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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 

Kanggotan, Pleret, Bantul. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, setiap 

siklus meliputi empat tahap tindakan yaitu: tahap perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta tahap analisis dan 

refleksi. Tindakan tersebut telah berhasil menjawab rumusan masalah 

yang dikemukakan peneliti, yaitu upaya meningkatkan kemapuan menulis 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media poster 

pada kelas V SD N Kanggotan, Pleret, Bantul tahun pelajaran 2013/2014. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

pada siswa kelas V SDN Kanggotan dengan menggunakan media poster 

dalam pembelajaran menulis, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Ada peningkatan kualitas hasil pembelajaran keterampilan menulis 

pada kelas V SDN Kanggotan, Pleret, Bantul dilihat dari hasil tes 

tertulis. Pada siklus I guru dan peneliti sepakat memberi batas 

kelulusan 70, sesuai dengan standar ketuntasan belajar yang ditentukan 

pihak sekolah. Dari batasan tersebut didapatkan hasil bahwa 20 atau 

51,3%  siswa dinyatakan tuntas. Pada siklus II batas kelulusan 

ditentukan sebesar 70. Dari batas kelulusan tersebut dinyatakan bahwa 

32 orang siswa atau sekitar 82,1%  siswa dinyatakan tuntas. Hal 
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tersebut menjadi dasar bahwa kualitas hasil pembelajaran keterampilan 

menulis siswa yang dinilai dari hasil tes, semakin meningkat. 

2. Ada peningkatan keterampilan menulis menggunakan media poster 

dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan pada siswa kelas V 

SDN Kanggotan, Pleret, Bantul. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

adanya peningkatan keterampilan menulis dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia menggunakan media poster. Pada siklus I, rata-rata 

persentase nilai siswa sebesar 67,6% yang masuk dalam kategori 

kurang, kemudian menjadi 77,9% pada siklus II yang masuk pada 

kategori sangat baik. Pada penilaian proses pembelajaran keterampilan 

menulis menggunakan media poster tersebut, peningkatan nilai 

perhatian dan konsentrasi siswa pada tiap tindakan berarti semakin 

meningkat. 

B. Implikasi 

Penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa keberhasilan proses 

dan peningkatan hasil pembelajaran keterampilan menulis dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari guru maupun siswa. Di 

samping itu juga dipengaruhi oleh metode dan teknik pembelajaran, media 

pembelajaran, serta sumber belajar. Faktor dari guru meliputi kemampuan 

guru dalam mengembangkan dan menyampaikan materi, keterampilan guru 

dalam mengelola kelas, penggunaan metode dalam proses pembelajaran, dan 

penerapan teknik sebagai sarana dalam menyampaikan materi. Faktor dari 
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siswa meliputi minat, motivasi, dan keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Faktor-faktor tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga 

harus diupayakan secara maksimal agar semua faktor dapat dimiliki oleh guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Apabila guru 

memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola kelas serta didukung 

penerapan teknik yang sesuai dengan sarana dan prasarana yang menunjang, 

maka guru akan mampu menyampaikan materi dengan baik. Materi itu pun 

akan dapat diterima baik oleh siswa apabila siswa juga memiliki minat dan 

motivasi yang tinggi agar selalu aktif dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar, kondusif, efektif, 

dan efisien. 

Penelitian ini membuktikan bahwa keaktifan dan keterampilan menulis 

siswa dalam pembelajaran menulis meningkat setelah digunakan media poster. 

Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

guru yang ingin menerapkan media tersebut. Di samping itu, hasil penelitian 

ini dapat digunakan guru sebagai teknik alternatif yang menyenangkan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas keterampilan 

menulis siswa, serta dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik mengikuti 

proses pembelajaran. 

Adanya 7 siswa yang belum mencapai batas minimal ketuntasan hasil 

belajar keterampilan menulis hingga siklus II mencerminkan bahwa media 

poster tidak sepenuhnya efektif jika diterapkan pada siswa dengan kondisi 
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tertentu. Siswa yang tergolong tidak berkesulitan belajar akan mudah 

menerapkan media tersebut. Akan tetapi, bagi siswa yang berkesulitan belajar, 

media tersebut akan mempersulit kegiatan menulis. Di samping itu, penerapan 

media poster ini juga perlu memperhatikan minat dan keaktifan siswa dalam 

menulis. Minat dan keaktifan yang tinggi akan mempermudah siswa untuk 

melaksanakan tugas akhir pembelajaran menulis. 

