
  
  

BBAABB  II  
  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  
AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh    

DDeewwaassaa  iinnii  sseettiiaapp  ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann  sseeccaarraa  bbeerrttaahhaapp  hhaarruuss  mmeellaakkssaannaakkaann  ppeennggeelloollaaaann  

ppeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeennddiiddiikkaann  sseessuuaaii  ddeennggaann  PPeerraattuurraann    PPeemmeerriinnttaahh  NNOO..  1199  tteennttaanngg  SSeettaannddaarr  

NNaassiioonnaall  PPeennddiiddiikkaann  ((SSNNPP))..  SSNNPP  aaddaallaahh  kkrriitteerriiaa  tteennttaanngg  ssiisstteemm  ppeennddiiddiikkaann  ddiisseelluurruuhh  wwiillaayyaahh  

hhuukkuumm  NNeeggaarraa  KKeessaattuuaann  RReeppuubblluuiikk  IInnddoonneessiiaa..  PPPP  NNoo..  1199  iinnii  mmeemmbbeerriikkaann  aarraahhaann  tteennttaanngg  88  

ssttaannddaarr  nnaassiioonnaall  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  mmeelliippuuttii  ::  ((aa))  ssttaannddaarr  iissii,,  ((bb))  ssttaannddaarr  pprroosseess,,  ((cc))  ssttaannddaarr  

kkoommppeetteennssii  kkeelluulluussaann,,((dd))  ssttaannddaarr  ppeennddiiddiikkaann  ddaann  tteennaaggaa  kkeeppeennddiiddiikkaann,,  ((ee))  ssttaannddaarr  ssaarraannaa  ddaann  

pprraassaarraannaa,,  ((ff))  ssttaannddaarr  ppeennggeelloollaaaann  ((gg))  ssttaannddaarr  ppeenniillaaiiaann  ppeennddiiddiikkaann..  

PPeennjjaabbaarraann  ssttaannddaarr--ssttaannddaarr  ppeennddiiddiikkaann  tteerrsseebbuutt  ddiiaattuurr  ddaallaamm  sseejjuummllaahh              ppeerraattuurraann  

ppeemmeerriinnttaahh..  KKhhuussuuss  mmeennggeennaaii  ssttaannddaarr  iissii  ddaallaamm  PPPP  NNoo..  1199  ttaahhuunn  22000055  ppaassaall  66  aayyaatt  ((11))  

ddiinnyyaattaakkaann  bbaahhwwaa  ppeennyyuussuunnaann  kkuurriikkuulluumm  ppaaddaa  ttiinnggkkaatt  ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann,,  jjeennjjaanngg  ppeennddiiddiikkaann  

ddaassaarr  ddaann  mmeenneeggaahh  bbeerrppeeddoommaann  ppaaddaa  ppaanndduuaann  yyaanngg  ddiissuussuunn  oolleehh  BBSSNNPP  ((BBaaddaann  SSttaannddaarr  

NNaassiioonnaall  PPeennddiiddiikkaann))  ddaallaamm  ddookkuummeenn  yyaanngg  ddiissuussuunn  oolleehh  BBNNSSPP  ssttaannddaarr  iissii  mmeennccaakkuupp  hhaall  ––  

hhaall  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  KKeerraannggkkaa    ddaassaarr  ddaann  ssttrruukkttuurr  kkuurriikkuulluumm  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ppeeddoommaann  ddaallaamm  ppeennyyuussuunnaann  

kkuurriikkuulluumm  ppaaddaa  ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann  

22..  BBeebbaann  bbeellaajjaarr  bbaaggii  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  ppaaddaa  ttiinnggkkaatt  ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann  ddaassaarr  ddaann  mmeenneeggaahh..  

33..  KKuurriikkuulluumm  ttiinnggkkaatt  ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  aakkaann  ddiikkeemmbbaannggkkaann  oolleehh  ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann  

bbeerrddaassaarrkkaann  ppaanndduuaann  ppeennyyuussuunnaann  kkuurriikkuulluumm  sseebbaaggaaii  bbaaggiiaann  ttiiddaakk  tteerrppiissaahhkkaann  ddaarrii  ssttaannddaarr  

iissii..  



44..  KKaalleennddeerr  ppeennddiiddiikkaann  uunnttuukk  mmeennyyeelleennggggaarraakkaann  ppeennddiiddiikkaann  ppaaddaa  ssaattuuaann  ppeennddiiddiikkaann  jjeennjjaanngg  

ppeennddiiddiikkaann  ddaassaarr  ddaann  mmeenneennggaahh..  

