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ABSTRAK 

 

Fitriani Suarman. 2022. Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Quantum 

Learning Terhadap Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Siswa Kelas V 

SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. Skripsi jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Pembimbing I Sulfasyah dan Pembimbing II Syekh Adi Wijaya Latief. 

          Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis 

karangan narasi siswa kelas V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar melalui 

pembelajaran Quantum Learning dan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

model pembelajaran Quantum Learning terhadap kemampuan menulis karangan 

narasi pada siswa kelas V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. Peneltian yang 

dilaksanakan merupakan peneltian eksperimen. Penelitian ini hanya melibatkan 

satu kelas yaitu kelas eksperimen yang diawali dengan pre-test sebelum diberi 

perlakuan kemudian post-test setelah diberikan perlakuan.  

           Populasi penelitian ini adalah seluruh murid kelas V SD Inpres 

Bontomanai Kota Makassar, sebanyak 68 murid untuk keseluruhan dan sampel 

dalam penelitian ini adalah murid kelas VA SD Inpres Bontomanai Kota 

Makassar sebanyak 32 murid yang terdiri atas 16 murid laki-laki dan 16 murid 

perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes awal (pre-test) 

dan tes akhir (post-test). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara 

deskriptif dan inferensial.  

           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil menulis 

karangan narasi siswa sebelum diterapkannya model pembelajaran Quantum 

larning (pre-test) adalah 47,81, sedangkan setelah diterapkannya model 

pembelajaran Quantum Learning (post-test) skor rata-rata yang diperoleh 

mencapai 76,81%. Adapun persentase ketuntasan pada pre-test yaitu pada 

kategori tidak tuntas 90,62%, pada kategori tuntas 9,78%. Sedangkan pada post-

test yaitu pada kategori tidak tuntas 25%, pada kategori tuntas 75%. Dari hasil 

penelitan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Quantum 

Learning berpengaruh terhadap kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas 

V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. 

 

Kata Kunci: Quantum Learning, Menulis, Karangan Narasi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Model pembelajaran merupakan suatu aspek yang memegang peranan 

penting dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran, salah satunya dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dijadikan 

sebagai salah satu pelajaran yang wajib di setiap jenjang pendidikan di 

Indonesia khususnya Sekolah Dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia 

diharapkan memperbaiki komunikasi siswa baik secara lisan maupun tulisan. 

Kemampuan berbahasa perlu mengembangkan beberapa komponen seperti 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

            Dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia dijadikan 

sebagai sarana untuk mengembangkan keamampuan dan keterampilan menalar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 lebih ditekankan pada 

pembelajaran berbasis teks dimana siswa dituntut agar mampu 

mengekspresikan dirinya melalui  menulis. 

Kemampuan menulis merupakan suatu kemampuan yang sangat 

produktif. Kemampuan menulis dapat diperoleh setelah kemammpuan 

menyimak, berbicara, dan membaca sehingga kemampuan menulis ini 

ditempatkan oleh para ahli pengajaran bahasa pada tingkat tertinggi dalam 

proses untuk pemerolehan bahasa. Kemampuan menulis juga dianggap sebagai 

kemampuan yang paling sulit diantara kemampuan lainnya. 
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            Meskipun kemampuan menulis dianggap sulit namun  kemampuan 

menulis memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Aktifitas manusia sehari-hari tidak jauh dari kegiatan menulis seperti, menulis 

laporan, surat, buku, menulis narasi dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa 

kehidupan manusia hampir tidak lepas dari kegiatan menulis.  Menurut Tarigan 

(1992:44) yang berpendapat bahwa kemajuan komunikasi suatu bangsa 

merupakan indikasi kemajuan suatu bangsa. Setiap tulisan memiliki sifat secara 

khusus. Salah satu tulisan yang memiliki sifat secara khusus adalah menulis  

karangan narasi. 

Karangan narasi merupakan karangan yang menceritakan serangkaian 

peristiwa atau kronologi kepada pembaca yang erat kaitannya dengan waktu, 

tempat, dan peristiwa (Heri Jauhari, 2013:48). Dalam menulis narasi siswa 

dapat mengungkapkan gagasan, ide atau sesuatu yang disenanginya dapat 

berdasarkan pengalaman.  

            Seorang guru harus menanamkan rasa cinta siswa dalam hal menulis 

sedini mungkin. Menulis harus menjadi kesukaan bagi siswa. Kemampuan 

menulis dapat menambah wawasan siswa dan menumbuhan hal positif bagi 

siswa sehingga mereka nantinya dapat menghargai karya orang lain. 

          Tujuan yang diharapkan dari kegiatan menulis adalah agar siswa mampu 

mengungkapkan gagasan, pendapat, dan pengetahuan secara tertulis serta 

memiliki kegemaran menulis. Melalui kemampuan menulis yang dimiliki, 

siswa dapat lebih mudah dalam merangkai sebuah kata menjadi kalimat, 

menulis juga akan menumbuhkan semangat siswa dalam mengikuti kegiatan  



3 
 

 
 

pembelajaran. Selain itu dengan menulis siswa dapat meyampaikan 

pengetahuan dan informasi yang diketahuinya kepada khalayak ramai (Putri 

dan Syahrul, 2017:6). Namun tidak semua siswa sekolah dasar mampu 

melaksanakan tugas menulis dengan baik, sama halnya dengan murid kelas V 

SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. 

            Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SD Inpres 

Bontomanai Kota Makassar, ditemukan fakta bahwa kemampuan menulis 

karangan narasi di sekolah ini masih tergolong rendah terutama pada siswa 

kelas V  dikarenakan siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran menulis 

narasi, siswa megalami kesulitan dalam memahami pelajaran menulis karangan 

narasi, guru belum menemukan model pembelajaran yang tepat untuk 

digunakan dalam pembelajaran menulis karangan narasi. Masalah lain yang 

menjadi penghambat peserta didik dalam keterampilan menulis adalah 

kurangnya latihan menulis, kurang tepatnya pemilihan kata dalam menulis serta 

banyaknya kesalahan penggunaan tanda baca, selain itu ide yang dimiliki 

peserta didik belum dapat di kembangkan secara baik dan peserta didik 

menganggap bahwa menulis karangan narasi merupakan tugas yang sulit. 

Masalah yang terjadi dalam proses belajar merupakan hal yang biasa 

terjadi. Namun jika dibiarkan dalam waktu yang lama maka akan berpengaruh 

untuk masa depan peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, Untuk mengatasi 

masalah tersebut, diharapkan seorang guru mampu menggunakan model 

pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam belajar. Guru yang menjadi 

fasilitator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga tujuan  
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pendidikan dapat tercapai. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan 

mencapai tujuan yang di inginkan, maka diperlukan model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai. Adapun model pembelajaran yang dimaksud adalah model 

pembelajaran Quantum Learning. 

Model pembelajaran Quantum Learning merupakan model 

pembelajaran yang dapat mengubah peran seorang guru yang dahulunya proses 

pembelajaran berpusat pada guru ke peran mendampingi. Model pembelajaran 

Quantum Learning adalah suatu model pembelajaran yang dapat menekankan 

pada kegiatan berpikir dan membentuk pembelajaran aktif serta menghargai 

setiap perbedaan yang ada. Model ini juga mengajak siswa untuk belajar lebih 

nyaman, menyenangkan. dan bermanfaat bagi siswa sehingga siswa akan lebih 

leluasa dan menemukan hal baru dari belajarnya. Selain itu, peran guru yang 

tadinya lebih dominan akan berkurang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

(Bobby De Porter dan Hernacky, 1992), ia berpendapat bahwa dalam Quantum 

Learning terdapat  aspek yang sangat penting tentang bagaimana informasi di 

terima dan diatur dalam otak. Siswa dan guru akan terjalin suatu pengertian. 

Peserta didik dan guru mengetahui bagaimana tindakan positif dan bahasa 

yang positif untuk merangsang otak yang efektif. Dengan ini, setiap orang 

akan menemukan gaya belajar terbaik mereka. 

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah menngunakan 

model pembelajaran Quantum Learning dan mendapatkan hasil yang 

maksimal yang pengaruh positif terhadap hasil menulis karangan narasi murid 

sekolah dasar khusunya kelas V. Salah satunya yaitu penelitian dari Roni 

Andrianri dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 
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Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Quantum Learning Siswa Kelas V 

SDN 03 Lembuak. Oleh karena itu penulis percaya bahwa model pembelajaran 

ini cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat menciptakan 

suasana yang menyenangkan  serta menumbuhkan semangat belajar bahasa 

Indonesia pada murid sekolah dasar. Dengan model pembelajaran ini maka 

akan mengilangkan kebosanan belajar bahasa Indonesia pada peserta didik 

yang selama ini mereka rasakan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka saya sebagai peneliti ingin ikut 

menerapkannya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terkhusus pada 

kemampuan menulis. Sehingga membuat saya mengangkat penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Quantum Learning 

Terhadap Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Siswa Kelas V SD 

Inpres Bontomanai Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V SD 

Inpres Bontomanai Kota Makassar melalui pembelajaran Quantum 

Learning? 

2. Apakah model pembelajaran Quantum Learning berpengaruh terhadap 

kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V SD Inpres 

Bontomanai Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V 

SD Inpres Bontomanai Kota Makassar melalui pembelajaran Quantum 

Learning. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran Quantum 

Learning terhadap kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V 

SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. 

   D.  Manfaat Penelitian 

                  Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoretis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasana untuk 

memperkaya kajian ilmu mengenai penggunaan model pembelajaran 

Quantum Learning khususnya dalam menulis karangan narasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukkan 

dalam proses belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran 

bahasa indonesia. 

b. Bagi murid: Penelitian ini diharapkan siswa dapat memahami cara 

menulis narasi dengan Quantum Learning sehingga prestasi siswa 

lebih baik lagi. 

c. Bagi sekolah: Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan menulis muridnya. 

d. Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan peneliti dapat 

mengaplikasikan model pembelajaran Quantum Learning dalam 

proses pembelajaran ketika menjadi seorang guru. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengertian Model Pembelajaran Quantum Learning 

   Menurut Trianto (Gunarto, 2013:15) Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

suatu pembelajaran di kelas. 

 Quantum Learning menurut Georgi Lozanov (Bobbi DePoerter, 

2001:14) pada prinsipnya setiap sugesti baik itu  positif maupun negatif akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Seorang guru harus memberikan sugesti 

positif kepada siswa dengan menggunakan beberapa teknik yairu memberikan 

tempat duduk yang nyaman bagi iswa, meningkatkan partisipasi setiap 

individu, dan sebagainya. Bobbi DePorter mengemukakan  Quantum Learning 

adalah model secara keseluruhan yang mencakup teori-teori dan melaksanakan 

pendidikan dikelas secara cepat. Belajar akan lebih mudah dan menyenangkan 

dengan menggunakan Quantum Learning. Quantum Learning juga akan 

meningkatkan prestasi peserta didik. 

