagian



kelompok
b. segera menuju kelompoknya



masing-masing
c. tidak memprotes pembagian
kelompok
d. tidak mengganggu kelompok



3
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No

Indikator

Deskriptor

Deskriptor

Skor

tampak

lain
5.

Siswa
meringkas isi
bacaan dengan
bantuan gambar
seri

a. membaca bacaan dengan



4

cermat
b. pemanfaatan media dengan



baik
c. menentukan pokok pikiran



d. meringkas dengan kalimat-



nya sendiri
6.

Siswa
menetapkan
pembicara dan
pendengar

a. menetapkan peran pembicara



3

dan pendengar dengan tertib
b. penetapan peran disepakati



kelompok masing-masing
c. menjalankan peran masing-



masing dengan benar
d. anggota kelompok
menjalankan kedua peran
baik pembicara maupun
pendengar
7.

Siswa yang

a. membacakan hasil

berperan

pekerjaannya dengan

menjadi

percaya diri

pembicara
mempresentasikan hasil
ringkasannya

b. membaca dengan suara yang





jelas.
c. mendengarkan koreksi dari
pendengar.
d. mencatat komentar dari
pendengar.



3
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No
8.

Indikator
Siswa yang
berperan
sebagai

Deskriptor
a. memberikan komentar

b. memberi penjelasan
terhadap hasil kerja

memberi

pembicara

hasil pekerjaan
teman

Skor

tampak


4

sesuai kesalahan pembicara

pendengar

koreksi terhadap

Deskriptor

c. memberi saran kepada





pembicara
d. menyampaikan koreksi



dengan bahasa yang santun
dan mudah dipahami.
9.

Siswa

a. menyunting ringkasan

melakukan

sesuai koreksi dari

penyuntingan

pendengar

3

dan publikasi

b. mengerjakan dengan tenang



hasil karangan

c. meneliti lagi hasil suntingan



d. berani membacakan hasil



karyanya di depan kelas
10.

Siswa

a. mendengarkan konfirmasi



menyimpulkan

b. menanggapi pertanyaan



pembelajaran

tentang materi yang
diajarkan
c. ikut berpartisipasi dalam



menyimpulkan
pembelajaran
d. mengemukakan pendapat
dengan percaya diri



4
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Aktivitas siswa
a. Skor maksimal

= 10 x 4 = 40

b. Skor minimal

= 10 x 1= 10

c. Jumlah kelas (n)

=4

d. Median

=
=
= 25

e. R

= skor maksimal- skor minimal
= 40-10
= 30

f. Lebar interval

=
= 7,5 (dibulatkan menjadi 8)
Tabel Kategori Penilaian Aktivitas siswa

Jumlah skor

Kategori

Kualifikasi

34≤ skor ≤40

Sangat baik

Tuntas

26≤ skor ≤34

Baik

Tuntas

18≤ skor ≤26

Cukup

Tidak tuntas

10≤ skor 18

Kurang

Tidak tuntas

Semarang, ...........……2015
Observer

Nurul Hastuti
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LAMPIRAN 18
HASIL KETERAMPILAN MENULIS RINGKASAN SIKLUS I
No. Nama
1.
DPW
2.
MAEP
3.
AK
4.
AAS
5.
AKS
6.
AKPW
7.
AYU
8.
AAF
9.
ADF
10. ALK
11. DPS
12. DA
13. DAN
14. GKW
15. ISIL
16. INA
17. MMNP
18. MGR
19. MCY
20. MIA
21. MN
22. MM
23. MAA
24. MS
25. MSA
26. MUAJ
27. PDP
28. RER
29. RAP
30. SBF
31. SAS
32. W
33. WAH
34. SNR
35. EM
36. NRA
Jumlah
Rata-rata

1
4
3
2
3
4
3
4
3
4
4
3
3
2
4
4
4
2
2
2
3
2
4
4
2
3
3
3
4
4
4
4
1
4
1
4
2

Skor Indikator
2 3 4 5
2 3 2 2
2 2 1 1
2 1 2 1
2 1 2 2
2 2 3 2
2 3 3 3
3 3 3 3
2 3 3 2
2 2 2 2
2 2 3 2
3 3 3 3
2 3 3 2
2 3 3 2
2 3 3 2
2 3 3 2
2 2 2 2
2 2 1 1
2 2 1 2
1 1 1 2
2 2 2 2
2 1 2 2
2 2 1 2
2 2 2 3
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 1 2
2 1 2 2
3 2 2 3
2 2 3 2
1 1 1 1
3 2 3 2
2 1 2 2
2 2 2 2
2 1 2 2
3 3 3 3
1 1 1 2

