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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah :  SD Negeri 1 Pahoman

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia

Kelas/Semester :  V / Ganjil

Waktu :  3 x 35 menit (1 x pertemuan)

Siklus :  1 (satu)

Pertemuan :  1 (satu)

A. Standar Kompetensi : Menulis

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

     tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis.

B. Kompetensi Dasar

4.2  Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan.

C. Indikator

1.  Mengidentifikasikan unsur-unsur yang harus ada dalam karangan narasi

2.  menggunakan konsep berpikir lurus   

3.  menggunakan konsep berpikir radian

4. membuat mind mapping dengan menggabungkan berpikir lurus dan

     berpikir radian 

5.  membuat kerangka karangan dengan menggunakan teknik mind mapping

D.  Tujuan Pembelajaran

1. Setelah ditayangkan film naratif, dengan penjelasan guru siswa dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur yang harus ada dalam karangan narasi.

2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat memahami perbedaan berpikir lurus 

dan berpikir radian dan dapat menerapkan konsep tersebut dalam 

mencurahkan gagasan.

3. Setelah dibelajarkan konsep berpikir lurus dan berpikir radian, siswa 

menggabungkan kedua konsep tersebut dalam membuat mind mapping.

4. Setelah dibelajarkan cara membuat mind mapping, siswa menggunakan 

teknik mind mapping dalam membuat kerangka karangan.
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E.  Materi Pembelajaran

1. Unsur-unsur karangan narasi

2. Konsep berpikir lurus

3. Konsep berpikir radian

4. Kerangka karangan narasi

5. Teknik mind mapping

F.  Metode Pembelajaran

1) Tanya jawab

2) Pemodelan

3) Diskusi

4) Ceramah

G.  Skenario Pembelajaran

No. Kegiatan Pertanyaan/pernyataan Pengelolaan
Alokasi
waktu

1. Awal 
1. Mengkondisi-
    kan kelas

2. Menginfor-
    masikan tujuan 
pembelajaran 

3. Apersepsi
a. Mengaitkan 
dengan lingkungan 
sekitar

b. Mengaitkan 
materi dengan 
pembelajaran 
sebelumnya

Selamat pagi anak-anak. 
Bagaimana kabar kalian pagi 
ini?
Apakah kalian sudah sarapan? 
Kalau sudah, berarti kalian 
sudah siap untuk belajar kan?

Informasi tujuan pembe-
lajaran

Guru menampilkan gambar
Mari perhatikan gambar-
gambar ini. Apa yang kalian 
lihat dari gambar-gambar ini? 
Kira-kira apa yang terjadi? 
Di bab sebelumnya kalian 
telah mempelajari tentang 
puisi, nah menurut kalian apa 
perbedaan puisi dan karangan?

Klasikal

klasikal

Klasikal

Klasikal

5 menit

5 menit

5 menit

2 menit

2. Inti 
1. Guru meminta 
siswa untuk 
menonton sebuah 
film dan mengamati 
hal-hal yang 
mereka lihat/rasa 
ada dalam film 
tersebut.

Coba kalian saksikan film ini 
dan perhatikan apa saja yang 
harus ada dalam pembuatan 
sebuah film.

Klasikal
15 menit
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2. Siswa diminta 
untuk mengidentifi-
kasikan unsur-unsur 
yang ada dalam 
sebuah 
cerita/narasi.  

3. Siswa 
mengidentifi-
kasikan struktur 
cerita dan tujuan 
cerita.

4. Siswa 
mengidentifi-
kasikan jalan cerita.

5. Siswa 
mengidentifi-
kasikan pilihan kata 
dalam cerita/narasi.

6. Siswa 
mengidentifi-
kasikan penggunaan 
ejaan.

8. Siswa membuat 
kerangka karangan 
dengan teknik mind 
mapping.

Baik anak-anak, unsur-unsur 
apa saja yang ada dalam cerita 
di film tadi?