Menurut Bobbi DePorter dan Hernacky (2001:16) Quantum Lerning itu 

menggabungkan sugestologi, teknik  cepat belajar, sera NLP (Program 

neeurolingustik) dengn teori, kenyakinan dan metodenya. Yang termasuk 

diantaranya konsep-konsep penting dari berbagai teori dan strategi belajar 

yang lain seperti: 1) Teori otak kanan dan otak kiri; 2) Teori otak 3 in; 3) 

Pilihan modalitas seperti visual, auditorial dan kinetik; 4) Teori kercadan 
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ganda; 5) Pendidikan holistic yang menyeluru; 6)  Belajar bersadarkan dari 

pengalaman; 7) Belajarn dengan simbol ( Metaphoric Learning); 8) Simulasi 

atau permainan. 

            Dalam pembelajaran dengan Quantum Learning guru sebagai pengajar 

tidak hanya memberikan materi tetapi juga memotivasi muruid agar murid 

merasa bersemangat dan timbul rasa percaya diri untuk belajar lebih giat dan 

melakukan hal positif dengan kecerdasannya.  Seorang guru harus memberikan  

cara belajar yang bervariasi kepada murid sehinnga mereka tidak merasa bosan 

saat sedang belajar. 

2. Tujuan Model Quantum Learning 

Menurut Bobbi DePorter dan Mike Hernacki (2001:12) ada beberapa 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran Quantum Learning yaitu: 

1) Untuk menciptakan suasan belajar yang efektif. 

2) Agar proses belajar mengajar dalam suasana yang menyenangkan. 

3) Agar apa yang dibutuhkan otak dengan kualitas kemampuan otak siswa 

dapat disesuaikan. 

 Selain itu, Bobbi DePorter (2004:14) juga menyatakan bahwa 

pembelajaran Quantum Learning itu adalah adaptasi dari pembelajaran di luar 

negeri. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar seorang guru, harus 

memperhatikan kondisi kelas yang dijadikan sebagai lingkungan belajar dan 

seorang guru juga harus mampu menata ruang kelas semenarik mungkin  agar 

proses belajar mengajar nyaman dan menyenangkan. 

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Quantum Learning 
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Menurut Bobbi DePorter (2001:15) langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran Quantum Learning yaitu: (1) Menciptakan suasana yang 

menyenangkan. seperti memperhatikan emosi siswa, menciptakan jembatan 

rasa, dan memuji keberhasilan siswa. (2) Menentukan tujuan yang ingin 

dicapai. (3) Menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif. seperti 

memperhatikan sekitar lingkungan, menggunakan media dalam pembelajaran, 

mengatur tata letak bangku di kelas, memperhatikan unsur-unsur organik yang 

lain, dan memperindah ruang kelas dengan harum-haruman. (4) Materi 

pembelajaran dikomunikasikan secara komunikatif. Seperti danya kesan dalam 

pembelajaran, lebih fokus, inklusif, materi secara spesifik, dan menggunakan 

komunikasi secara nonverbal. 

4. Manfaat Model Pembelajaran Quantum Learning 

Menurut De Porter dan Hernacki (2001:12) manfaat yang diperoleh 

dalam pembelajaran dengan menggunakan Quantum Learning yaitu antara 

lain: (1). Menimbulkan sikap yang positif. (2). Dapat meningkatkan motivasi. 

(3). Terampil dalam belajar seumur hidup. (4) Meningkatkan rasa percaya diri. 

(5). Hasil belajar yang dicapai dapat meningkat. 

5. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Quantum Learning 

Quantum Learning memiliki kelebihan yaitu (1) pada proses 

pembelajaran siswa akan lebih perhatian terhadap hal-hal yang dianggap 

penting oleh guru. (2) pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi siswa. (3) 

melatih seorang guru untuk berfikir secara kreatif setiap hari. (4) siswa akan 

lebih mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. (5) dan siswa akan 

diajarkan untuk lebih aktif untuk mengamati serta menyesuaikan teori dengan 

kenyataan. Selain kelebihan terdapat kelemahan dari model Quantum Learning 

yaitu (1) harus mempunyai pengalaman yang rill dalam pembelajaran. (2) 

waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran relatif banyak karena siswa 

harus termotivasi terlebih dahulu. (4) guru kurang memahami dalam 

menganalisis kemampuan siswa. 
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Menurut De Porter Hernacki (2011:18-19) keunggulan dan kelemahan 

Quantum Learning adalah sebagai berikut: 

1) Keunggulan: 

a) Pembelajaran Quantum berasal dari psikologi kognitif, bukan fisika 

Quantum meskipun sangat sedikit istilah dan konsep Quantum dipakai. 

b) Pembelajarn Quantum bersifat humanistik, bukan positivistis, empiris, 

“hewan-istis”, dan navistis. 

c) Pembelajaran Quantum lebih bersifat konstruktivis, bukan positivistis, 

empiris, behavioristis. 

d)  Pembelajaran Quantum berfokus pada interaksi yang berkualitas dan 

bermakna, bukan sekedar transaksi yang berarti. 

e)  Pembelajaran Quantum sangat menekankan pada percepatan 

pembelajaran dengan tingkat keberhasilan tinggi. 

f) Pembelajaran Quantum sangat menentukan sifat dan keadilan proses 

pembelajaran, bukan kepalsuan atau keadaan yang dibuat-buat. 

g) Pembelajaran Quantum sangat menekankan pada makna dan kualitas  

proses pembelajaran. 

h) Pembelajaran Quantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi 

pembelajaran. 

i) Pembelajaran Quantum berfokus pada membangun keterampilan 

akademik, keterampilan hidup, dan prestasi fisikal dan material. 

j) Pembelajaran Quantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian 

penting proses pembelajaran. 
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k) Pembelajaran Qauntum mengutamakan keberagaman dan kebebasan, 

bukan keseragaman dan ketertiban. 

2) Kelemahan 

a) Membutuhkan pengalaman yang nyata. 

b) Waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. 

c) Kesulitan mengidentifikasi keterampilan murid. 

6. Pengertian Menulis 

Menulis adalah menyampaikan ide atau gagasan dan pesan dengan 

menggunakan lambang grafik atau tulisan. Tulisan adalah suatu sistem 

komunikasi manusia yang menggunakan tanda-tanda yang dapat dibaca atau 

dilihat dengan nyata. Menurut Tarigan (2008:3), menjelasakan pengertian 

menulis adalah kemampuan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang 

digunakan untuk berkomunikasi secara tidak lansung dan tidak bertatap muka 

dengan pihak lainnya. 

Menurut Akhadiat (Ahmad Rofi’Udin, 1992:262), menulis adalah 

sebuah kegiatan mengekspresikan perasaan, ide, atau gagasan dengan 

lambang-lambang bahasa atau tulisan. Sedangkan, Menurut Suparno dan 

Muhammad Yunus (2008:13) Menulis adalah kegiatn menyampaikan pesan 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya.  

Dari berbagai defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa menulis adalah 

meyampaikan atau mengespresikan perasaan, ide atau gagasan yang digunakan 

untuk berkomunukasi secara tidak langsung  dengan lambang-lambang bahasa 

atau tulisan. 

7. Tujuan Menulis 
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            Setiap penulis pasti memiliki tujuan yang jelas dari tulisan yang 

akan ditulisnya. Adapun Tujuan menulis secara umum menurut Rini 

Kristiantari, 2004 adalah sebagai berikut: 

1. Dapat membagikan segala informasi. Informasi tersebut baik secara 

fakta ataupun data suatu kejadian, pendapat seseorang dari suatu 

kejadian sehingga para pembaca dapat menambah wawasannya terhadap 

apa yang terjadi di dunia ini. 

2. Membujuk. Dengan tulisan diharapkan seorang pembaca dapat 

mengambil sikap apakah menyetujui hal yang telah dibaca atau tidak. 

Penulis harus bisa membujuk pembaca melalui tulisan dengan gaya 

bahasa yang menarik serta mudah dipahami pembaca. 

3. Mendidik. Dengan membaca tulisan pembaca akan senantiasa 

menambah wawasannya. Dengan bertambahnya wawasan pembaca 

diharapkan dapat menentukan sikap dan perilaku seseorang. 

4. Menghibur. Dalam sebuah tulisan diharapkan dapat menghibur pembaca 

dengan menyajikan tulisan atau cerita yang lucu. Hal itu bisa menjadi 

penghilang rasa lelah setelah seharian sibuk beraktifitas. 

            Menurut Suparno dan Mohammad Yunus (2008:37), tujuan yang  

ingin dicapai seorang penulis adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan pembaca ikut berfikir dan bernalar. 

2. Membuat pembaca tahu tentang hal yang diberikan. 

3. Menjadikan pembaca beropini. 

4. Menjadikan pembaca mengerti. 

5. Membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan. 
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6. Membuat pembaca senang dengan mnghayati nilai-nilai yang 

dikemukakan. 

            Dari pemaparan tersebut pembelajaran menulis tentunya harus 

didasari dengan tujuan menulis yang jelas, seperti tujuan menulis yang telah 

disebutkan diatas. Tulisan dengan bahasa yang baik tentunya akan lebih 

menarik untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. 

8.  Manfaat Menulis 

           Menurut Horiston (Darmadi, 1996:3) ada beberapa manfaat yang 

diperoleh dari kegiatan menulis, yaitu:  

1) Kegiatan menulis merupakan tempat untuk memberikan informasi 

yang ditemukan oleh hasil pemikiran alam bawah sadar kita.  

2) Kegiatan menulis dapat memberikan kita informasi yang baru.  

3) Kegiatan menulis dapat membantu kita mengembangkan ide yang 

dimiliki.  

4) Kegiatan menulis dapat membantu seseorang dalam memecahkan 

masalah.  

5) Kegiatan menulis juga akan membuat seseorang menjadi lebih 

aktif. 

  9.  Pengertian Karangan 

Karangan adalah karya tulis dari hasil dari kegiatan seseorang untuk 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca. karangan adalah suatu rangkaian kegiatan berfikir yang dilakukan 
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seseorang dalam mengungkapkan pemikirannya kepada orang lain ataupun 

kepada dirinya sendiri yang berbentuk tulisan, kegiatan mengarang merupakan 

kegiatan yang bersifat manusiawi, sadar, serta terarah (Widyamartaya, 1978). 

Menulis karangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menuangkan ide, gagasan, ataupun perasaan seseorang kedalam bentuk tulisan. 