Total Nilai
6
4
2
3
1
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
2
4
2
2
3
3
3
1
3
2
1
2
2
4
3
3
2
3
2
3
4
3

17
11
11
11
16
18
20
16
15
16
19
16
15
17
16
16
10
11
10
14
12
12
16
12
12
12
12
18
16
11
16
11
14
11
20
10
510

71
46
46
46
67
75
83
67
62,5
67
79
67
62,5
71
67
67
42
46
42
58
50
50
67
50
50
50
50
75
67
46
67
46
58
46
83
42
2129
60,83
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LAMPIRAN 19
HASIL KETERAMPILAN MENULIS RINGKASAN SIKLUS II
No. Nama
1.
DPW
2.
MAEP
3.
AK
4.
AAS
5.
AKS
6.
AKPW
7.
AYU
8.
AAF
9.
ADF
10. ALK
11. DPS
12. DA
13. DAN
14. GKW
15. ISIL
16. INA
17. MMNP
18. MGR
19. MCY
20. MIA
21. MN
22. MM
23. MAA
24. MS
25. MSA
26. MUAJ
27. PDP
28. RER
29. RAP
30. SBF
31. SAS
32. W
33. WAH
34. SNR
35. EM
36. NRA
Jumlah
Rata-rata

1
3
2
3
3
2
4
4
3
3
2
4
4
4
3
3
4
4
3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
3
4
2
4
3
3
3

Skor Indikator
2 3 4 5
2 2 2 3
2 2 2 2
2 2 3 2
2 2 2 2
2 2 2 2
3 3 3 3
3 3 2 2
2 3 2 2
2 2 2 2
2 2 3 2
3 3 3 2
2 3 2 2
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
2 3 3 3
2 2 2 3
3 3 3 3
2 3 3 3
2 2 3 3
3 3 2 3
2 3 2 3
3 3 3 3
2 2 2 2
3 2 3 3
2 2 3 2
2 3 3 3
3 3 3 3
3 3 2 3
3 2 2 2
3 3 3 3
2 2 2 2
3 3 3 3
3 3 3 3
2 2 2 3
2 3 3 3

Total Nilai
6
3
3
3
2
4
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
2
2
4
3
3
3
3
4
2
3
3
3
3
3
3

15
13
15
13
14
20
17
15
15
14
18
17
20
18
18
18
17
18
17
17
17
15
18
15
17
15
17
19
19
14
19
13
19
18
15
17
596

62,5
54
62,5
54
58
83
71
62,5
62,5
58
75
71
83
75
75
75
71
75
71
71
71
62,5
75
62,5
71
62,5
71
79
79
58
79
54
79
75
62,5
71
2482
68,9
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LAMPIRAN 20
KETERAMPILAN MENULIS RINGKASAN SIKLUS III
No. Nama
1.
DPW
2.
MAEP
3.
AK
4.
AAS
5.
AKS
6.
AKPW
7.
AYU
8.
AAF
9.
ADF
10. ALK
11. DPS
12. DA
13. DAN
14. GKW
15. ISIL
16. INA
17. MMNP
18. MGR
19. MCY
20. MIA
21. MN
22. MM
23. MAA
24. MS
25. MSA
26. MUAJ
27. PDP
28. RER
29. RAP
30. SBF
31. SAS
32. W
33. WAH
34. SNR
35. EM
36. NRA
Jumlah
Rata-rata

1
3
2
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
2
3
3
4
3
4
2

Skor Indikator
2 3 4 5
3 3 3 3
2 2 2 2
2 3 3 3
2 3 2 2
3 3 3 3
3 4 4 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 4
3 2 3 3
4 3 4 4
2 2 2 3
3 3 3 3
3 3 2 2
2 3 2 3
2 2 3 3
2 2 2 2
2 3 2 3
2 2 2 2
3 3 3 3
2 2 2 3
3 2 2 3
3 3 3 3
2 3 2 3
3 3 3 3
2 3 3 3
3 3 3 3
2 3 3 3
3 3 3 2
2 2 2 2
2 3 3 3
2 2 2 2
3 3 2 3
3 3 2 2
3 3 3 2
3 2 2 2

Total Nilai
6
3
3
2
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
2
3
3
3
2

18
13
17
16
19
22
19
19
20
17
22
16
19
17
17
17
14
16
13
18
16
16
19
17
19
17
18
18
17
13
17
13
18
16
18
13
614

75
54
71
67
79
91
79
79
83
71
91
67
79
71
71
71
58
67
54
75
67
67
79
71
79
71
75
75
71
54
71
54
75
67
75
54
2558
71,4
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Hasil Ringkasan Siswa Siklus 1
1. Nilai terendah