Menurut kalian, apakah cerita 
ini diceritakan secara urut atau 
acak? Apakah ada bagian-
bagian yang menyusun cerita 
ini? Apa sajakah bagian-
bagian yang menyusun cerita 
tersebut? Menurut kalian untuk 
apa cerita ini ditulis?   

Menurut kalian apa tema dari 
cerita tadi? Bagaimana dengan 
jalan ceritanya? Apakah kalian 
dapat mengikuti jalan 
ceritanya? Siapa yang bisa 
menceritakan kembali secara 
ringkas cerita film yang tadi 
kalian saksikan?

Coba ingat-ingat lagi kata-kata 
yang digunakan para tokoh 
dalam film tadi, menurut 
kalian apakah penggunaan 
kata-kata sudah tepat dan 
benar?

Dalam film tadi, dapatkah 
kalian mengamati ejaan yang 
digunakan dalam dialog? 
Kalian dapat mengidentifikasi 
penggunaan ejaan jika cerita 
itu dibahasatuliskan. Maka, 
jika kalian menulis karangan 
narasi jangan lupa untuk selalu 
menggunakan ejaan baku yang 
sudah disempurnakan.

Apakah kalian sudah mengerti 
tentang unsur-unsur yang 
harus ada dalam karangan 
narasi? Ada yang ingin 
bertanya tentang materi ini 
sebelum kita lanjutkan?

Sebelumnya kalian perlu 
belajar cara membuat mind 
mapping. Pertama-tama kalian 
berlatih berpikir lurus. Ibu 
akan bagikan selembar kertas 
yang bergambar untuk setiap 
siswa. Tugas kalian adalah 
warnai gambar tersebut dan 

Klasikal

Klasikal

Klasikal

Klasikal

Klasikal

Klasikal

Individu

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

38 menit
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isilah setiap tanda panah 
pertama dengan kata yang 
menurut kalian ada 
hubungannya dengan gambar 
tersebut, tanda panah kedua 
dengan kata yang ada 
hubungannya dengan kata 
pertama dan seterusnya. Jika 
kalian masih bingung, mari 
perhatikan contoh yang ada di 
slide. Jawabanmu tidak perlu 
sama dengan contoh, namun 
kembangkanlah idemu sesuai 
imajinasi dan kreativitasmu.
Anak-anak sudah bisa 
membuat peta pikiran dengan 
berpikir lurus? Baik, kalau 
sudah bisa kita lanjutkan 
dengan mempelajari berpikir 
memencar. Ibu akan bagikan 
lagi gambar yang berbeda, 
tugas kalian adalah tulislah 
segala sesuatu yang 
berhubungan dengan gambar 
yang diberikan di sekeliling 
gambar tersebut. Sebaiknya 
kata yang kalian tulis 
berbentuk kata tunggal ya 
bukan jamak. Setelah selesai 
warnai gambarnya dan jangan 
lupa menambahkan cabang-
cabang untuk setiap kata. Jika 
kalian masih bingung, Ibu 
akan berikan contoh melalui 
slide ini.
Siapa yang masih belum 
mengerti tentang berpikir lurus 
dan memencar? Baik, kalau 
semua sudah paham sekarang 
kita akan menggabungkan 
penggunaan berpikir lurus dan 
memencar. Sekarang 
perhatikan lingkaran ini. Kalau 
kalian melihat lingkaran, 
benda apa yang terpikirkan 
oleh kalian? Ya, ada banyak 
benda yang berbentuk 
lingkaran, salah satu 
contohnya adalah buah jeruk. 
Kita ambil contoh lingkaran ini 
adalah buah jeruk. Nah, 
sekarang coba sebutkan apa 
saja hal yang berhubungan 
dengan jeruk? Ya, jeruk itu 
termasuk buah, ada berbagai 
jenis dengan rasa yang 
beragam. Ibu tuliskan kata-
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kata ini di sekeliling gambar 
jeruk ini. Jadi, sekarang ada 3 
cabang, yakni cabang buah, 
cabang jenis, dan cabang rasa. 
Ini adalah pola berpikir lurus, 
seperti yang tadi kita pelajari. 
Sekarang kita tuliskan sub-sub 
bagian dari 3 cabang ini 
dengan menggunakan pola 
berpikir memencar. 
Nah, sekarang coba buatlah 
kerangka karangan dengan 
teknik mind mapping dengan 
tema pengalaman pribadi.  