Dalam kegiatan menulis keterampilan menulis sangat diperlukan oleh 

seseorang agar apa yang ia tulis dapat dipahami oleh orang lain maupun 

dirinya 

Menurut Lerner (Abdurrahman, 1999: 224) kegiatan menulis karangan 

adalah menuangkan suatu ide atau pikiran dalam bentuk visual. Sementara itu 

menurut Enre (1994) Menjelaskan bahwa menulis adalah kemampuan dalam 

hal mengungkapkan ide dan pikiran secara efektif. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karangan adalah hasil 

dari kegiatan menulis dan menyusun sebuah cerita sehingga dapat dipahami 

oleh pembaca. 

 10.  Ciri-ciri karangan yang baik 

Nursito (2000) mengemukakan terdapat beberapa ciri-ciri karangan 

yang baik yaitu sebagai berikut : 

1) Ungkapan yang jelas 

Karangan yang baik akan mudah dibaca dan dicerna oleh pembaca 

apabila dengan menggunakan ungkapan yang jelas. Semakin mudah 

pengungkapan sebuah karangan akan semakin mudah juga untuk 

diikuti. Pengungkapan yang jelas di dukung oleh faktor utamanya yaitu 
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pemilihan kata atau diksi, ketepatan kalimat, serta pemilihan kata 

katanya yang baik. 

2) Menciptakan kesatuan dan pengorganisian 

Sebuah karangan akan lebih mudah dipahami pembaca apabila penulis 

menciptakan kesatuan yang terorganisasi dengan baik. Sebaiknya 

karangan tidak berbelit-belit serta langsung menjelaskan secara inti. 

3) Efektif dan efisien 

Maksudnya mengungkapkan sesuatu dengan mengutamakan efektivitas 

dan efisiensi suatu karangan, yaitu menggunakan kata-kata yang 

ringkas serta kalimat yang menjangkau makna yang luas. 

4) Akurasi penggunaan bahasa 

Penggunaan Bahasa juga diperlukan untuk sebuah karangan yang baik 

juga. Penggunaan bahasa yang baik dalam sebuah karangan akan 

meningkatkan kualitas karangan. Dalam hal ini kesanggupan 

pengarang dalam penyusunan kata harus memadai. 

5) Variasi dalam kalimat 

Varisai kalimat dalam karangan yaitu menyusun kalimat panjang dan 

pendek dilakukan secara selang seling. Penggunaan kata yang berulang 

ulang seharusnya dihindari dengan mencari kata sinonimnya. 

Penggunaan variasi kalimat dalam sebuah karangan akan menjadikan 

karangan tersebut menjadi tidak monoton. 

6) Vitalis 

Vitalis berarti bahwa penulis harus mampu membawa pembaca 

merasakan kehadiran si penulis didalam suatu karangan yang ia buat. 
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Penulis harus membuat sebuah karangan yang penuh akan potensi. Hal 

itu membuat akan timbulnya suatu hubungan antara penulis dengan 

pembaca. 

7) Cermat 

Penulis yang baik harus memiliki kecermatan dalam membuat sebuah 

karangan. Baik itu dalam penempatan tanda koma, titik, ataupun 

pemilihan kata dan penyusunan sebuah kalimat. Dengan demikian 

kekurangan dalam karangan tersebut dapat diminimalisir. 

8) Objektif 

Mengarang yaitu mengungkapkan sesuatu secara teratur serta secara 

jujur. Selain itu, penulis harus menguasai masalah yang diuraikan. 

         11. Jenis-jenis Karangan 

1) Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang 

menggambarkan suatu peristiwa seolah-olah pembaca merasakan 

kejadian yang ada dalam karangan tersebut. 

2) Karangan Eksposisi 

Karangan eksposisi adalah suatu bentuk karangan yang berusaha 

menjelaskan sesuatu hal atau gagasan untuk memberikan informasi 

yang jelas kepada pembaca. 

3) Karangan Argumentasi 

Karangan argumentasi adalah suatu bentuk karangan yang yang 

menceritakan tentang sebuah alasan. 
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   12.  Pengertian Karangan Narasi 

  Karangan narasi adalah suatu bentuk karangan yang menceritakan atau 

menyajikan rangkaian peristiwa menurut kronologinya berdasarkan urutan 

waktu dengan maksud memperluas wawasan pendengar atau pemabaca.  

Menurut Yunus dan Suparno (2008: 4.31) karangan narasi adalah karangan 

yang yang berusaha menyampaikan serangkaian peristiwa menurut urutan 

terjadinya (kronologis) dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau 

serentetan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita 

tersebut.  

 Selain itu menurut Gorys Keraf (2007: 135), karangan narasi adalah 

suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan suatu kejadian atau 

peristiwa yang telah terjadi dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca. Menurut 

Heri Jauhari (2013:48), karangan narasi adalah karangan yang menceritakan 

serangkaian peristiwa. 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karangan narasi 

merupakan wacana atau serentetan peristiwa yang ingin disampaikan penulis 

secara jelas kepada pembaca yang erat kaitannya dengan waktu, tempat, dan 

peristiwa. 

  13. Ciri-ciri Karangan Narasi 

            Menurut Erianto (2013:2-5) dasar penullisan karangan narasi sebagai  

berikut: 

1) Adanya rentetan peristiwa. Narasi terdiri atas lebih dari dua peristiwa. 
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2) Rangkaian persitiwa tersebut tidaklah acak,  akan tetapi mengikuti lgika 

tertentu, urutan sebab akibat tertentu sehinnga dua peristiwa berkaitan 

dengan logis. 

3) Narasi bukanlah memidahan peristiwa kedalam sebuah teks cerita. Dalam 

narasi terdapat proses pemilihan dan penghilangan bagian dari peristiwa 

tertentu. 

  14. Langkah-Langkah Menulis Karangan Narasi 

Maryam (2013:21-22), langkah-langkah menulis karangan narasi sebagai 

berikut: 

1) Memilih topik terlebih dahulu. 

2) Mengumpulkan bahan. 

3) Meyusun kerangka karangan. 

4) Mengembangkan kerangka karangan. 

5) Mengoreksi dan merevisi. 

6) Menulis naskah. 

15.  Hasil Penelitian Relevan 

Untuk persiapan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari 

beberapa penelitian yang relevan dengan menggunakan model pembelajaran 

Quantum Learning. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain: 

Penelitian relevan dari ST. Nurazizah Suaib (2018). Hasil dari penelitian 

tersebut membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran Quantum 

Learning dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi pada 

murid. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang menggunakan model 
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pembelajaran Quantum Learning, namun penelitian ini dalam hal menulis 

karangan narasi. 

           Berikutnya Penelitian relevan dari Ahsin (2016). Penelitian tersebut  

membuktikan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Quantum 

Learning dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi. Penelitian 

tersebut sejalan dengan penelitian ini yang menggunakan model pembelajaran 

Quantum Learning dalam menulis karangan narasi. 

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Roni Adriandri (2017). Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa terjadi 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Learning. Hal ini sejalan dengan 

penelitian ini yang menggunakan model pembelajaran Quantum Learning dalam 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa.  

Berikutnya adalah penelitian yang relevan dari Elen Inderasari (2009). 

Penggunaan model pembelajaran Quantum Learning dalam penelitian tersebut 

membuktikan bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis pengalaman pada 

siswa sekolah dasar. Hal ini  sejalan dengan penelitian ini dalam meningkatkan 

kemampuan menulis karangan narasi pada siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Learning. 

Selanjutnya Penelitian relevan dari Syamsul Alam (2019). Hasil 

penelitian tersebut membuktikan bahwa penggunaan metode Quantum Learning 

meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada siswa. Hal ini sejalan 

dengan penelitian ini yang mengunakan model pembelajaran Quantum learning, 

namun penelitian  ini dalam hal menulis karangan narasi. 
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Penelitian relevan berikutnya dari M. Kahar (2017). Penggunaan model 

pembelajaran Quantum Learning dalam penelitin tersebut telah membuktikan 

bahwa model pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan kemampuan 

menulis karangan deskripsi pada siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian ini 

yang menggunakan model pembelajaran Quantum Learning namun dalam hal 

menulis karangan narasi. 

B. Kerangka Pikir 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat empat aspek keterampilan 

yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan keterampilan 

menulis. Dalam keterampilan menulis seorang guru harus membantu siswa dalam 

mengembangkan potensi belajarnya melalui stratgei yang efektif dan efisien dan 

muda dipahami. 

Untuk mencapai keberhasilan pembelajaran kemampuan menulis pada 

siswa sekolah dasar maka upaya yang yang dapat dilakukan adalah dengan  

menggunakan berbagai model. Salah satunya adalah model pembelajaran 

Quantum Learning. Untuk menghilangkan rasa bosan pada siswa maka 

pembelajran Quantum Leraning cocok untuk diterapkan. 

Penggunaan model pembelajaran Quantum Learning  merupakan salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik. Quantum 

Learning juga dapat mengembangkan atau menumbuhkan rasa percaya diri siswa 

serta mampu untuk bersikap positif. 

Dari langkah-langkah dalam Quantum Learning diharapkan siswa dapat 

menggunakan waktunya untuk belajar, siswa juga dapat menjadi aktif dan 

memberikan respon yang positif dalam setiap proses pembelajaran sehingga 
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terjadi perubahan dalam diri siswa tersebut. Dengan demikian penggunaan model 

pembelajaran Quantum Learning diharapkan efektif untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam menulis karangan narasi 

di SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat diihat pada 

bagian kerangka berfikir dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir 
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C.  Hipotesis      

Berdasarkan uraian kajian kerangka pikir yang telah dijelaskan tersebut, 

maka peneliti memberikan hipotesis dalam penelitian ini yaitu “dalam penerapan 

metode pembelajaran Quantum Learning berpengaruh dalam peningkatan 

kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V SD Inpres Bontomanai Kota 

Makassar”. Adapun hipotesis statistiknya yaitu: 

Ho:  Tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

terhadap kemampuan menulis karangan narasi. 

H1:  Terdapat pengaruh setelah penggunaan model pembelajaran Quantum 

Learning terhadap kemampuan menulis karangan narasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah penelitian 

Eksperimen, yaitu suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk mencari 

suatu pengaruh sebuah perlakuan terhadap yang lain. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian pra-eksperimen karena 

didalam penelitian ini hanya melibatkan kelompok eksperimen saja. Rancangan 

yang digunakan  adalah “ One Group Pretest-Postest Design ”. Dengan model 

rancangan ini maka akan didapatkan hasil perlakuan yang lebih akurat. Dimana 

pembelajaran di ukur sebelum dan sesudah diberi perlakuan. 

Desain penelitian yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Kelompok Eksprimen:                                           

                                                                    Pre-test     Perlakuan    Post-test 

                                                                      01                 X               02 

Keterangan: 

01               : Tes awal (Pre-test) kemampuan menulis karangan narasi sebelum 

                      diberikan perlakuan. 

 X                : Pemberian perlakuan menggunakan model pembelajaran  

                      Quantum Learning. 