C. Saran 

Berkaitan dengan simpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran-

saran sebagai berikut. 

1. Bagi siswa 

a. Siswa hendaknya mengikuti pembelajaran secara aktif dengan cara 

meningkatkan kemampuan berbicara melalui berbagai sumber, salah 

satunya melalui pembelajaran dengan menggunakan media poster; 

b. Hendaknya siswa lebih aktif bertanya dan berdiskusi guna memperoleh 

informasi penjelas yang cukup, terkait dengan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan guru;  

c. Siswa hendaknya menambah wawasan dan banyak berlatih untuk 

mendalami materi yang sedang dipelajari. Terutama untuk materi 

menulis yang memerlukan latihan ekstra untuk menguasainya. 

2. Bagi guru 

a. Hendaknya guru menggunakan media poster dalam pembelajaran 

keterampilan menulis lainnya;  
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b. Dalam pembelajaran secara umum hendaknya guru lebih kreatif dalam 

memanfaatkan media ataupun metode yang dikuasai sesederhana 

apapun itu untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran;  

c. Pengelolaan kelas dengan metode koperatif akan lebih efektif dilakukan 

oleh guru untuk melaksanakan proses belajar dan meningkatkan 

kemampuan guru;  

d. Dalam pembelajaran keterampilan menulis guru hendaknya 

berkolaborasi dengan guru lain dalam menggunakan media poster.  

3. Bagi kepala sekolah 

a. Kepala sekolah sebaiknya menyediakan sarana prasarana yang dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung dengan aktif, kreatif, inovatif dan dapat berjalan secara 

optimal;  

b. Kepala sekolah hendaknya memotivasi guru agar senantiasa melakukan 

pembaharuan dalam dunia pengajaran dan pendidikan. Selain itu, 

kepala sekolah harus selalu memonitor kinerja guru pada saat 

menyampaikan pelajaran dan memotivasi guru untuk selalu melakukan 

evaluasi atas kinerjanya;  

c. Kepala sekolah hendaknya memberi kesempatan bagi guru untuk 

melakukan penelitian dan mengikutsertakan guru dalam forum-forum 

ilmiah, seperti seminar pendidikan, lokakarya, diskusi ilmiah, diklat, 

ataupun penataran-penataran agar wawasan guru mengenai tugas 

utamanya dalam mengajar dan mendidik bertambah luas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I 

Satuan Pendidikan : SD N Kanggotan 

Mata Pelajaran/Tema : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi waktu  : 4X35 menit  

    

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis    

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan topik yang dapat dikembangkan dalam tulisan persuasi 

berdasarkan poster yang dibagikan. 

2. Menyusun kerangka karangan berdasarkan topik yang telah ditentukan 

dari poster yang dibagikan. 

3. Mengembangkan kerangka karangan menjadi tulisan persuasi dengan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah membaca poster yang dibagikan oleh guru: 

1. Siswa dapat menentukan topik yang dapat dikembangkan dalam 

tulisan persuasi berdasarkan poster yang dibagikan. 

2. Siswa dapat menyusun kerangka karangan persuasi berdasarkan topik 

yang telah ditentukan dari poster yang dibagikan. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi tulisan 

persuasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menulis karangan persuasi 

 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran 

a. Tanya jawab 

b. Demonstrasi 

c. Diskusi 

d. Penugasan  

2. Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran yang dipakai yaitu media Poster 

b. Lembar Kerja Siswa 

 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa 

1) “Assalamualaikum  r.  b”. 

2) “Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita 

berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin 

berdoa”. 

b. Mengecek kehadiran siswa 

“Anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa?” 

c. Apersepsi 

1) Guru menanyakan tentang materi yang telah dipelajari minggu 

lalu. 

2) Guru menyampaikan Tujuan pembelajaran 

“Pada hari ini kita akan belajar tentang menulis karangan 

persuasi, setelah pelajaran ini selesai, anak-anak dapat 

membedakan karangan deskripsi dengan karangan persuasi.” 
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“Sis a dapat menyusun kerangka karangan persuasi 

berdasarkan topik yang telah ditentukan dari poster yang 

dibagikan.” Dan “Sis a dapat mengembangkan kerangka 

karangan menjadi tulisan persuasi dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar.” 