2. Nilai tertinggi
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Hasil Ringkasan Siswa Siklus 2
1. Nilai terendah

2. Nilai tertinggi
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Hasil Ringkasan Siswa Siklus 3
1. Nilai terendah

2. Nilai tertinggi
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LAMPIRAN 21

CATATAN LAPANGAN
Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Model Cooperative Script dengan Media
Gambar Seri Pada Siswa Kelas V SDN Patemon 01
Siklus I
Ruang Kelas : V
Nama Guru : Fathimatuzzahro
Hari/tanggal : Rabu/8 April 2015
Pukul
: 07.00 – 08.45
Petunjuk
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran
bahasa Indonesia melalui model cooperative script dengan media gambar seri.
Guru memasuki kelas pada pukul 06.55. Sebelum memulai pelajaran, guru
menyiapkan media dan bahan belajar yang akan dipakai. Ruangan yang
digunakan bukanlah ruang kelas V tetapi aula sekolah. Guru membuka pelajaran
dengan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam
berdoa. Siswa dudukdengan tenang dan mendengarkan serta merespon guru saat
menyampaikan apersepsi.
Guru menyampaikan materi dengan suara yang jelas namun beberapa
siswa bermain sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Saat
pembagian kelompok, beberapa siswa tidak setuju dengan pembagian kelompok
yang dilakukan guru dan berpindah sendiri sesuai keinginannya. Guru meminta
siswa untuk duduk ditempatnya dan membimbing siswa dalam bertukar
kelompok.
Guru membagikan contoh ringkasan kepada siswa agar siswa mengerti
cara membuat ringkasan, namun guru tidak memberi kesempatan pada siswa
untuk bertanya materi yang belum dimengerti akibatnya saat mengerjakan lembar
kerja siswa, siswa masih banyak yang belum mengerti. Guru menempelken
gambar seri di papan tulis, namun tidak menjelaskan cara penggunaannya
sehingga siswa bingung dengan fungsi gambar seri. Siswa yang berperan sebagai
pendengar kesulitan dalam mengomentari hasil krya pembicara akibatnya banyak
siswa yang hanya berkomentar baik, cukup ataupun kurang.
Semarang,8 April 2015
Observer

Nurul Hastuti
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LAMPIRAN 22

CATATAN LAPANGAN

Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Model Cooperative Script dengan Media
Gambar Seri Pada Siswa Kelas V SDN Patemon 01
Siklus II
Ruang Kelas : V
Nama Guru : Fathimatuzzahro
Hari/tanggal : Rabu/15 April 2015
Pukul
: 07.00 – 08.45
Petunjuk
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran
bahasa Indonesia melalui model cooperative script dengan media gambar seri.
Siswa telah duduk dengan rapi saat guru memasuki ruang kelas. Sebelum
pelajaran dimulai siswa bersama guru membaca doa. Guru melakukan presensi
dengan menghitung jumlah siswa di kelas untuk menghemat waktu. Siswa
mendengarkan dan menanggapi apersepsi dari guru.
Saat guru akan menjelaskan materi, siswa ramai sendiri. Guru mencoba
menenangkan siswa namun tidak bisa. Siswa berbicara dan tidak mendengarkan
guru untuk tenang. Guru kemudian diam menunggu siswa untuk tenang. Saat
melihat guru mereka diam saja, siswa satu persatu mulai mengalihkan
pandangannya ke guru. Saat semua siswa sudah tenang, guru baru memulai
penjelasan materi. Pembagian kelompok berjalan lancar, siswa berkelompok
sesuai tempat duduk masing-masing. Guru menempelkan gambar seri di papan
tulis dan menjelaskan penggunaannya. Guru mengontrol dan membimbing
berjalannya proses diskusi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya tentang materi yang belum dipahami.
Pada kegiatan akhir, guru bersama siswa melakukan kesimpulan. Guru
tidak memberikan tindak lanjut dan langsung menutup pembelajaran dengan
salam. Siswa keluar kelas saat bel istirahat berbunyi.