  
DDeennggaann  ddiillaakkssaannaakkaannnnyyaa  bbeerrbbaaggaaii  ppeerraattuurraann  ppeemmeerriinnttaahhsseejjaakk  ttaahhuunn  22000055  ––  22000077  mmeennggeennaaii  

ppeennggeelloollaaaann  ppeennyyeelleennggggaarraa  ppeennddiiddiikkaann  tteerrsseebbuutt..  MMaakkaa  ddii  llaappaannggaann  gguurruullaahh  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

uujjuunngg  ttoommbbaakk  ddaallaamm  mmeennggiimmpplleemmeennttaassiikkaann  

  
PPeemmbbeellaajjaarraann  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddiiaarraahhkkaann  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  

uunnttuukk  bbeerrkkoommuunniikkaassii  ddaallaamm  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddeennggaann  bbaaiikk  ddaann  bbeennaarr,,  bbaaiikk  sseeccaarraa  lliissaann  

mmaauuppuunn  tteerrttuulliiss,,  sseerrttaa  mmeennuummbbuuhhkkaann  aapprreessiiaassii  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  kkaarryyaa  ssaassttrraa  mmaannuussiiaa  IInnddoonneessiiaa..  

PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ppeennggaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddii  sseekkoollaahh  bbeerrttuujjuuaann  aaggaarr  ssiisswwaa  ddaappaatt  

mmeenngggguunnaakkaann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  bbeennaarr  ddaann  bbaaiikk..  DDii  ssaammppiinngg  iittuu  jjuuggaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  

bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  mmeemmiilliikkii  aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa  yyaanngg  mmeelliippuuttii  aassppeekk  mmeennyyiimmaakk,,  

bbeerrbbiiccaarraa,,  mmeemmbbaaccaa  ddaann  mmeennuulliiss..  PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  kkeeeemmppaatt  aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa  

tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiiwwuujjuuddkkaann  mmeellaalluuii  uujjaarraann  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  oolleehh  mmaannuussiiaa,,  ppaaddaa  kkeeeemmppaatt  aassppeekk  

kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa  yyaanngg  mmeennjjaaddiikkaann  uunnssuurr  ppookkookk  ppeennuulliiss  aaddaallaahh  aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  

mmeennuulliiss  

  
BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  kkoommuunniikkaassii  bbaaiikk  ddaallaamm  ssiittuuaassii  ffoorrmmaall  mmaauuppuunn  

nnoonnffoorrmmaall..  DDaallaamm  ssiittuuaassii  ffoorrmmaall  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeeyyaammppaaiikkaann  mmaatteerrii  

ppeellaajjaarraann,,  rraappaatt  gguurruu,,  bbeerrppiiddaattoo,,  uuppaaccaarraa  ddaann  mmeennyyaammppaaiikkaann  llaappoorraann  kkeeggiiaattaann..  SSeeddaannggkkaann  

ddaallaamm  ssiittuuaassii  nnoonnffoorrmmaall  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  ssaarraannaa  kkoommuunniikkaassii  ddii  lluuaarr  jjaamm  

ppeellaajjaarraann..  KKoommuunniikkaassii  sseeccaarraa  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  ddiiwwuujjuuddkkaann  ddaallaamm  ppeellaajjaarraann  mmeennuulliiss  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa..  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddii  sseekkoollaahh  mmeennccaakkuupp  

aassppeekk--aassppeekk  yyaaiittuu::  mmeennyyiimmaakk,,  bbeerrbbiiccaarraa,,  mmeemmbbaaccaa  ddaann  mmeennuulliiss..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  ssiisswwaa  



ddiittuunnttuutt  uunnttuukk  tteerraammppiill  ddaann  mmeenngguuaassaaii  eemmppaatt  aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa  yyaanngg  mmeennjjaaddii  

ppookkookk  ttuujjuuaann  ppeennggaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa..  

  
BBaahhaassaa  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  uunnssuurr  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  mmaannuussiiaa..  KKaarreennaa  

ddeennggaann  bbaahhaassaa  mmaannuussiiaa  ddaappaatt  ssaalliinngg  bbeerrkkoommuunniikkaassii  aannttaarr  mmaannuussiiaa  yyaanngg  ssaattuu  ddeennggaann  yyaanngg  

llaaiinn..  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  kkiittaa  ppaakkaaii  sseekkaarraanngg  iinnii  sseebbaaggaaii  bbaahhaassaa  rreessmmii  ..    