 02              : Tes akhir (post-test) kemampuan menulis karangan narasi setelah 

                      diberi  Perlakuan. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2010: 173) Populasi merupakan subjek penelitian 

secara keseluruhan. Berdasarkan  pengertian tersebut maka populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Inpres Bontomanai Kota 

Makassar yang digambarkan sebagai berikut: 

     Tabel 3. 1 Populasi 

No 

 

 

Kelas 

Jenis Kelamin  

Jumlah Laki-laki Perempuan 

1 VA 16 16 32 

2 VB 19 17 36 

Jumlah 35 33 68 

   (Sumber: Data SD Inpres Bontomanai tahun 2022) 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Adapun 

pemilihan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan secara acak, melainkan 

ditentukan langsung oleh guru mata pelajaran bahasa indonesia. Adapun sampel 

yang dipilih adalah Kelas VA. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini melibatkan variabel secara operasional yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Model Pembelajaran Quantum Learning 
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Model Quantum Learning disertai metode eksperimen dalam penelitian 

ini merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam proses belajar serta aktif dalam menuangkan ide-ide kreatif nya. 

Quantum Learning adalah suatu model pembelajaran yang dapat menekankan 

pada kegiatan berpikir serta membentuk pembelajaran aktif dan menghargai 

setiap perbedaan yang ada. Model pembelajaran ini juga menjadi petunjuk atau 

strategi yang dapat mempertajam daya ingat dan mempermudah pemahaman 

dalam belajar sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan 

bermanfaat bagi siswa sehingga siswa akan menyelesaikan permasalahan 

dengan baik bahkan dengan masalah yang dianggapnya sulit. 

2. Menulis Karangan Narasi 

Karangan narasi adalah suatu bentuk karangan yang menceritakan atau 

menyajikan rangkaian peristiwa menurut kronologinya berdasarkan urutan 

waktu dengan maksud memperluas wawasan pendengar atau pemabaca. Ciri-

ciri karangan narasi yaitu berupa cerita yang menggambarkan suatu tokoh atau 

peristiwa sehingga dapat membetuk suatu alur yang dapat dipahami. Dalam 

menerapkan pembelajaran menulis karangan narasi ini dapat dilakukan 

Quantum Learning. Dengan menggunakan Quantum Learning dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa.                                                                                          

D. Instrument Penelitian 

      Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes 
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Tes yang berupa menulis karangan narasi mengenai gambar yang diberikan 

untuk mengetahui kemampuan menulis siswa dengan jenis pre-test dan 

post-test. Pre-test diberikan sebelum model pembelajaran Quantum 

Leraning diterapkan. Sedangkan post-test diberikan  setelah siswa 

mengikuti pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Quantum 

Learning. 

2. Observasi 

Selain memberikan tes kepada siswa, peneliti membuat lembar observasi 

yang bertujuan untuk mengetahui aktifitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengamati indikator-indikator, 

diantaranya: aktivitas, sikap, respon dan keberanian siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Adapun langkah-langkah dalam 

pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tes Awal ( Pre-test) 

Tes awal dilakukan sebelum treatment, Pre-test dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan menulis yang di miliki siswa sebelum di 

terapkannya model pembelajaran Quantum Learnig. Peneliti memberikan 

tes awal dalam pembelajaran sebelum diterapkannya model pembelajaran 

Quantum Learning berupa gambar dengan tema lingkunganyang telah 

disiapkan kemudian siswa membuat karangan narasi berdasarkan gambar 

tersebut dalam sebuah tulisan. 
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2. Tes Akhir (Post-test) 

Tes akhir dilakukan setelah di terapkannya model pembelajaran Quantum 

Learning. Dalam tes akhir peneliti juga memberikan tes akhir kepada siswa 

berupa tes menulis karangan narasi berdasarkan gambar dengan tema 

lingkungan namun dalam tes ini menggunakan model pembelajaran 

Quantum Learning. 

F.  Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan 

digunakan  analisis data statistik deskriptif dan inferensial. Data yang terkumpul 

berupa nilai pre-test dan post-test dibandingkan. Dalam membandingkan kedua 

tersebut dengan diajukan mengajukan pertanyaan tentang perbedaan nilai pre-test 

dan nilai post-test. Menguji perbedaan dalam nilai ini hanya dapat dilakukan 

dengan mencari rerata dari nlai tersebut, dengan hal tersebut maka digunakan 

teknik yaitu menggunakan uji-t (t-test). Sehingga analisis data eksperimen tersebut 

menggunakan model One Group Pre test-Post test Design dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisis Data Statistik Deskriptif 

        Merupakan statistik yang dipakai dalam menganalisis suatu data yang 

didiskripsikan atau digambarkan melalui data yang terkumpul selama 

melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan dalam menyusun analisis ini yaitu sebagai berikut: 

a. Rata-rata (Mean) 

Me =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 (Arif Tiro, 2008: 120) 

Keterangan: 
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Me = Mean 

∑ = Jumlah 

Xi = Nilai x sampai ke n 

N = Banyaknya subjek 

b. Persentase (%) nilai rata-rata 

 𝑃 = 
𝑓

𝑁
x 100% 

Dimana: 

P = Angka persentase 

f = frekuensi yang dicari persentasenya 

N = Banyaknya sampel responden 

2. Analisis statistik inferensial 

  Analisis statistika inferensial digunakan dalam mengui hipotesis 

penelitian dengan menggunakan uji-t. Dalam penelitian ini digunakan software 

SPSS untuk melakukan uji-t. Menurut Triapalupi dan Suwena (2014:125), 

SPSS merupakan singkatan dari Statistical Product and Service Solution. 

Pengelolaan data dipermudah dengan pesatnya perkembangan penggunaan 

statistic yang didukung oleh software statistik. Karena kelengkapan teknik-

teknik anlisis statistik yang tersedia serta mudahnya mengoprasikan software 

SPSS menjadikan SPSS sebagai software statistik yang banyak digunakan oleh 

peneliti untuk menganalisis data penelitian. 

           Adapun jenis SPSS yang digunakan untuk melakukan uji-t adalah uji-t 

sampel berpasangan atau berhubungan (Paired Sample t Test). Paired sample t 
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test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan 

merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. 

           Sebelum dilakukan analisis SPSS, terlebih dahulu seseorang harus 

memperhatikan asumsi-asumsi dan prasyarat yang mendasari pengolahan data 

tersebut. Adapun asumsi yang mendasari pengujian analisis statistik “t” 

sampel berpasangan dalam SPSS adalah penelitian untuk masing-masing 

pasangan harus dalam keadaan yang sama. Selain asumsi tersebut, sebelum 

melakukan pengujian harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut. 

a. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berskala interval dan rasio. 

b. Menggunakan data yang sama namun pengujiannya dilakukan dua kali 

dengan waktu yang berbeda. 

c. Pengujian dilakukan dengan memberikan perlakuan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian  

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

            Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SD Inpres 

Bontomanai Kota Makassar mulai tanggal 06 Agustus – 16 Agustus 2022, 

maka diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui instrument test sehingga 

dapat diketahui hasil belajar murid berupa nilai dari kelas V SD Inpres 

Bontomanai Kota Makassar. Berikut ini dijelaskan tentang hasil analisis 

statistik deskriptif dari data yang dikumpulkan selama penelitian. 

a. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Keamampuan Menulis Karangan 

Narasi Sebelum Menggunakan Model Pembelajaran Quantum 

Learning Murid Kelas V SD Inpres Bonrtomanai Kota Makassar. 

 

            Hasil analisis statistik deskriptif skor hasil belajar pre-test sebelum 

diberikan perlakuan (treatment) dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

 Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Skor Hasil Tes Menulis Karangan Narasi     

Siswa Sebelum Menggunakan Model Pembelajaran Quantum 

Learning. 

Statistik Nilai 

Jumlah Sampel 32 

Skor Ideal 100 

Skor Tertinggi 72 

Skor Terendah 28 

Rentang Skor 44 

Rata-rata 47,81 

Varians Skor 178,157 
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Standar Deviasi 13,348 

     (Sumber: Hasil Data Statistik Deskriptif 

       Berdasarkan pada tabel 4.1 telah menunjukkan bahwa kemampuan 

menulis karangan narasi siswa kelas VA SD Inpres Bontoamanai Kota 

Makassar diperoleh hasil skor rata-rata (mean) setelah dilakukan pre-test 

adalah 47,81 dari skor ideal 100. Skor tertinggi adalah 72 dari skor ideal 100. 

Skor terendah adalah 28 dari skor ideal 100. Skor rata-rata yang didapatkan 

siswa tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis karangan narasi 

siswa kelas VA SD Inpres Bontomanai Kota Makassar masih tergolong dalam 

kategori rendah. Hal ini disebabkan siswa kurang memperhatikan meteri 

pelajaran yang diberikan ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

     Adapun persentase nilai rat-rata dari skor hasil belajaran pre-test 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi dan Persentase Skor Hasil Tes Menulis Karangan 

Narasi Siswa Sebelum Menggunakan Model Pembelajaran 

Quantum Learning. 

 

 

      No 

 

Interval 

 

Kategori 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

1 0-45 Sangat 

Rendah 

18 56,25% 

2 46-54 Rendah 6 18,75% 

3 55-69 Sedang 5 15,63% 

4 70-84 Tinggi 3 9,37% 

5 85-100 Sangat Tinggi 0 0,0% 

Jumlah 32 100% 
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            Berdasarkan tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa, dari 32 orang siswa kelas 

V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar terdapat 18 orang pada kategori 

sangat rendah dengan persentase 56,25%. Siswa yang berada pada kategori 

rendah sebanyak 6 orang siswa dengan persentase 18,75%, 5 orang siswa 

berada pada kategori sedang dengan persentase 15,63% dan 3 orang siswa yang 

berada pada kategori tinggi dengan persentase 9,37% dan siswa yang berada 

pada kategori sangat tinggi dengan persentase 0,00%. Hal ini disebabkan karena 

siwa kurang minat dan perhatian dalam belajar. 

           Selanjutnya data hasil tes menulis karangan narasi siswa sebelum 

menggunakan model pembelajaran Quantum Learning yang dikategorikan 

berdasarkan kriteria ketuntasan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

   Tabel 4.3 Deskripsi Ketuntasan Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Siswa  

                    Sebelum Menggunakan Model Pembelajaran QuantumLearning. 

 

No Skor Kategori Frekuensi Persentase 

1 ≤ 70 Tidak Tuntas 29 90,62% 

2 ≥ 70 Tuntas 3 9,38% 

 Jumlah 32 100% 

 

            Berdasarkan pada tabel 4.3 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas VA SD Inpres 

Bontomanai Kota Makassar sebelum diterapkan model pembelajran Quantum 

Learning, terdapat 3 orang siswa pada kategori tuntas dengan persentase 9,38%, 

dan 29 orang siswa berada pada kategori tidak tuntas dengan persentase 90,62%. 