3. Akhir 
Refleksi

Anak-anak, apa yang kalian 
dapatkan dari pembelajaran 
tentang menulis karangan 
narasi ini? 
Jika kalian telah memahami 
materi ini, apa harapan dan 
keinginan kalian setelah 
mempelajari materi ini?
Jadi apa kesimpulan kalian 
dari hasil belajar hari ini?

Individu 5 menit

H.  Alat / Bahan / Sumber

Alat / Bahan :  media audio visual berupa film narasi (Pendidikan Budi    

                                 Pekerti Anak)

   gambar-gambar animasi seperti super girl, batman

Sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Karangan#Narasi

   Buku Gembira Belajar dengan Mind Mapping

I.  Penilaian 

1.  Teknik :  Tes

2.  Instrumen :  Uji Kompetensi Menulis

3.  Soal :  Uraian bebas terbatas
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Petunjuk!

Buatlah sebuah kerangka karangan narasi berdasarkan pengalaman 

pribadi kalian masing-masing tentang pengalaman pribadi yang pernah 

kalian alami!  Perhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam karangan 

narasi!

Kunci jawaban  :

Kerangka karangan narasi siswa harus memenuhi unsur-unsur yang harus ada 

dalam karangan narasi meliputi struktur narasi: adanya alur, latar, penokohan 

(tokoh dan perwatakan), dan sudut pandang; tema: pengembangan gagasan 

sesuai dengan tema yang ditentukan.

Bandar Lampung, September 2010

Kepala SDN 1 Pahoman,         Peneliti,

Yurina, S.Pd., M.Pd.         Yanti, S.Pd.

NIP 19630202 198303 2 008            NIP 19801029 200902 2 002
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Materi Pembelajaran Menulis Karangan Narasi

Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa 

atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang 

menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik 

merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur 

itu disebut plot atau alur. Jadi, narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan 

plot atau alur.

Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi 

ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. Contoh 

narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. 

Sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, cerbung, ataupun cergam.

Langkah menyusun narasi (terutama yang berbentuk fiksi) cenderung dilakukan 

melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, menemukan, dan menggali ide. 

Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan menggunakan "rumus" 5 W + 1 H.

Unsur-unsur Pembangun Narasi

1. Tema adalah pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis.

2. Alur/plot adalah jalinan cerita, bagaimana cerita itu disusun, sehingga                                                   

    peristiwa demi peristiwa dapat terjalin dengan baik.

3. Watak/karakter berhubungan dengan perangai si pelaku atau tokoh dalam 

    suatu narasi.

4. Suasana berhubungan dengan kesan yang ditimbulkan sehingga pembaca 

    dapat ikut membayangkan dan merasakan suasana yang dihadapi pelaku.

5. Sudut pandang berhubungan dengan dari mana penulis memandang suatu 

    peristiwa.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah :  SD Negeri 1 Pahoman

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia

Kelas/Semester :  V / Ganjil

Waktu :  3 x 35 menit (1 x pertemuan)

Siklus :  1 (satu)

Pertemuan ke :  2 (dua)

A.  Standar Kompetensi : Menulis

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

     tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis.

B.  Kompetensi Dasar

4.2  Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan.

C.  Indikator

Menulis karangan narasi berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat 

dengan tema pengalaman pribadi.  

D.  Tujuan Pembelajaran

Setelah disajikan cara mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan, 

siswa mampu mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat menjadi 

sebuah karangan narasi.