Semarang,15 April 2015
Observer

Nurul Hastuti
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LAMPIRAN 23

CATATAN LAPANGAN

Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Model Cooperative Script dengan Media
Gambar Seri Pada Siswa Kelas V SDN Patemon 01
Siklus III
Ruang Kelas : V
Nama Guru : Fathimatuzzahro
Hari/tanggal : Rabu/22 April 2015
Pukul
: 07.00 – 08.45
Petunjuk
: Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran
bahasa Indonesia melalui model cooperative script dengan media gambar seri.
Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta salah
satu siswa untuk memimpin doa. Siswa menanggapi apersepsi dari guru dengan
semangat. Guru juga telah menyampaikan tujuan pembelajaran.
Saat guru menyampaikan materi, siswa mendengarkan dengan baik. Siswa
bertanya tentang hal yang belum dimengerti kepada guru. Siswa mengerjakan
lembar kerja siswa dengan tenang, meskipun ada beberapa siswa yang
mengganggu temannya, namun kondisi kelas terbilang kondusif. Siswa
memanfaatkan media gambar seri untuk menemukan ide pokok dalam tiap
paragraf. Saat berperan sebagai pendengar dan pembicara siswa melakukannya
dengan tertib. Guru membimbing siswa dalam mengomentari hasil karya
temannya. Siswa membacakan hasil ringkasannya dengan percaya diri. Siswa
diberi waktu untuk mengerjakan penyuntingan terhadap hasil karya mereka. Guru
meminta siswa untuk membacakan hasil ringkasannya di depan kelas. siswa
sangat antusias dan berebut untuk maju ke depan kelas.
Guru bersama-sama siswa melakukan kesimpulan terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan. Setelah melakukan kesimpulan, guru memberikan refleksi
dan menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Guru
menutup pelajaran dengan salam.
Semarang,22 April 2015
Observer

Nurul Hastuti
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LAMPIRAN 24
LEMBAR WAWANCARA TEMAN SEJAWAT (KOLABORATOR)
TENTANG PENERAPAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
MELALUI MODEL COOPERATIVE SCRIPT DENGAN MEDIA GAMBAR
SERI
Nama SD

: SDN Patemon 01

Nama

:

Hari/Tanggal :
Pertanyaan:
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui
model cooperative script dengan media gambar seri yang baru saja
dilaksanakan?
Jawab: model coooperative script dengan media gambar seri dapat melatih
siswa dalam mengungkapkan gagasannya. Model ini juga melatih daya ingat
siswa serta kemampuan siswa dalam menulis kalimatmenggunakan kata-kata
sendiri.
2. Apakah menurut Bapak/Ibu model cooperative script dengan media gambar
seri cocok diterapkan pada pembelajaran ?
Jawab: model cooperative script dan media gambar seri ini cocok diterapkan
pada pembelajaran menulis ringkasan isi buku yang telah dilakukan.
Cooperative script merupakan model untuk meringkas materi yang dijelaskan
guru, sedangkan dalam pembelajaran ini model cooperative script digunakan
untuk meringkas isi bacaan yang telah dibaca. Manfaat dari gambar seri pada
saat pembelajaran adalah untuk mengingatkan kembali alur bacaan yang telah
dibaca dan membantu siswa dalam menentukan ide pokok tiap paragraf.
3. Apakah menurut Bapak/Ibu model cooperative script berbantu media gambar
seri yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan aktivitas siswa dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia?
Jawab: aktivitas siswa dapat meningkat karena siswa dapat berperan sebagai
pembicara dan pendengar. Peran tersebut membuat siswa menambah percaya

291

diri dalam mengungkapkan hasil karyanya dan memberi tanggapan terhadap
hasil karya teman.
4. Apakah menurut Bapak/Ibu model cooperative script berbantu media gambar
seri yang baru saja dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia?
Jawab: keterampilan guru meningkat, hal ini dapat dilihat dari guru yang selalu
membimbing siswanya dalam melaksanakan pembelajaran. Guru senantiasa
mengarahkan siswanya untuk mandiri dalam mengerjakan sesuatu.
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FOTO PENELITIAN SIKLUS I

Gambar 1. Guru membuka pelajaran

Gambar 2. Guru membentuk kelompok
secara berpasangan

Gambar 3. Siswa membaca LKS

Gambar 4. Guru menempelkan gambar
seri

Gambar 5. Siswa berperan sebagai

Gambar 6. Guru bersama siswa

pendengar dan pembicara

membuat kesimpulan
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FOTO PENELITIAN SIKLUS II

Gambar 1. Guru menyampaikan materi

Gambar 2. Guru membagikan contoh
ringkasan

Gambar 3. Siswa mengerjakan LKS

Gambar 4. Guru membimbing siswa
yang kesulitan mengerjakan tugas

Gambar 5. Siswa membacakan hasil
ringkasan di depan kelas
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FOTO PENELITIAN SIKLUS III

Gambar 1. Guru menjelaskan materi

Gambar 2. Guru membagikan LKS

Gambar 3. Siswa mengerjakan LKS

Gambar 4. Gambar seri

Gambar 5. Siswa berperan sebagai

Gambar 6. Siswa membacakan hasil

pendengar dan pembicara

ringkasan di depan kelas
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