3) Motivasi 

“Kalian adalah anak-anak yang pintar, tentunya akan 

konsentrasi mengikuti pelajaran yang pak guru ajarkan”. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan tentang pengertian karangan persuasi. 

2) Guru menjelaskan tujuan karangan persuasi 

3) Guru menjelaskan cirri-ciri karangan  persuasi 

b. Elaborasi 

1) Guru memberikan penjelasan tentang media poster. 

2) Guru memberikan lembaran kertas yang berisi poster tentang 

kesehatan kemudian siswa diminta untuk mengamati poster 

tersebut. 

3) Siswa dan guru berdiskusi menentukan topik yang dapat 

dikembangkan dalam karangan persuasi dari poster.   

4) Siswa menyusun kerangka karangan persuasi berdasarkan topik 

yang telah ditentukan dari poster yang dibagikan. 

5) Siswa mengembangkan kerangka karangan yang telah disusun 

menjadi karangan/tulisan persuasi. 

c. Konfirmasi  

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi. 

2) Guru memberi penguatan dan penghargaan kepada siswa. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Siswa diberikan kesempatan menanyakan hal-hal yang belum jelas 

tentang materi pelajaran yang telah diajarkan. 
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b. Siswa bersama guru menyimpulkan (merangkum) materi 

pembelajaran. 

c. Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi pelajaran. 

d. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER BELAJAR 

Fotocopy materi karangan persuasi dari buku: 

Nursisto. 1999. Penuntun Mengarang. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 

 

I. PENILAIAN 

1. Jenis tagihan : Tugas individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 

3. Instrumen  : Buatlah tulisan/karangan persuasi dengan topik 

Hidup Sehat 
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       Pedoman Penilaian 

No Aspek yang dinilai Bobot Maksimal Rentang Nilai 

1. Isi  30 13-30 

2. Organisasi isi  30 13-30 

3. Gaya dan bentuk bahasa  25 13-25 

4. Mekanik  10   3-10 

5.  Respon afektif guru  5  2-5  

 Jumlah 100 100 

 

Perhitungan nilai akhir adalah sebagai berikut. 

 

  Perolehan skor 

Nilai akhir = --------------------- X Skor ideal (100) = 

  Skor maksimal 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

Masyhudi Eka Purwana 

NPM. 10144600186 

                       Bantul, 14 Mei 2014 

                       Guru Kelas, 

 

 

 

                       Muh. Suyana, S. Pd 

                        NIP. 196406121989041001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

Satuan Pendidikan : SD N Kanggotan 

Mata Pelajaran/Tema : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : V/II 

Alokasi waktu  : 2X35 Menit 

    

A. STANDAR KOMPETENSI 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan, dan puisi bebas. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan tahapan dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menentukan topik yang dapat dikembangkan dalam tulisan persuasi 

berdasarkan poster yang dibagikan. 

2. Menyusun kerangka karangan berdasarkan topik yang telah ditentukan 

dari poster yang dibagikan. 

3. Mengembangkan kerangka karangan menjadi tulisan persuasi dengan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menentukan topik yang dapat dikembangkan dalam 

tulisan persuasi berdasarkan poster yang dibagikan. 

2. Siswa dapat menyusun kerangka karangan persuasi berdasarkan topik 

yang telah ditentukan dari poster yang dibagikan. 

3. Siswa dapat mengembangkan kerangka karangan menjadi tulisan 

persuasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Teknik menulis karangan persuasi 

 

F. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Metode Pembelajaran 

a. Tanya jawab 

b. Demonstrasi 

c. Diskusi 

d. Penugasan  

2. Media Pembelajaran 

a. Media pembelajaran yang dipakai yaitu media Poster 

b. Lembar Kerja Siswa 

c. LCD (proyektor) 

 

G. LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa 

1) “Assalamualaikum  r.  b”. 

2) “Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita 

berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin 

berdoa”. 

b. Mengecek kehadiran siswa 

“Anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa?” 

c. Apersepsi 

1) Guru menanyakan tentang materi yang telah dipelajari 

minggu lalu. 