  
DDaallaamm  kkeedduudduukkaannnnyyaa  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  sseebbaaggaaii  bbaahhaassaa  nneeggaarraa  bbeerrffuunnggssii  sseebbaaggaaii::  ((11))  bbaahhaassaa  
rreessmmii  kkeenneeggaarraaaann,,  ((22))  bbaahhaassaa  ppeennggaannttaarr  ddaallaamm  dduunniiaa  ppeennddiiddiikkaann,,  ((33))  aallaatt  ppeerrhhuubbuunnggaann  ppaaddaa  
ttiinnggkkaatt  nnaassiioonnaall  uunnttuukk  kkeeppeennttiinnggaann  ppeerreennccaannaaaann  ddaann  ppeellaakkssaannaaaann  ppeemmbbaanngguunnaann  nnaassiioonnaall  sseerrttaa  
kkeeppeennttiinnggaann  ppeemmeerriinnttaahh,,  ((44))  aallaatt  ppeennggeemmbbaannggaann  kkeebbuuddaayyaaaann,,  iillmmuu  ppeennggeettaahhuuaann,,  ddaann  
tteekknnoollooggii  ((AAssuull  WWiiyyaannttoo,,  22000033::  2255))..  
  
  
SSeebbaaggaaii  kkoonnsseekkuueennssiinnyyaa  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  hhaarruuss  ddiiaajjaarrkkaann  ddii  sseekkoollaahh--sseekkoollaahh  ffoorrmmaall..  PPaaddaa  

ddaassaarrnnyyaa  ppeennggaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ddii  sseekkoollaahh  bbeerrttuujjuuaann  aaggaarr  ssiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngggguunnaakkaann  

bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  yyaanngg  bbeennaarr  ddaann  bbaaiikk..  DDii  ssaammppiinngg  iittuu  jjuuggaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  

mmeemmiilliikkii  aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa  yyaanngg  mmeelliippuuttii  aassppeekk  mmeennyyiimmaakk,,  bbeerrbbiiccaarraa,,  mmeemmbbaaccaa  

ddaann  mmeennuulliiss..  PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  kkeeeemmppaatt  aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  

ddiiwwuujjuuddkkaannnnyyaa  aappaabbiillaa  uujjaarraann  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  oolleehh  mmaannuussiiaa,,  ppeenngguuaassaaaann  aassppeekk  kkeebbaahhaassaaaann  

mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  kkeebbeerrhhaassiillaann  ddaallaamm  mmeenngggguunnaakkaann  kkoommuunniikkaassii  ddaallaamm  bbeerrbbaahhaassaa..  

  
BBaahhaassaa  sseebbaaggaaii  aallaatt  kkoommuunniikkaassii  uunnttuukk  mmeennyyaammppaaiikkaann  ggaaggaassaann  aattaauu  iiddee,,  ppeerraassaann  sseerrttaa  ssuuaattuu  

hhaall  kkeeppaaddaa  oorraanngg  llaaiinn..  HHaall  iinnii  sseejjaallaann  ddeennggaann  ppeennddaappaatt  sseeoorraanngg  aahhllii  bbaahhaassaa  mmeennggaattaakkaann  

bbaahhwwaa::  ““BBaahhaassaa  aaddaallaahh  llaammbbaanngg  bbuunnyyii//ssuuaarraa  yyaanngg  ddiihhaassiillkkaann  oolleehh  aallaatt  uuccaapp  mmaannuussiiaa  sseebbaaggaaii  

aallaatt  kkoommuunniikkaassii  oolleehh  aannggggoottaa  mmaassyyaarraakkaatt””..  KKoonnsseekkuueennssii  ddaarrii  kkeennyyaattaaaann  mmeennuunnttuutt  bbaahhwwaa  

sseettiiaapp  aassppeekk  ppeemmbbeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  hhaarruuss  mmeennggaarraahh  ppaaddaa  mmaammppuu  aattaauu  ttiiddaakknnyyaa  ssiisswwaa  



bbeerrkkoommuunniikkaassii  sseetteellaahh  ppeemmbbeelljjaarraann  bbeerrllaannggssuunngg..  SSeemmuuaa  aassppeekk  ppeemmbbeellaajjaarraann  hhaarruuss  tteettaapp  

mmeennggaaccuu  kkeeppaaddaa  hhaakkiikkaatt  ddaann  pprriinnssiipp  bbaahhwwaa  bbeellaajjaarr  bbaahhaassaa  aaddaallaahh  bbeellaajjaarr  bbeerrkkoommuunniikkaassii..  