E.  Materi Pembelajaran

1. Unsur-unsur karangan narasi

2. Isi karangan narasi

3. Kerangka karangan narasi

4. Penggunaan pilihan kata dan ejaan dalam karangan narasi

5. Menulis karangan narasi

F.  Metode Pembelajaran

Tanya jawab

Pemodelan

Diskusi
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Unjuk kerja

G.  Skenario Pembelajaran

No. Kegiatan Pertanyaan/pernyataan Pengelolaan
Alokasi

waktu

1. Awal 

1. Mengkondisi-

    kan kelas

2. Menginfor-

    masikan tujuan 

pembelajaran 

3. Apersepsi

a. Mengaitkan 

dengan lingkungan 

sekitar

b. Mengaitkan 

materi dengan 

pembelajaran 

sebelumnya

Selamat pagi anak-anak. 

Bagaimana kabar kalian pagi 

ini?

Sudah siap untuk belajar kan?

Informasi tujuan pembe-

lajaran

Guru menampilkan kerangka 

karangan narasi dalam bentuk 

mind map 

Mari perhatikan mind map ini. 

Apa saja yang kalian lihat ada 

di setiap cabang mind map ini? 

Di pertemuan sebelumnya 

kalian telah mempelajari 

tentang unsur-unsur karangan 

narasi dan membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind 

mapping, nah apakah kalian 

membawa kerangka karangan

yang kalian buat kemarin?

Klasikal

Klasikal

Klasikal

Klasikal

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit
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2. Inti 

1. Guru meminta 

siswa untuk 

menempelkan 

kerangka karangan 

yang mereka buat di 

papan tulis, 

kemudian guru 

bersama dengan 

siswa memeriksa 

kelengkapan unsur-

unsur dalam 

kerangka karangan 

yang telah dibuat.

2. Siswa 

memperbaiki 

kerangka karangan 

yang masih salah, 

kemudian 

mengembangkan 

kerangka karangan 

tersebut ke dalam 

karangan narasi.

Baik anak-anak, sekarang 

tempelkan kerangka karangan 

yang sudah kalian buat di 

rumah di papan tulis.

Setiap baris, mulai dari baris 

pertama maju ke depan papan 

tulis, bersama dengan Ibu kita 

periksa kelengkapan kerangka 

karangan yang telah dibuat 

teman kalian.

Bagi siswa yang kerangka 

karangannya masih kurang 

lengkap, silakan dilengkapi.

Bagi siswa yang kerangka 

karangannya sudah benar dan 

lengkap, silakan mulai 

mengembangkan kerangka 

karangan tersebut menjadi 

sebuah karangan narasi sesuai 

tema yang Ibu berikan.

Klasikal

Klasikal

Individu

5 menit

20 menit

50 menit

3. Akhir 

Refleksi

Anak-anak, apa yang kalian 

dapatkan dari pembelajaran 

tentang menulis karangan 

narasi ini? 

Individu 10 menit
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Jika kalian telah memahami 

materi ini, apa harapan dan 

keinginan kalian setelah 

mempelajari materi ini?

Jadi apa kesimpulan kalian 

dari hasil belajar hari ini?

H.  Alat / Bahan / Sumber

Alat / Bahan :  kerangka karangan siswa dalam bentuk mind map

Sumber :  --

I.  Penilaian 

1.  Teknik :  Tes

2.  Instrumen :  Uji Kompetensi Menulis

3.  Soal :  Uraian bebas terbatas

Petunjuk!

Tulislah sebuah karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi kalian 

masing-masing tentang pengalaman yang menyenangkan bersama orang 

tua yang pernah kalian alami!  Perhatikan struktur narasi, tema, tata 

bahasa, pilihan kata dan penggunaan ejaan!
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Kunci jawaban  :

Karangan narasi siswa harus memenuhi tata cara menulis karangan narasi dengan 

memperhatikan struktur narasi: adanya alur, latar, penokohan (tokoh dan 

perwatakan), sudut pandang; tema: pengembangan gagasan sesuai dengan tema 

yang ditentukan; tata bahasa: keefektifan kalimat dan kepaduan paragraf; diksi: 

kesesuaian kata dengan konteks; ejaan: penulisan huruf dan kata serta pemakaian 

tanda baca.