2) Guru menyampaikan Tujuan pembelajaran 

“Pada hari ini kita akan belajar tentang menulis karangan 

persuasi, setelah pelajaran ini selesai, anak-anak dapat 

membedakan karangan deskripsi dengan karangan persuasi, 

“Sis a dapat menentukan topik yang dapat dikembangkan 
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dalam tulisan persuasi berdasarkan poster yang dibagikan, 

Siswa dapat menyusun kerangka karangan persuasi 

berdasarkan topik yang telah ditentukan dari poster yang 

dibagikan, dan  Siswa dapat mengembangkan kerangka 

karangan menjadi tulisan persuasi dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar.”  

3) Motivasi 

“Kalian adalah anak-anak yang pintar, tentunya akan 

konsentrasi mengikuti pelajaran yang pak guru ajarkan”. 

4. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1) Guru menjelaskan tentang pengertian karangan persuasi. 

2) Guru menjelaskan tujuan karangan persuasi 

3) Guru menjelaskan cirri-ciri karangan  persuasi 

b. Elaborasi 

1) Guru memberikan penjelasan tentang media poster. 

2) Guru memberikan lembaran kertas yang berisi poster tentang 

kesehatan kemudian siswa diminta untuk mengamati poster 

tersebut. 

3) Siswa dan guru berdiskusi menentukan topik yang dapat 

dikembangkan dalam karangan persuasi dari poster.   

4) Siswa menyusun kerangka karangan persuasi berdasarkan topik 

yang telah ditentukan dari poster yang dibagikan. 

5) Siswa mengembangkan kerangka karangan yang telah disusun 

menjadi karangan/tulisan persuasi. 

c. Konfirmasi  

1) Siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi. 

2) Guru memberi penguatan dan penghargaan kepada siswa. 

d. Kegiatan Akhir 

1) Siswa diberikan kesempatan menanyakan hal-hal yang belum 

jelas tentang materi pelajaran yang telah diajarkan. 
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2) Siswa bersama guru menyimpulkan (merangkum) materi 

pembelajaran. 

3) Siswa mencatat hal-hal penting tentang materi pelajaran. 

4) Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER BELAJAR 

Fotocopy materi karangan persuasi dari buku: 

Nursisto. 1999. Penuntun Mengarang. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 

 

I. PENILAIAN 

1. Jenis tagihan : Tugas individu 

2. Bentuk Instrumen : Uraian bebas 

3. Instrumen  : Buatlah tulisan/karangan persuasi dengan topik 

“Bahaya merokok “ yang telah ditentukan dari poster” 

 

       Pedoman Penilaian 

No Aspek yang dinilai Bobot Maksimal Rentang Nilai 

1. Isi  30 13-30 

2. Organisasi isi  30 13-30 

3. Gaya dan bentuk bahasa  25 13-25 

4. Mekanik  10   3-10 

5.  Respon afektif guru  5  2-5  

 Jumlah 100 100 

 

Perhitungan nilai akhir adalah sebagai berikut. 

 

  Perolehan skor 

Nilai akhir = --------------------- X Skor ideal (100) = 

  Skor maksimal 
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Peneliti, 

 

 

 

Masyhudi Eka Purwana 

NPM. 10144600186 

                       Bantul, 14 Mei 2014 

                       Guru Kelas, 

 

 

 

                       Muh. Suyana, S. Pd 

                        NIP. 196406121989041001 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 

PEMBELAJARAN POSTER 

 

 

Nama Pengamat : Masyhudi Eka Purwana 

Siklus/pertemuan : I/1 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek (√) sesuai dengan hasil pengamatan! 

Keterangan: 

1 berarti “tidak baik”  3 berarti “cukup” 

2 berarti “kurang baik” 4 berarti “baik” 

No Indikator 4 3 2 1 

1. Ketepatan 

a. Tepat dalam mengerjakan 

b. Tepat waktu 

 

 

 

  

  

  

2. Kerjasama 

a. Kompak 

b. Pembagian tugas sesuai 

kemampuan 

  

  

  

  

3. Tanggung Jawab 

a. Bertanggung jawab dalam 

menggerjakan tugas 

b. Bertanggung jawab dalam 

mengutarakan pendapat 

  

  

 

  

  

 

Analisis:  

Siswa tampak kurang berminat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. 

 

 

             Bantul, 5 Juni 2014 

             Pengamat 

 

 

             Masyhudi Eka Purwana 

             NPM 10144600186 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 

PEMBELAJARAN POSTER 

 

Nama Pengamat : Masyhudi Eka Purwana 

Siklus/pertemuan : I/2 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek (√) sesuai dengan hasil pengamatan! 