  
BBeerrddaassaarrkkaann  aassppeekk--aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbaahhaassaa,,  mmeennuulliiss  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii  eemmppaatt  

aassppeekk  kkeetteerraammppiillaann  bbeerrbbaahhaassaa  yyaanngg  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  ddiimmiilliikkii  ddaann  ddiikkuuaassaaii  oolleehh  sseesseeoorraanngg..  

BBaahhkkaann  kkeebbeerrhhaassiillaann  sseesseeoorraanngg  ddaallaamm  mmeenniittii  kkaarriirr  mmiissaallnnyyaa,,  ddaappaatt  jjuuggaa  ddiitteennttuukkaann  oolleehh  

tteerraammppiill  ttiiddaakknnyyaa  iiaa  mmeennuulliiss..  UUnnttuukk  iittuullaahh,,  ssuuddaahh  sseehhaarruussnnyyaa  ddii  sseekkoollaahh--sseekkoollaahh  mmeemmbbeekkaallii  

ppeesseerrttaa  ddiiddiikknnyyaa  ddeennggaann  mmeemmppeerrbbaannyyaakk  llaattiihhaann--llaattiihhaann  kkeetteerraammppiillaann  mmeennuulliiss..  BBaahhaassaa  sseennddiirrii  

mmeemmppuunnyyaaii  bbeennttuukk  ddaassaarr  bbeerruuppaa  uuccaappaann  aattaauu  ttuulliissaann  jjaaddii  jjeellaass  bbaahhwwaa  bbeellaajjaarr  bbaahhaassaa  ppaaddaa  

hhaakkiikkaattnnyyaa  aaddaallaahh  bbeellaajjaarr  bbeerrkkoommuunniikkaassii  ddaann  bbeerrkkoommuunniikkaassii  iittuu  ddaappaatt  mmeellaalluuii  ttuulliissaann  

sseehhiinnggggaa  sseerriinngg  ddiisseebbuutt  ddeennggaann  bbaahhaassaa  ttuulliiss..  

  

BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  pprraa  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  ppeennuulliiss  llaakkuukkaann  ppaaddaa  ssiisswwaa  kkeellaass  IIVV  SSeemmeesstteerr  II  SSDD  

NNeeggeerrii  22  BBuummiiaarruumm  TTaahhuunn  PPeellaajjaarraann  22001122//22001133,,  ddiitteemmuukkaann  hhaall--hhaall  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  GGuurruu  ppeennggaajjaarr  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  tteellaahh  mmeemmiilliikkii  kkeellaayyaakkaann..  

22..  BBuukkuu  ppaakkeett,,  bbuukkuu  ppeennuunnjjaanngg  ddaann  ppeerrppuussttaakkaaaann  ccuukkuupp  tteerrsseeddiiaa..  

33..  KKuurriikkuulluumm,,  ssiisswwaa  ppeerrnnaahh  ddiibbeerriikkaann    llaattiihhaann  pprraakkttiikk  mmeennuulliiss  ssuurraatt..  

44..  WWaakkttuu  ddaann  tteemmppaatt  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  ssuuddaahh  ccuukkuupp  mmeemmaaddaaii..  

  
DDeennggaann  ssiittuuaassii  bbeellaajjaarr  mmeennggaajjaarr  yyaanngg  kkoonndduussiiff  sseeppeerrttii  iinnii,,  sseehhaarruussnnyyaa  aakkaann  ddiippeerroolleehh  

kkeemmaammppuuaann  ddaann  hhaassiill  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  yyaanngg  mmaakkssiimmaall,,  nnaammuunn  kkeennyyaattaaaann  yyaanngg  aaddaa  kkeemmaammppuuaann  

ssiisswwaa  ddaallaamm  mmeennuulliiss  ssuurraatt  mmaassiihh  rreennddaahh..  HHaall  iinnii  ddaappaatt  ddiilliihhaatt  ddaarrii  hhaassiill  ppeerroolleehhaann  

kkeemmaammppuuaann  mmeennmmuulliiss  ssuurraatt  ppaaddaa  gguurruu  bbiiddaanngg  ssttuuddii  aattaauu  mmaattaa  ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  



yyaanngg  mmeennggaajjaarr  ddii  kkeellaass  IIVV  sseemmeesstteerr  II  SSDD  NNeeggeerrii  22  BBuummiiaarruumm  ttaahhuunn  ppeellaajjaarraann  22001122//22001133  ppaaddaa  

ttaabbeell  ddii  bbaawwaahh  iinnii::  