Hal ini berarti bahwa kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V SD 

Inpres Bontomanai Kota Makassar tidak memuaskan dibuktikan dengan rata-rata 
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yang dicapai siswa adalah 47,81 tidak mencapai nilai KKM yang diharapkan 

yaitu 70. 

b. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Kemampuan Menulis Karangan 

Narasi  Siswa Kelas V SDInpres Bontomanai Kota Makassar Setelah 

Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Learning. 

 

         Hasil analisis statistik deskriptif skor hasil tes menulis karangan narasi 

siswa setelah menggunakan model pembelajaran Quantum Learning dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4  Statistik Deskriptif Skor Hasil Tes Menulis Karangan Narasi  

                 Siswa Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Quantum  

                 Learning.  

 

Statistik Nilai 

Jumlah Sampel 32 

Skor Ideal 100 

Skor Tertinggi 92 

Skor Terendah 56 

Rentang Skor 36 

Rata-rata 76,81 

Varians 124,351 

Standar Deviasi 11,151 

(Sumber: Hasil Olah Data Post-test) 

 

           Berdasarkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa skor rat-rata (mean)  dari 

kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas VA SD Inpres Botomanai Kota 

Makassar  setelah diterapkannya model pembelajaran Quantum Learning adalah 

76. 81 dari skor ideal yang mungkin dicapai adalah 100. Skor tertinggi 92 dari 

skor ideal 100. Skor terendah 56  dari skor ideal 100. Dari skor rata rata yang  di 
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capai siswa tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menulis karangan Narasi 

berada dalam kategori tinggi. 

            Hal ini disebabakan karena setelah menggunakan model pembelajaran 

Quantum Learning  pada saat proses pembelajaran perhatian siswa pada materi 

pelajaran yang di ajarkan lebih meningkat. Apabila skor skor hasil belajar siswa 

setelah di berikan perlakuan  dikelompokkan kedalam 5 kategori, maka akan 

diperoleh distribusi frekuensi nilai seperti yang disajikan pada tabel 4.5 berikut 

ini. 

Tabel 4.5 Distribusi dan Persentase Skor Hasil Tes Menulis Karangan         

                 Narasi Siswa Setelah Menggunakan Model Pembelajaran 

Quantum Learning. 

 

 

No 

 

Interval 

 

Kategori 

 

Frekuensi 

 

Persentase 

1 0-45 Sangat 

Rendah 

0 0 

2 46-54 Rendah 0 0 

3 55-69 Sedang 8 25% 

4 70-84 Tinggi 16 50% 

5 85-100 Sangat Tinggi 8 25% 

Jumlah 32 100% 

(Sumber: Hasil Olah Data Post-test) 

           Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.5 ditunjukkan bahwa dari, 

32 orang siswa Kelas VA SD Inpres Bontomanai Kota Makassar, terdapat 0 

orang siswa berada pada kategori sangat rendah dengan persentase 0%, 0 orang 

siswa berada pada kategori rendah dengan persentase 0%, 8 orang siswa berada 

pada kategori sedang denga persentase 25%, terdapat 16 orang siswa berada 

pada kategori tinggi dengan persentase 50%, sedangkan yang berada pada 
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kategori sangat tinggi sebanyak 8 orang siswa dengan persentase 25%. Hal ini 

disebabkan karena adanya peningkatan minat dan perhatian siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

           Selanjutnya data hasil tes menulis karangan narasi siswa setelah 

menggunakan model pembelajaran Quantum Learning yang dikategorikan 

berdasarkan kriteria ketuntasan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Deskripsi Ketuntasan Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Siswa  

                Setelah Menggunakan Model Pembelajaran Quantum Learning. 

 

No Skor Kategori Frekuensi Persentase 

1 ≤ 70 Tidak Tuntas 8 25% 

2 ≥ 70 Tuntas 24 75% 

Jumlah 32 100% 

(Sumber : Hasil Olah Data Post-test) 

          Pada tabel 4.6 tersebut ditunjukkan bahwa siswa yang mencapai nilai 

kurang dari 70 adalah 8 orang siswa dari jumlah seluruh siswa dan dinyatakan 

tuntas dengan persentase 25%. Sedangkan 24 orang siswa lainnya memperoleh 

nilai lebih dari 70 atau dinyatakan tuntas dengan persentase 75%. Hal ini 

berarti bahwa ketuntasan kemampuan menulis karangan narasi siswa secara 

klasikal telah memuaskan dibuktikan dengan nilai rata-rata yang dicapai siswa 

78,81% telah mencapai nilai KKM yang diharapkan yaitu 70. 

c.   Deskripsi Hasil Respon Siswa 

            Proses pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Learning disukai siswa karena pada saat proses 

pembelajaran siswa begitu antusias dan berperan sangat aktif dalam mengikuti 

pelajaran menulis karangan narasi. pada saat belajar menggunakan model 
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pembelajaran Quantum Learning minat dan perhatian siswa dalam belajar 

meningkat. Adapun hasil observasi siswa dalam prose pmbelajaran dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Hasil Observasi Respon Siswa Dalam Proses Pembelajaran  

Menulis Karangan Narasi. 

Kategori Pretest Posttest 

Skor Perolehan 16 22 

Skor Maksimal 25 25 

Persentase 64% 88% 

Kualifikasi Kurang Aktif Sangat Aktif 

(Sumber : Data hasil observasi pembelajaran menulis narasi) 

            Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa proses  pembelajaran 

sebelum menggunakan model pembelajaran Quantum Learning (Pretest) yang 

dilaksanakan dapat dikategorikan bahwa siswa kurang aktif dengan persentase 

64% sedangkan setelah menggunakan model pembelajaran Quantum Learning 

menulis narasi (Posttest) yang dilaksanakan siswa dapat dikategorikan sangat 

aktif dengan persentase 88%,. Persentase itu dapat diperoleh dengan cara skor 

yang diperoleh dikali 100% lalu dibagi skor maksimal. Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Quantum 

Learning sangat efektif digunakan dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi. 

 

 



37 
 

 
 

2.  Analisis Statistik Inferensial 

              Analisis statistik inferensial dalam penelitian ini menuggunakan software 

SPSS untuk melakukan pengujian hipotesis yaitu jenis sampel berpasangan atau 

sample berhubungan (Paired Sampel t Test). Sebelum melakukan uji t terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas seperti pada table 4.8 dan 

tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.8 Uji Normalitas 

Tabel 4.10 Uji  

 

 

 

Tabel 4.9 Uji Homogenitas 
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           Dari uji hipotesis yang dilakukan menggunakan software SPSS di peroleh  

hasil akhir t hitung yaitu 13.658 dengan db 32 - 1 = 31. Adapun t tabelnya sebesar 

2.744 pada taraf signifikan 1% atau 2.040 pada taraf signifikan 5%. 

B.  Pembahasan 

           Berdasarkan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, maka pada bagian 

ini akan diuraikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi pembahasan hasil 

analisis statistik deskriptif dan pembahasan hasil analisis statistik inferensial. 

1. Pembahasan Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

            Pembahasan hasil analisis deskriptif tentang kemampuan menulis karangan 

narasi melalui penggunaan model pembelajaran Quantum Learning, akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Hasil Menulis Karangan Narasi Siswa Sebelum Menggunakan Model 

Pembelajarn Quantum Learning. 

 

             Berdasarkan hasil pre-test didapatkan nilai rata-rata pada hasil 

kemampuan menulis karangan narasi siswa yaitu 47,81%. Nilai maksimum adalah 

72, nilai minimum 28. Dengan kategori persentase sangat rendah dengan 

persentase 56,25%, rendah dengan persentase 18,75%, sedang dengan persentase 

15,63%, yang berada pada kategori tinggi dengan persenatse sebanyak 9,37%. 



39 
 

 
 

Sedangkan perentase ketuntasan dari 32 orang siswa terdapat 29 orang siswa 

berada pada kategori tidak tuntas dengan persentase 90,62%, sedangkan yang 

berada pada kategoti tuntas sebanyak 3 orang siswa dengan persentase 9,38%. 

Dengan kata lain kemampuan menulis karangan narasi siswa sebelum peggunaan 

model pembelajaran Quantum Learning masih tergolong rendah. 

b. Hasil Menulis Karangan Narasi Setelah Diterapkan Model Pembelajaran 

Quantum Learning. 

              Hasil analisis statistik deskriptif hasil menulis karangan narasi setelah 

diterapkan model pembelajaran Quantum Learning, nilai rata-rata post-test 

kemampuan menulis karangan narasi siswa adalah 76,81. Jadi, setelah 

menggunakan model Quantum Learning siswa mendapatkan hasil yang lebih baik 

dibandingkan sebelum diterapkan model pembelajaran Quantum Learning. Selain 

itu persentase hasil kemampuan menulis karangan narasi siswa meningkat yaitu 

pada kategori sangat tinggi sebesar 25%, kategori tinggi sebesar 50%, dan pada 

kategori sedang sebesar 25%, rendah sebesar 0,00%, sangat rendah sebesar 0,00%. 

Dengan demikian persentase ketuntasan hasil belajar post-test yang berada pada 

kategori tuntas dengan persentase sebesar 75%, sedangkan yang berada pada 

kategori tidak tuntas dengan persentase 25%. 

              Berdasarkan pada uraian diatas yang menunjukkan bahwa kemampuan 

menulis karangan narasi yang diperoleh siswa pada post-test lebih tinggi 

dibandingkan dengan pre-test. Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan 

menulis karangan narasi siswa melalui model pembelajaran Quantum Learning 

mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya hasil belajar menulis karangan 

narasi pada post-test disebabkan karena penggunaan model pembelajaran 
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Quantum Learning berpengaruh terhadap kemampuan menulis karangan narasi 

pada siswa kela kelas V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar. 

2. Deskripsi Hasil Respon Siswa 

             Hasil pengamatan respon siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi siswa kelas V SD Inpres Bontomanai Kota Makassar menunjukkan bahwa 

sebelum diterapkannya model pembelajaran Quantum Learning dalam proses 

pembelajaran siswa dikategorikan kurang aktif dengan persentase 64%. 

Sedangkan dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Learning dalam 

proses pembelajaran siswa dikategorikan sangat aktif dengan persentase 86%. 

Berdasarakan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunan model 

pembelajaran Quantum Learning sangat efektif digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi. 