Keterangan: 

1 berarti “tidak baik”  3 berarti “cukup” 

2 berarti “kurang baik” 4 berarti “baik” 

No Indikator 4 3 2 1 

1. Ketepatan 

c. Tepat dalam mengerjakan 

d. Tepat waktu 

 

 

 

  

  

  

2. Kerjasama 

c. Kompak 

d. Pembagian tugas sesuai 

kemampuan 

  

  

  

  

3. Tanggung Jawab 

c. Bertanggung jawab dalam 

menggerjakan tugas 

d. Bertanggung jawab dalam 

mengutarakan pendapat 

  

  

 

  

  

 

Analisis:  

Siswa tampak antusias mengikuti proses pembelajaran  dan perhatiannya lebih 

terfokus, meskipun ada beberapa siswa  kurang berminat dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelaran 

 

             Bantul,  Juni 2014 

             Pengamat 

 

 

             Masyhudi Eka Purwana 

             NPM 10144600186 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 

PEMBELAJARAN POSTER 

 

Nama Pengamat : Masyhudi Eka Purwana 

Siklus/pertemuan : 2/1 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek (√) sesuai dengan hasil pengamatan! 

Keterangan: 

1 berarti “tidak baik”  3 berarti “cukup” 

2 berarti “kurang baik” 4 berarti “baik” 

No Indikator 4 3 2 1 

1. Ketepatan 

e. Tepat dalam mengerjakan 

f. Tepat waktu 

 

 

  

 

  

 

  

2. Kerjasama 

e. Kompak 

f. Pembagian tugas sesuai 

kemampuan 

  

  

  

  

3. Tanggung Jawab 

e. Bertanggung jawab dalam 

menggerjakan tugas 

f. Bertanggung jawab dalam 

mengutarakan pendapat 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Analisis:  

Siswa tampak  berminat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan 

sangat antusias mendengarkan penjelasan guru tentang materi pelajaran menulis 

laporan pengamatan.. 

             Bantul,   Juni 2014 

             Pengamat 

 

 

             Masyhudi Eka Purwana 

             NPM 10144600186 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA 

PEMBELAJARAN POSTER 

 

Nama Pengamat : Masyhudi Eka Purwana 

Siklus/pertemuan : 2/2 

 

Petunjuk: Berilah tanda cek (√) sesuai dengan hasil pengamatan! 

Keterangan: 

1 berarti “tidak baik”  3 berarti “cukup” 

2 berarti “kurang baik” 4 berarti “baik” 

No Indikator 4 3 2 1 

1. Ketepatan 

g. Tepat dalam mengerjakan 

h. Tepat waktu 

 

 

  

 

  

 

  

2. Kerjasama 

g. Kompak 

h. Pembagian tugas sesuai 

kemampuan 

  

  

  

  

3. Tanggung Jawab 

g. Bertanggung jawab dalam 

menggerjakan tugas 

h. Bertanggung jawab dalam 

mengutarakan pendapat 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Analisis:  

Siswa tampak  berminat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan 

sangat antusias mendengarkan penjelasan guru tentang materi pelajaran menulis 

laporan pengamatan.. 

             Bantul,   Juni 2014 

             Pengamat 

 

 

             Masyhudi Eka Purwana 

             NPM 10144600186 
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LEMBAR OBSERVASI GURU MENGAJAR DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA POSTER 

 

Nama Guru  :…………………………………………………………. 

Siklus/Pertemuan :…………………………………………………………. 

Pengamat  :…………………………………………………………. 

 

Petunjuk: Lingkarilah angka pada kolom skor sesuai dengan pendapat anda! 

No Aspek Skor Pedoman Penskoran 

 Pendahuluan   

1 Guru membuka 

pelajaran dengan baik 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Guru membuka pelajaran dengan salam 

dan menyapa siswa dengan sikap ramah 

dan mengecek kehadiran siswa. 

Guru membuka pelajaran dengan salam, 

menyapa siswa namun dengan sikap 

kurang ramah dan mengecek kehadiran 

siswa. 

Guru membuka pelajaran tanpa salam 

dan tanpa sapaan terhadap siswa serta 

tidak mengecek kehadiran siswa. 

Guru membuka pelajaran tanpa salam 

dan tanpa sapaan terhadap siswa serta 

tidak mengecek kehadiran siswa. 