J. Pedoman Penskoran

no Indikator
Skor

Maksimal
rentang Deskriptor

1 Tema 10 9 – 10

7 – 8

5 – 6

3 – 4

0 - 2

Pengembangan gagasan-gagasan dalam karangan 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan 

semua paragraf dalam karangan sesuai dengan 

kerangka karangan yang dibuat.

Pengembangan gagasan-gagasan dalam karangan 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan, 

namun hanya 2 paragraf dari karangan yang 

sesuai dengan kerangka karangan. 

Pengembangan gagasan-gagasan dalam karangan 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan, 

namun hanya 1 paragraf dari karangan yang 

sesuai dengan kerangka karangan.

Pengembangan gagasan-gagasan dalam karangan 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan, 

namun isi karangan tidak sesuai dengan 

kerangka karangan.

Pengembangan gagasan-gagasan dalam karangan 

tidak sesuai dengan tema yang telah ditentukan

dan tidak sesuai dengan kerangka karangan yang 

dibuat. 

2 Struktur 

narasi

40 33 - 40

25 - 32

Karangan ditulis berdasarkan pengalaman 

pribadi siswa dengan menunjukkan adanya latar 

cerita, sudut pandang, alur cerita, dan adanya 

penokohan.

Karangan ditulis berdasarkan pengalaman 

pribadi siswa dengan menunjukkan adanya latar 
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17 - 24

9 - 16

0 - 8

cerita, sudut pandang, dan alur cerita tetapi tidak 

ada penokohan.

Karangan ditulis berdasarkan pengalaman 

pribadi siswa dengan menunjukkan adanya latar 

cerita, sudut pandang, namun tidak 

memperlihatkan adanya alur cerita dan 

penokohan.

Karangan ditulis berdasarkan pengalaman 

pribadi siswa dengan menunjukkan adanya latar 

cerita, namun tidak menunjukkan adanya sudut 

pandang, alur cerita, dan tidak ada penokohan.

Karangan ditulis bukan berdasarkan pengalaman 

pribadi siswa tidak menunjukkan adanya latar 

cerita, sudut pandang, alur cerita, dan tidak ada 

penokohan.

3. Tata 

Bahasa

15 13 – 15

10 – 12

7 - 9

4 - 6

0 - 3

Seluruh kalimat dalam karangan ditulis dengan 

kalimat yang efektif dan ada kepaduan antar 

seluruh paragraf dalam karangan.

Sebagian besar kalimat dalam karangan ditulis 

dengan kalimat yang efektif dan ada kepaduan 

antar paragraf dalam karangan.

Sebagian besar kalimat dalam karangan ditulis 

dengan kalimat yang efektif namun tidak ada 

kepaduan antar paragraf.

Karangan ditulis dengan kalimat-kalimat yang 

kurang efektif namun ada kepaduan antar 

paragraf.

Karangan ditulis bukan dengan kalimat-kalimat 

yang efektif dan tidak ada kepaduan paragraf-

paragraf.

4. Diksi 

(pilihan 

kata)

25 21 – 25

16 – 20

11 – 15

6 – 10

Kata-kata yang digunakan dalam karangan 

sesuai dengan konteks cerita dan tidak terdapat 

kesalahan pemilihan dan penggunaan kata.

Terdapat 1 – 2 kesalahan pemilihan dan 

penggunaan kata.

Terdapat 3 – 4 kesalahan pemilihan dan 

penggunaan kata.

Terdapat 5 – 6 kesalahan  pemilihan dan 
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0 - 5

penggunaan kata. 

Terdapat > 6 kesalahan pemilihan dan 

penggunaan kata.

5. Ejaan 10 9 – 10

7 – 8

5 – 6

3 – 4

0 – 2

Cerita yang dikemukakan jelas, terdapat 0 – 4 

kesalahan penulisan huruf, kata, dan pemakaian 

tanda baca.