3. Pembahasan Hasil Analisis Statistik Inferensial    

             Hasil analisis statistik inferensial yang dimaksudkan adalah pembahasan 

tentang hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan 

Software SPSS. Hasil analisis statistik inferensial menunjukkan bahwa data hasil 

pre-test dan post-test telah memenuhi uji normalitas yang merupakan prasyarat 

sebelum melakukan uji hipotesis. Data pre-test dan post-test telah berdistirbusi 

normal dengan nilai p > α = 0,05. Pengujian hipotesis yaitu sampel berpasangan 

atau sampel berhubungan (Paired Sample t Test) menunjukkan nilai signifikan < α 

(0,00 < 0,05). Adapun nilai akhir t hitung yaitu 13.658 dengan db 32 – 1 = 31 yang 

berada pada taraf signifikan 1% atau 5% adapun t tabel nya 2.744 pada taraf 

signifikan 1% atau 2.040 pada taraf signifikan 5%. Hasil ini mnunjukkan bahwa t 
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hitung lebih besar dari t tabel (t hitung > t tabel ) pada taraf signifikan 5% maupun 

1%. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Quantum Learning berpengaruh terhadap 

kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas V SD Inpres Bontomanai 

Kota Makasar. 

4. Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Relevan 

            Perbandingan hasil penelitian dengan penelitian relevan, dalam hal ini 

hasil penelitian yang telah didapatkan dengan keenam penelitian relevan isama-

sama menggunakan model pembelajaran Quantum Learning. Adapun perbedaan 

dari  penelitian ini dengan keenam penelitian relevan tersebut adalah, rumusan 

masalah, jenis penelitian., desain penelitian, hasil penelitian dan pembahasan 

yang didapatkan dalam penelitian relevan tersebut. Dalam hal ini peneliti, telah 

menemukan persamaan dan perbedaan dari keenam penelitian relevan tersebut 

dan penelitian ini.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

             Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas V SD Inpres 

Bontomanai Kota Makassar melalui penggunaan model pembelajaran 

Quatum Learning, siswa tersebut memiliki peningkatan kemampuan 

menulis karangan narasi dengan penggunaan model pembelajaran 

Quantum Learning sebab ada hasil penggunaan yang menyebabkan siswa 

lebih aktif dan lebih kreatif dalam proses pembelajaran menulis karangan 

narasi. Penggunaan model pembelajaran Quantum Learning menjadi salah 

satu alternatif dalam proses pembelajaran. Sehingga hal ini dapat 

berpengaruh dalam hasil belajar siswa. 

2. Penggunaan model pembelajaran Quantum Learning berpengaruh terhadap 

kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas V SD inpres 

Bontomanai Kota Makassar yang dibuktikan dengan hasil rata-rata menulis 

karangan narasi siswa pada saat pre-test tergolong rendah dengan rata-rata 

47,81%. Namun, setelah menerapkan model pembelajaran Quantum 

Learning  terjadi peningkatan pada hasil menulis karangan narasi siswa 

dengan mendapatkan nilai rata-rata post test yang berada pada kategori 

tinggi sebesar 78,81%%. Adapun hasil dari uji hipotesis berdasarkan 

analisis inferensial yaitu H0 ditolak dan H1 diterimah yang berarti model 
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pembelajaran Quantum Learning berpengaruh terhadap kemampuan 

menulis karangan narasi pada siswa kelas V SD Inpres Bontomanai Kota 

Makassar. 

B. Saran 

         Berdasarkan hasil penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada para pendidik,  khususnya guru SD Inpres Bontomanai Kota 

Makassar, hendaknya memilih model pembelajaran Quantum Learning 

menjadi salah satu pilihan dalam proses pembelajaran agar dapat 

membangkitkan minat dan motivasi murid untuk belajar. 

2. Kepada peneliti, hendaknya mampu mengembangkan penggunaan model 

pembelajaran Quantum Learning pada mata pelajaran lain demi 

tercapainya tujuan yang di harapkan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, yang akan mengembangkan penelitian ini 

unuk mengkaji terlebih dahulu kekurangan dari penelitian agar dapat 

mengadakan peneltian yang lebih sukses. 
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LAMPIRAN A 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN I 

 

 Sekolah                                       : SD Inpres Bontomanai 

Mata Pelajaran                           : Bahasa Indonesia 

 Kelas / semester                   : 5 / 1 

 Waktu                                         : 2 x 35 Menit 

 

STANDR KOMPETENSI: 

4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara 

tertulis dalam bentuk tulisan, Surat undangan, dan dialog tertulis. 

KOMPETENSI DASAR: 

 4.1 Menulis narasi berdasarkan tema lingkungan dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

INDIKATOR: 

 Menjelaskan pengertian menulis karangan 

 Menyebutkan jenis-jenis karangan 

 Menjelaskan pengertian karangan narasi 

TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Siswa dapat mengetahui pengertian menulis karangan 

 Siswa dapat mengetahui jenis-jenis karangan 

 Siswa dapat mengetahui pengertian karangan narasi 

MATERI POKOK 

 Menulis Karangan Narasi 
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LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO Kegiata Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Kegiatan Awal 

1) Guru memberikan salam dan 

mengajak peserta didik untuk berdoa. 

2) Guru mengecek kesiapan belajar 

peserta didik dengan mengisi lembar 

kehadiran. 

3) Guru menginformasikan materi yang 

akan dipelajari yaitu tentang “Menulis 

Karangan Narasi”. 

 

 

 

15 Menit 

 

2 Kegiatan Inti 

3. Guru menjelaskan tentang materi 

menulis karangan narasi. 

4. Guru menjelaskan pengertian menulis 

karangan. 

5. Guru menjelasakn jenis-jenis 

karangan 

6.  Guru menjelaskan pegertian karangan 

narasi. 

7. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang 

pelajaran. 

8. Guru memberikan tes awal yaitu 

menulis karangan narasi. 

40 Menit 

3 Kegiatan Penutup 

5. Guru menyampaikan pesan-pesa 

moral 

6. Guru mengajak siswa untuk berdoa 

sebelum pulang 

 

 

15 Menit 

 

METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah, Tanya Jawab 

PENILAIAN 
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Penilaian Proses: penilaian proses dilakukan dengan mengamati siswa 

selama pemebelajaran berlangsun. Sikap yang dinilai dapat berupa: 

Keaktifan, sikap, serta kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penilaian Hasil: 

6) Teknik   : Tes tertulis    

7) Bntuk Instrumen : Tes tertulis 

 

 

                                                             Makassar, Agustus 2022 

        Guru kelas V          Mahasiswa 

 

 

Dwi Asterina UtamiS. Pd., Gr.    Fitriani Suarman 

NPPPK: 19940626 202221 2023   Nim: 10540110018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN II 

 

 Sekolah                                      : SD Inpres Bontomanai 

Mata Pelajaran                          : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester                         : 5 / 1 

Waktu                                         : 2 x 35 Menit 

 

   STANDAR KOMPETENSI: 

        4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara  

            tertulis dalam bentuk tulisan, Surat undangan, dan dialog tertulis. 

  KOMPETENSI DASAR: 

4.1 Menulis narasi berdasarkan tema lingkungan dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

  INDIKATOR: 

 Menjelaskan pengertian menulis 

 Menjelaskan Tujuan Menulis 

  TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Siswa dapat mengetahui pengertian dan tujuan menulis 

E. MATERI POKOK: 

 Menulis Karangan Narasi 

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO Kegiata Pembelajaran Alokasi Waktu 

1  A. Kegiatan Awal 

G. Guru memberikan salam dan 

mengajak peserta didik untuk berdoa. 

 

H. Guru mengecek kesiapan belajar 

peserta didik dengan mengisi lembar 

 

 

 

15 Menit 
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kehadiran. 

 

I. Guru memberikan motivasi belajar 

kepada siswa. 

J. Guru menginformasikan materi yang 

akan dipelajari yaitu tentang “Menulis 

Karangan Narasi”. 

2 B.   Kegiatan Inti 

TUMBUHKAN 

3. Guru menumbuhkan minat siswa 

untuk belajar dengan melakukan 

apersepsi berupa pertanyaan kepada 

siswa“ Anak-anak siapa tadi yang 

sebelum berangkat kesekolah sarapan 

dahulu? 

4. Guru memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari yaitu 

tentang karangan narasi.  

5. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin di capai. 

6. Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang menulis. 

ALAMI 

5. Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok 

NAMAI 

a. Setiap siswa dalam satu kelompok 

menuliskan pengertian menulis, tujuan 

menulis, dan manfaat menulis. 

DEMONSTRASI 

3) Siswa mendemonstrasikan bagaimana 

cara berdiskusi dalam menyimpulkan 

pengertian karangan, jenis-jenis 

karangan, pengertian karangan narasi. 

4) Guru menunjuk perwakilan setiap 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil pekerajaan mereka didepan 

kelas. 

ULANGI 

3. Guru memberikan kesempatan kepada 

 

 

 

 

40 Menit 
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siswa unutk bertanya tentang materi 

yang dipelajari. 

4. Guru dan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

RAYAKAN 

 Guru dan siswa merayakan selesainya 

pembelajaran dengan tepuk tangan 

secara bersama-sama. 

K. Guru menjelaskan tentang pengertin 

menulis, tujuan menullis, dan manfaat 

menulis. 

L. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

yang dipelajari sebelum guru 

memberikan tugas untuk merangkum 

materi yang telah dipelajari.. 

M. Guru minta siswa untuk membacakan 

tulisannya dan mengumpulkannya 

kepada guru. 

 Guru dan siswa meluruskan kesalahan 

dan memberi penguatan. 

3 C.  Kegiatan Penutup 

N. Siswa menyimpulkan materi pelajaran 

O. Guru menyampaikan pesan-pesan 

moral 

P. Guru mengajak siswa untuk berdoa 

sebelum pulang 

 

 

15 Menit 

 

 G. MODEL PEMBELAJARAN 

 Quantum Learning 

H. PENIAIAN 

             Penilaian Proses: penilaian proses dilakukan dengan mengamati 

siswa selama pemebelajaran berlangsun. Sikap yang dinilai dapat berupa: 

Keaktifan, sikap, serta kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penilaian Hasil: 

8) Teknik   : Tes tertulis    

9) Bntuk Instrumen : Tes tertulis 

Makassar, Agustus 2022 
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Guru kelas V                                                                             Mahasiswa 

                                            

 

Dwi Asterina Utami, S. Pd., Gr                           Fitriani Suarman 

NPPPK: 19940626 2022 21 2023    Nim: 10540110018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN III 

 

Sekolah                                       : SD Inpres Bontomanai 

Mata Pelajaran                          : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester       : 5 / 1 

Waktu                                         : 3 x 35 Menit 

 

   STANDAR KOMPETENSI: 

4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara 

tertulis dalam bentuk tulisan, Surat undangan, dan dialog tertulis. 