 

2 Guru menggunakan 

media pembelajaran 

poster 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Guru sudah menggunakan media 

pembelajaran poster dengan baik dan 

mampu mengarahkan dengan benar. 

Guru sudah menggunakan media 

pembelajaran poster dengan baik namun 

kurang biasa mengarahkan siswa dengan 

baik. 

Guru sudah menggunakan media 

pembelajaran poster namun siswa tidak 

diarahkan. 

Guru guru tidak menggunaka media 

pembelajaran poster dan tidak 

mengarahkan siswa. 
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3 Guru menyampaikan 

materi dengan cepat 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Materi yang disajikan sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator dalam 

kurikulum dan dikembangkan secara 

memadai. 

Materi yang disajikan sudah tepat sesuai 

kompetensi dasar dan indikator namun 

materi kurang dikembangkan. 

Materi yang disajikan sudah tepat sesuai 

kompetensi dasar namun tidak sesuai 

dengan indikator. 

Materi yang disampaikan tidak sesuai 

dengan kompetensi dasar dan indikator. 

 

4 Guru menguasai materi 

yang disampaikan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Guru sangat menguaasai materi yang 

akan disampaikan dan hafal sebagian 

besar isi buku. 

Guru cukup menguasai materi dan 

cenderung masih membaca buku. 

Guru kurang menguasai materi dan tidak 

berusaha untuk membuka buku. 

Guru tidak menguasai materi yang 

disampaikan. 

5 Mengajukan pertanyaan 

untuk mendorong 

pemahaman siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Guru mengajukan pertanyaan yang 

mendorong pemahaman siswa dengan 

baik dan jelas sesuai dengan materi yang 

dipelajari. 

Guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa sesuai dengan materi, namun 

pertannyaan kurang baik dan jelas dan 

kurang mendorong/memotivasi siswa. 

Guru mengajukan pertannyaan-

pertannyaan yang tidak sesuai dengan 

materi. 

Guru tidak pernah memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa. 

 Penutup   

6 Guru memberikan 

kesimpulan tentang 

materi yang telah 

4 

 

 

Guru memberikan kesimpulan sesuai 

dengan urutan materi yang telah 

disampaikan kepada siswa. 
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disampaikan.  3 

 

2 

 

 

1 

Guru mnyampaikan kesimpulan sesuai 

dengan materi namun tidak urut 

sebagaimana yang telah disampaikan 

kepada siswa. 

Guru menyimpulkan secara singkat dan 

langsung menutup pelajaran. 

 

Guru tidak menyimpulkan materi sama 

sekali dan langsung menutup pelajaran. 

 

7 Guru melakukan 

penilaian sesuai dengan 

materi yang 

disampaikan 

4 

 

 

3 

2 

 

1 

Guru dengan segera melakukan pemilaian 

dengan benar sesuai dengan materi yang 

telah disampaikan. 

Guru dengan segera melakukan penilaian 

dengan yang dilakukan kurang tepat. 

Guru tidak segera melakukan penilaian 

namun penilaian yang dilakukan sudah 

tepat dan sesuai. 

Guru tidak segera melakukan penilaian 

dan penilaian yang dilakukan tidak tepat. 

 

8 Guru menggunakan 

bahasa yang 

komunikatif dalam  

mengajar. 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Guru 80% menggunakan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar serta 

komunikatif dalam mengajar. 

Guru 40% menggunakan Bahasa 

Indonesia dan tetap komunikatif dalam 

mengajar. 

Guru 80% menggunakan Bahasa 

Indonesia namun kurang komunikatif 

dalam mengajar. 

Guru 80% menggunakan Bahasa 

Indonesia dan tidak komunikatif sehingga 

kurang dihargai siswa. 
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Analisis:......................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

       Bantul,  Juni 2014 

       Pengamat 

 

 

 

       Masyhudi Eka Purwana 

       NPM 10144600186 
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Tindakan Siklus I 

 

 

 

Foto 1. Tampak guru menjelaskan pembelajaran 

 

 

 

Foto 2. Tampak siswa sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh guru 

Tindakan siklus II 
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Foto 3. Tampak guru sedang menjelaskan materi menulis 

denganmenggunakan media poster menggunakan media LCD 

 

 

 

Foto 4. Tampak siswa antusias memperhatikan guru menjelaskan 

pemnbelajaran 
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Foto 5. Tampak siswa sedang mengerjakan soal tagihan memnuat laporan 

pengamatan 

 