Cerita yang dikemukakan jelas, terdapat 5 – 9 

kesalahan penulisan huruf, kata, dan pemakaian 

tanda baca.

Cerita yang dikemukakan jelas, terdapat 10 – 14 

kesalahan penulisan huruf, kata, dan pemakaian 

tanda baca.

Cerita yang dikemukakan jelas, terdapat 15 – 20 

kesalahan penulisan huruf, kata, dan pemakaian 

tanda baca.

Cerita yang dikemukakan tidak jelas, terdapat > 

21 kesalahan penulisan huruf, kata, dan 

pemakaian tanda baca.

Nilai = jumlah skor perolehan            

Bandar Lampung, September 2010

Kepala SDN 1 Pahoman,         Peneliti,

Yurina, S.Pd., M.Pd.         Yanti, S.Pd.

NIP 19630202 198303 2 008                                                        NIP 19801029 200902 2 002
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Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan Refleksi pada Siklus I

Kelebihan Kelemahan Solusi

1. Saat pembelajaran siswa 

    sudah mulai termotivasi 

    dalam pembelajaran bahasa 

    Indonesia dengan 

    menggunakan media film 

    dan gambar animasi.

2. Beberapa siswa sudah bisa 

    membuat karangan narasi.

3. Beberapa siswa sudah 

    memahami kalimat sesuai 

    EYD.

4. Guru hampir memberikan 

    penegasan di akhir 

    pembelajaran.

5. Media pembelajaran sudah 

    menarik.

1. Guru masih kurang 

    Memotivasi siswa dalam    

    pembelajaran.

2. Guru kurang dalam 

    memberikan bimbingan 

    mengembangkan kerangka 

    karangan menjadi sebuah 

    karangan narasi yang benar.

3. Guru kurang membimbing 

    siswa untuk mengoreksi 

    ejaan, tanda baca, dan diksi 

    yang salah.

4. Guru masih kurang dalam 

    menegaskan kembali 

    konsep-konsep karangan 

    narasi dan teknik mind 

    mapping kepada siswa.

5. Peralatan yang digunakan 

    untuk menayangkan media 

    film tidak dipersiapkan 

    dengan baik, sehingga 

    menyita cukup banyak 

    waktu untuk 

    pemasangannya. 

1. Guru harus memotivasi 

    siswa untuk giat belajar.

2. Guru harus selalu 

    memberikan bimbingan 

    dalam mengembangkan 

    kerangka karangan menjadi 

    sebuah karangan narasi 

    yang benar. 

3. Guru harus selalu 

    membelajarkan siswa untuk 

    mengoreksi ejaan, tanda 

    baca, dan diksi yang salah

4. Guru harus selalu 

    menegaskan kembali 

    konsep-konsep karangan 

    narasi dan teknik mind 

    mapping kepada siswa.

5. Guru harus mempersiapkan 

    peralatan yang dibutuhkan 

    untuk membantu media 

    agar tidak banyak waktu 

    yang terbuang percuma.

Perbaikan RPP siklus 1 ke siklus 2

Perbaikan yg dilakukan berkaitan dg tindakan yg diberikan dalam pembelajaran membuat 

kerangka karangan dg teknik mind mapping adalah mengubah cara manual yg digunakan di siklus 

I & menggantinya dg menggunakan media audio visual berupa CD interaktif gembira belajar dg 

mind mapping yg dibuat oleh Femi Olivia.  CD interaktif yg dimaksud adalah CD yg berisi materi-

materi tentang mind mapping yang dibuat & dijalankan dg program microsoft office power point.
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Tolok Ukur Penilaian Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan 

Menggunakan Teknik Mind Mapping

Interval Persentasi

Tingkat Kemampuan Keterangan

85% - 100% Baik sekali

75% - 84%
Baik

60% - 74%
Cukup

40% - 59%
Kurang

0% - 39%
Gagal

   (Nurgiantoro dalam Astri: 2010)