  KOMPETENSI DASAR: 

4.1 Menulis narasi berdasarkan tema lingkungan dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

  INDIKATOR: 

3. Menjelaskan pengertian menulis karangan 

4. Menyebutkan jenis-jenis karangan 

5. Menjelaskan pengertian karangan narasi 

  TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Siswa dapat mengetahui pengertian menulis karangan 

 Siswa dapat mengetahui jenis-jenis karangan 

 Siswa dapat mengetahui pengertian karangan narasi 

MAERI POKOK: 

3. Menulis Karangan Narasi 

Langkah-Langkah Pembelajaran 

NO Kegiata Pembelajaran Alokasi Waktu 

1  A. Kegiatan Awal 

Q. Guru memberikan salam dan 

mengajak peserta didik untuk berdoa. 
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R. Guru mengecek kesiapan belajar 

peserta didik dengan mengisi lembar 

kehadiran. 

S. Guru memberikan motovasi kepada 

siswa. 

T. Guru menginformasikan materi yang 

akan dipelajari yaitu tentang “Menulis 

Karangan Narasi”. 

15 Menit 

 

2 B.   Kegiatan Inti 

TUMBUHKAN 

7. Guru menumbuhkan minat siswa 

untuk belajar dengan melakukan 

apersepsi berupa pertanyaan kepada 

siswa“ Anak-anak siapa tadi yang 

sebelum berangkat kesekolah sarapan 

dahulu? 

8. Guru memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari yaitu 

tentang karangan narasi.  

9. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin di capai. 

10. Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang menulis karangan narasi. 

ALAMI 

6. Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok 

NAMAI 

b. Setiap siswa dalam satu kelompok 

menuliskan pengertian  karangan, 

jenis-jenis karangan, pengertian 

karangan narasi. 

DEMONSTRASI 

5) Siswa mendemonstrasikan bagaimana 

cara berdiskusi dalam menyimpulkan 

pengertian karangan, jenis-jenis 

karangan, pengertian karangan narasi. 

6) Guru menunjuk perwakilan setiap 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil pekerajaan mereka didepan 

kelas. 
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ULANGI 

5. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa unutk bertanya tentang materi 

yang dipelajari. 

6. Guru dan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

RAYAKAN 

 Guru dan siswa merayakan selesainya 

pembelajaran dengan tepuk tangan 

secara bersama-sama. 

U. Guru menjelaskan cara memilih kata  

dan penngunaan ejaan yang tepat. 

V. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya tentang materi 

yang dipelajari sebelum guru 

memberikan tugas kepada siswa yaitu 

merangkum materi yang telah 

dipelajari. 

W. Guru minta siswa untuk membacakan 

tulisannya dan mengumpulkannya 

kepada guru. 

X. Guru dan siswa meluruskan kesalahan 

dan memberi penguatan. 

3 C.  Kegiatan Penutup 

Y. Siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. 

Z. Guru menyampaikan pesan-pesan 

moral. 

AA. Guru dan  siswa berdoa 

sebelum pulang. 

 

 

  Metode Pembelajaran 

4. Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan 

 Penilaian 

Penilaian Proses: penilaian proses dilakukan dengan mengamati siswa 

selama pemebelajaran berlangsun. Sikap yang dinilai dapat berupa: 

Keaktifan, sikap, serta kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penilaian Hasil: 



57 
 

 
 

10) Teknik   : Tes tertulis    

11) Bntuk Instrumen : Tes tertulis 

 

Makassar, Agustus 2022 

       

Guru kelas V                                  Mahasiswa 

  

 

Dwi Asterina Utami, S. Pd.,Gr    Fitriani Suarman 

NPPPK: 19940626 2022 21 2023    Nim: 10540110018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN IV 

 

 Sekolah                                      : SD Inpres Bontomanai 

Mata Pelajaran                          : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester       : 5 / 1 

Waktu                                         : 2 X 35 Menit 

 

 STANDAR KOMPETENSI: 

4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara 

tertulis dalam bentuk tulisan, Surat undangan, dan dialog tertulis. 

  KOMPETENSI DASAR: 

4.1 Menulis narasi berdasarkan tema lingkungan dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

   INDIKATOR: 

 Memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan dalam menulis 

karangan narasi 

   TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Siswa dapat mengetahui pemilihan kata dan penggunaan ejaan dalam 

menulis karangan narsi. 

   MATERI  POKOK: 

 Menulis Karangan Narasi 

  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO Kegiata Pembelajaran Alokasi Waktu 

1  Kegiatan Awal 

3. Guru memberikan salam dan 

mengajak peserta didik untuk berdoa. 

4. Guru mengecek kesiapan belajar 

 

 

 

15 Menit 
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peserta didik dengan mengisi lembar 

kehadiran. 

 

 

2 Kegiatan Inti 

TUMBUHKAN 

11. Guru menumbuhkan minat siswa 

untuk belajar dengan melakukan 

apersepsi berupa pertanyaan kepada 

siswa“ Anak-anak siapa tadi yang 

sebelum berangkat kesekolah sarapan 

dahulu? 

12. Guru memberitahukan kepada siswa 

materi yang akan dipelajari yaitu 

tentang karangan narasi.  

13. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin di capai. 

14. Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang menulis karangan narasi. 

ALAMI 

7. Siswa dibagi menjadi beberapa 

kelompok 

NAMAI 

 Setiap siswa dalam satu kelompok 

menuliskan pengertian  karangan, 

jenis-jenis karangan, pengertian 

karangan narasi, pilihan kata dan 

penggunaan ejaan dalam menulis 

karangan narasi 

 

DEMONSTRASI 

7) Siswa mendemotrasikan bagaimana 

cara berdiskusi dalam menyimpulkan 

pengertian karangan jenis-jenis 

karangan, pengertian karangan 

narasi.dan pemilihan kata yang tepat. 

8) Guru menunjuk perwakilan setiap 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil pekerajaan mereka didepan 

kelas. 

ULANGI 

7. Guru memberikan kesempatan kepada 
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siswa unutk bertanya tentang materi 

yang dipelajari. 

8. Guru dan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

RAYAKAN 

C. Guru dan siswa merayakan selesainya 

pembelajaran dengan tepuk tangan 

secara bersama-sama. 

3 Kegiatan Penutup 

 Guru menyampaikan pesan-pesa 

moral dan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk belajar. 

 Siswa dan guru berdoa sebelum 

pulang. 

 

 

MODEL PEMBELAJARAN 

 Quantum Learning 

PENILAIAN 

Penilaian Proses: penilaian proses dilakukan dengan mengamati siswa selama 

pemebelajaran berlangsun. Sikap yang dinilai dapat berupa: Keaktifan, sikap, 

serta kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penilaian Hasil: 

a) Teknik   : Tes tertulis   

b) Bntuk Instrumen : Tes tertulis 

Makassar, Agustus 2022 

        Guru kelas V                                 Mahasiswa 

 

Dwi Astrina Uami, S. Pd., Gr    Fitriani Suarman 

NPPPK: 19940626 2022 2023    Nim: 10540110018 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUA V 

 

Sekolah                                      : SD Inpres Bontomanai 

Mata Pelajaran                          : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester       : 5 / 1 

Waktu                                         : 2 X 35 Menit 

 

 STANDAR KOMPETENSI: 

4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara 

tertulis dalam bentuk tulisan, Surat undangan, dan dialog tertulis. 

 KOMPETENSI DASAR: 

4.1 Menulis narasi berdasarkan tema lingkungan dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

  INDIKATOR: 

 Menjelaskan langkah-langkah menulis karangan narasi 

  TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Siswa dapat mengetahui langkah-langkah menulis karangan narasi 

MATERI POKOK: 

 Menulis Karangan Narasi 

 LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO Kegiata Pembelajaran Alokasi Waktu 

1  A. Kegiatan Awal 

 Guru memberikan salam dan 

mengajak peserta didik untuk berdoa. 

 Guru mengecek kesiapan belajar 

peserta didik dengan mengisi lembar 

kehadiran. 

 

 

 

15 Menit 
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2 B.   Kegiatan Inti 

TUMBUHKAN 

3. Guru menumbuhkan minal belajar 

dengan dengan memberikan apersepsi 

; anak-anak siapa disini yang suka 

menulis karangan? Menulis karangan 

itu dapat meningkatkan kreatifitas 

anak-anak sekalian, dapat melatih 

imainasi serta dapat  mengasah 

kemampuan anak-anak untuk olah 

kata. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

5. Guru dan siswa bertanya jawab 

tentang langkah-langkah menulis 

karangan narasi. 

ALAMI 

D. Siswa dibagi dalam beberapa 

kelompok  

NAMAI 

c. Setiap siswa dalam satu kelompok 

menuliskan langkah-langkah dalam 

menulis karangan narasi. 

DEMONSTRASI 

3. Guru menunjuk kelompok pertama 

untuk menunjukkan hasil diskusinya. 

4. Kelompok lain duberikan kesempatan 

untuk menujuukan hasil diskusinya 

kepda guru. 

ULANGI 

9. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa unutk bertanya tentang materi 

yang dipelajari. 

10. Guru dan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

RAYAKAN 

C. Guru dan siswa merayakan selesainya 

pembelajaran dengan tepuk tangan 

secara bersama-sama. 

 

 

 

 

40 Menit 
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3 C.  Kegiatan Penutup 

 Siswa menyimpulkan materi 

pelajaran. 

 Guru menyampaikan pesan-pesan dan 

motivasi siswa untuk belajar moral. 

 Guru mengajak siswa untuk berdoa 

sebelum pulang. 

 

 

 

15 Menit 

 

 Model Pembelajaran 

 Quantum Learning 

 Penilaian 

Penilaian Proses: penilaian proses dilakukan dengan mengamati siswa 

selama pemebelajaran berlangsun. Sikap yang dinilai dapat berupa: 

Keaktifan, sikap, serta kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penilaian Hasil: 

e. Teknik   : Tes tertulis    

f. Bntuk Instrumen : Tes tertulis 

Makassar, Agustus 2022 

       Guru kelas V           Mahasiswa 

 

DwimAsterina Utami, S. Pd ., Gr.    Fitriani Suarman 

NPPPK: 19940626 202221 2023    Nim: 10540110018 
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RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN VI 

 

 Sekolah                                      : SD Inpres Bontomanai 

Mata Pelajaran                            : Bahasa Indonesia 

Kleas / Semester      : 5 / 1 

Waktu                                          : 2 x 35 Menit 

 

  STANDAR KOMPTENSI: 

4. Mengungkapakan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara 

tertulis dalam bentuk tulisan, Surat undangan, dan dialog tertulis. 

  KOMPETENSI DASAR: 

4.1 Menulis narasi berdasarkan tema lingkungan dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

  INDIKATOR: 

 Memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan dalam menulis 

karangan narasi 

   TUJUAN PEMBELAJARAN: 

 Siswa dapat mengetahui pemilihan kata dan penggunaan ejaan dalam 

menulis karangan narsi. 

MATERI POKOK: 

 Menulis Karangan Narasi 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

NO Kegiata Pembelajaran Alokasi Waktu 

1  A. Kegiatan Awal 

a. Guru memberikan salam dan 

mengajak peserta didik untuk berdoa 

bersama-sama.. 