  
TTaabbeell  11::  NNiillaaii  HHaassiill  TTeess  KKeemmaammppuuaann  MMeennuullssii  SSuurraatt  PPrriibbaaddii  
  

NNoo..  
IInntteerrvvaall  

NNiillaaii  
JJuummllaahh  SSiisswwaa  

PPrroosseennttaassee  
KKeemmaammppuuaann  

KKaatteeggoorrii  
KKeemmaammppuuaann  

11..  6666      >>  1144  4411,,6677%%  TTuunnttaass  
22..  <<      6655  1166  5588,,3333  %%  BBeelluumm    TTuunnttaass  

JJuummllaahh  3300  110000  %%    
        SSuummbbeerr::  BBuukkuu  NNiillaaii  KKeellaass  IIVV  SSDDNN  22  BBuummiiaarruumm  22001122  

  

BBeerrddaassaarrkkaann  ddaarrii  ttaabbeell  ddii  aattaass  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  ddaarrii  3300  ssiisswwaa  kkeellaass  IIVV  sseemmeesstteerr  11  

SSDD  NNeeggeerrii  22  BBuummiiaarruumm  sseebbaaggiiaann  bbeessaarr  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  mmeennuulliiss  ssuurraatt  bbeelluumm  ttuunnttaass  

yyaaiittuu  1188  ssiisswwaa  ((6600%%))..  DDaarrii  iittuullaahh  ppeennuulliiss  iinnggiinn  mmeennggaaddaakkaann  ppeenneelliittiiaann  ttiinnddaakkaann  kkeellaass  uunnttuukk  

mmeenniinnggkkaattkkaann  pprreessttaassii  bbeellaajjaarr  ppeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa  ppookkookk  bbaahhaassaann  mmeennuulliiss  ssuurraatt  

ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  SSTTAADD..  MMeettooddee  ppeemmbbeellaajjaarraann  SSTTAADD  sseessuuaaii  

ddeennggaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  bbaahhaassaa,,  kkaarreennaa  mmeettooddee  ppeemmbbeellaajjaarraann  SSTTAADD  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  mmooddeell  

ppeemmbbeellaajjaarraann  kkooooppeerraattiiff  yyaanngg  mmeenneekkaannkkaann  ppaaddaa  aaddaannyyaa  aakkttiivviittaass  iinntteerraakkssii  ddii  aannttaarraa  ssiisswwaa  

uunnttuukk  ssaalliinngg  mmeemmoottiivvaassii  ddaann  ssaalliinngg  mmeemmbbaannttuu  ddaallaamm  mmeenngguuaassaaii  mmaatteerrii  ppeellaajjaarraann  gguunnaa  

mmeennccaappaaii  pprreessttaassii  yyaanngg  mmaakkssiimmaall..    

  
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

seagai berikut: 

1. Siswa mengalami kesulitan menjawab soal-soal tantang menulis surat. 

2. Prestasi belajar siswa kelas IV tentang menulis surat masih berada di bawah KKM (nilai 

65). 



 
C. Rumusan Masalah 

Untuk menetapkan tujuan penelitian ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:  

Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar Bahasa Indonesia pokok bahasan menulis surat 

dengan menggunakan  metode pembelajaran Student Teams Achievement Division(STAD) 

pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bumiarum Kecamatan Pringsewu Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar bahasa Indonesia pokok bahasan menulis 

surat dengan model pembelajaran STAD pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Bumiarum 

Kecamatan Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat dicapai adalah: 

1. Manfaat teoritis, melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas guru dan siswa serta meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat  praktis,   

a. Bagi Guru 



Melalui  penelitian  tindakan  kelas ini,  dengan menggunakan metode pembelajarn 

STAD (Student Teams Achievement Division) guru terarahkan untuk berpandangan 

lebih menentukan aktivitas siswa dari pada sekedar berceramah saja. Guru dapat lebih 

berkompeten dalam mendesain model pembelajaran yang kualitas,  interaktif dan 

menyenangkan.  

b. Bagi Siswa 

Melalui penelitian tindakan kelas ini, siswa dapat membangun pengetahuannya secara 

diskusi, parsisipasi, tidak mempunyai pandangan untuk bergabungpada penjelasan 

guru saja. Tetapi juga untuk berkemungkinan untuk mencari pengetahuannya sendiri 

secara mandiri dan juga untuk meningkatkan  metode pembelajaran STAD. 

c. Bagi Sekolah. 

Melalui Penelitian Tindakan Kelas ini, pihak sekolah mendapat pengalaman baru 

untuk menerapkan metode pembelajaran STAD. 
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