 

 

 

15 Menit 
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b. Guru mengecek kesiapan belajar 

peserta didik dengan mengisi lembar 

kehadiran. 

 

2 B.   Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang kembali 

sedikit materi menulis karangan 

narasi. 

2. Guru memberikan tes akhir kepada 

siswa yaitu menulis karangan narasi 

dengan tema lingkungan.  

 

 

 

 

 

40 Menit 

3 C.  Kegiatan Penutup 

BB. Guru menyampaikan pesan-

pesan moral 

CC. Guru mengajak siswa untuk 

berdoa sebelum pulang 

 

 

 

 

15 Menit 

 

 Model Pembelajaran 

 Quantum Learning 

 Penilaian 

Penilaian Proses: penilaian proses dilakukan dengan mengamati siswa 

selama pemebelajaran berlangsun. Sikap yang dinilai dapat berupa: 

Keaktifan, sikap, serta kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penilaian Hasil: 

12) Teknik   : Tes tertulis    

13) Bntuk Instrumen : Tes tertulis 

Makassar, Agustus 2022 

Guru kelas VA                                                                     Mahasiswa 

 

 

Dwi Asterina Utami, S.Pd., Gr.                      Fitriani Suarman 

NPPPK: 19940626 202221 2023                                        Nim: 1054011001 
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LAMPIRAN B 

LEMBAR KERJA SISWA 

1. SOAL PRE-TEST 

2. SOAL POST-TEST 
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Soal Pretest 

    Petunjuk Kerja: 

a. Buatlah sebuah karangan narasi berdasarkan gambar dibawah ini. 

 

b. Buat judul sesuai dengan gambar. 

c. Buat karangn minimal 3 paragraf. 

d. Gunakan pilihan kata yang tepat. 

e. Tulislah kalimat dengan struktur kalimat yang tepat. 

f. Gunakan tanda baca yang tepat. 
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Nama              : 

Kelas               : 

Hari / Tanggal : 
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Soal Postest 

Petunjuk Kerja: 

a. Buatlah karangn narasi berdasarkan gambar di bawah ini 

 

 
 

b. Buat judul sesuai dengan gambar. 

c. Gunakan pilihan kata yang tepat. 

d. Tulislah kalimat dengan struktur kalimat yang tepat. 

e. Gunakan tanda baca yang tepat. 
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Nama              : 

Kelas               : 

Hari / Tanggal : 
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LAMPIRAN C 

DATA HASIL BELAJAR MURID 

DATA HASIL OBSERVASI 
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DAFTAR NILAI HASIL TEST BELAJAR SISWA 

No Jenis 

Kelamin 

Nama Nilai 

Pre-test Post-test 

1 L AGS 48 76 

2 L MARA 36 56 

3 L MAF 40 60 

4 L MAR 44 84 

5 L MFR 36 88 

6 L MF 36 60 

7 L MJR 40 76 

8 L MNFA 64 68 

9 L MR 52 76 

10 L MR 68 88 

11 L MRS 48 84 

12 L MWA 28 76 

13 L RA 36 68 

14 L STS 64 88 

15 L SN 68 92 

 

16 L ZA 28 56 

17 P AS 40 76 

18 P AMI 72 86 
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19 P AYP 40 84 

20 P AW 52 60 

21 P KAK 44 88 

22 P NAAS 70 84 

23 P NSR 52 90 

24 P NZS 44 60 

25 P RP 32 72 

26 P RA 36 76 

27 P SS 44 78 

28 P SAN 64 84 

29 P SA 36 80 

30 P SFA 72 88 

31 P TSJ 52 84 

32 P ZAN 44 72 

Jumlah 1530 2458 

Rata-rata 47,81 76,81 
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 Hasil Observasi Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

No Aspek yang diamati Skala Skor Jumlah Skor 

Pre-test Post-test 

1 Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran 

5 4 3 2 1 3 4 

2 Perhatian dan konsentrasi siswa 

pada pelajaran 

5 4 3 2 1 2 4 

3 Ketertarikan siswa terhadap  

pembelajaran 

5 4 3 2 1 3 5 

4 Siswa tertib pada saat proses 

pembelajaran 

5 4 3 2 1 4 4 

5 Keberanian siswa bertanya  

mengenai materi menulis narasi 

5 4 3 2 1 4 5 

Jumlah 16 22 
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LAMPIRAN D 

1. DAFTAR HADIR MURID 
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DAFTAR HADIR SISWA KELAS VA SD INPRES BONTOMANAI KOTA 

MAKASSAR 

No Nama Pertemuan 

1 2 3 4 5 6 

1 AGS √ √ S √ √ √ 

2 MARA √ √ √ √ √ √ 

3 MAF √ √ √ A √ √ 

4 MAR √ √ √ √ √ √ 

5 MFR √ √ √ A √ √ 

6 MF √ √ A √ √ √ 

7 MJR √ √ √ √ √ √ 

8 MNFA A A √ √ √ √ 

9 MR √ √ √ √ √ √ 

10 MR √ √ √ √ √ √ 

11 MRS √ I I √ √ √ 

12 MWA S I √ √ √ √ 

13 RA √ I √ √ √ √ 

14 STS √ √ √ √ √ √ 

15 SN . √ √ √ √ √ 

16 ZA A I √ √ √ √ 

17 AS √ √ √ √ √ √ 

18 AMI √ √ √ √ √ √ 
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19 AYP √ √ √ √ √ √ 

20 AW √ √ √ √ √ √ 

21 KAK √ √ √ √ √ √ 

22 NAAS √ I √ √ √ √ 

23 NSR √ √ S √ √ √ 

24 NZS √ √ √ √ √ √ 

25 RP √ I √ √ √ √ 

26 RA √ √ √ √ √ √ 

27 SS A A √ √ √ √ 

28 SAN √ √ √ √ √ √ 

29 SA √ √ √ √ √ √ 

30 SFA √ √ √ √ √ √ 

31 TSJ √ √ √ √ √ √ 

32 ZAN S S √ √ √ √ 
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LAMPIRAN E 

1. FORMAT PENILAIAN MENULIS KARANGAN NARASI 

2. FORMAT OBSERVASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 
 

Format Penilaian Kemampuan Menulis Karangan Narasi 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

 

         Deskripsi Skor 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian  Judul 

dengan Aspek 

Sangat Baik: Kesesuaian judul 

dengan isi sangat sesuai. 

     

Baik: Kesesuaian judul dengan isi 

sesuai. 

     

Cukup: Kesesuain judul dengan 

isi cukup sesuai. 

     

Kurang: Kesesuaian judul dengan 

isi kurang sesuai. 

     

Sangat kurang: Kesesuaian judul 

dengan isi  sangat kurang sesuai. 

     

2 Kesesuaian Urutan 

Cerita 

Sangat Baik: Isi cerita sangat 

sesuai, mudah dipahami, alur 

terkonsep sangat jelas, sesuai 

dengan bagian-bagian yang 

seharusnya ada pada setiap 

bagian. 

     

Baik: Isi cerita sesuai, mudah 

dipahami, alur terkonsep dengan 

jelas, sesuai dengan bagian-bagian 

yang seharusnya ada pada tiap 
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bagian. 

Cukup: Isi cerita yang sesuai, 

mudah dipahami, alur terkonsep 

dengan cukup jelas (walau 

sederana) sesuai dengan bagian 

yang seharusnya ada pada tiap 

bagian cukup menarik.  

     

Kurang: Isi cetita yang kurang 

sesuai, sulit dipahami, alur tidak 

terkonsep dengan jelas, kurang 

sesuai dengan bagian-bagian yang 

seharusnya ada pada tiap bagian 

namun kurang menarik.  

     

Sangat Kurang: Untuk isi cerita 

tidak sesuai, sult dipahami, da 

satu atau dua bagian alur yang 

hilang sehingga menjadi tidak 

lengkap rangkaian cerita.  

     

3 Struktur Kalimat Sangat Baik: Sturktur kalimat 

sangat tepat. 

     

Baik: Stuktur kalimat sekali 

kurang tepat. 

     

Cukup:  Struktur kalimat beberapa      
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kali kurang tepat (3-5 kali) 

Kurang: Struktur kalimat sering 

kurang tepat (5-10 kali) 

     

Sangat Kurang: Struktur kalimat 

banyak sekali kurang tepat  (>10 

kali) 

     

4 Tanda Baca Sangat Baik: Penggunaan tanda 

baca sangat sesuai. 

     

Baik: Pengguaan tanda baca 

sekali tidak sesuai. 

     

Cukup: Tanda baca beberapa 

kurang tepat (3-5 kali). 

     

Kurang: Tanda baca sering kurang 

tepat (5-10 kali). 

     

Sangat Kurang: Tanda baca sering 

sekali kurang tepat (> 10 kali). 

     

5 Kerapian Tulisan Sangat Baik: Tulisan sangat 

bagus, sangat jela, terbaca dan dan 

bersih (tidak ada coretan). 

     

Baik: Tulisan bagus, sangat jelas, 

terbaca dan bersih (tidak ada 

coretan). 

     

Cukup:Tulisan  bagus, jelas,      
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terbacah dan bersih (tidak 

coretan) 

Kurang:Tulisan tidak bagus, tidak 

jelas, kurang terbaca, kurang 

bersih (ada sedikit coretan). 

     

Sangat kurang: tulisan tidak 

bagus, tidak jelas,susah terbaca 

dan tidak bersih ( banyak 

coretan). 

     

  

Pedoman Penskoran:                Nilai =           Skor           x  100 =  

           Skor Makasimal 

 

(Nurgiyantoro 2010) 
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Observasi Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

No Aspek yang diamati Skala Skor Jumlah Skor 

Pre-test Post-test 

1 Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran 

5 4 3 2 1   

2 Perhatian dan konsentrasi siswa 

pada pelajaran 

5 4 3 2 1   

3 Ketertarikan siswa terhadap  

pembelajaran 

5 4 3 2 1   

4 Siswa tertib pada saat proses 

pembelajaran 

5 4 3 2 1   

5 Keberanian siswa bertanya  

mengenai materi menulis narasi 

5 4 3 2 1   

Jumlah   

 

Keterangan:  

                          Skor 5: Sangat Baik 

               Skor 4: Baik 

                Skor 3: Cukup 

                           Skor 2: Kurang 

                           Skor 1: Sangat Kurang 
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LAMPIRAN F 

DOKUMENTASI 

PESRSURATAN 
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Dokumentasi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Sekolah Dan Pengenalan 

Dengan Guru Kelas V) 
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(Observasi dan Pemberian Pre-test) 
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(Memberikan Pembelajaran Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Quantum 

Learning) 
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(Pemberian Post-test) 
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PERSURATAN 
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