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ABSTRAK 
 

SUWARNO, NIM. 14PSC01672 Pembelajaran Menulis Petunjuk Untuk 

Melakukan Sesuatu (Studi Kasus di Kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, 

Grobogan Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016) Tesis Program Studi 

Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana, Universitas Widya Dharma   Klaten. 

      Penelitian ini difokuskan pada permasalahan pembelajaran menulis petunjuk untuk 

melakukan sesuatu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses 

pembelajaran menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu di kelas IV SD Negeri 2 

Trisari, Gubug, Grobogan Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016? 2) Mengapa 

pelaksanaan pembelajara menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu di kelas IV SD 

Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 berlangsung 

seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan? 

          Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hakikat belajar, hakikat  

pembelajaran dan mengajar, peran guru dalam aktivitas pembelajaran, hakikat menulis, 

rencana pelaksanaan pembelajaran, strategi dan metode pelaksanaan pembelajaran, 

motivasi, media, evaluasi. 

            Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan 

sumber data dalam penelitian ini berupa  aktivitas pembelajaran menulis petunjuk 

untuk melakukan sesuatu  di kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan Semester 

I Tahun Pelajaran 2015/2016.  

 Pernyataan Identitas Data (PID) diperoleh dari hasil observasi dengan cara 

merekam atau menyoting. Hasil rekaman selanjutnya ditekstualisasi dalam bentuk 

multikolom yang terdiri atas tapak-tapak jejaring (tajering). Setiap tajering 

mengandung satu tema maka tersusunlah PID. Dalam penelitian ini ada 47 PID, 

kemudian direduksi menjadi 41 Unit Data Utama (Udaut). Udaut ini kemudian dibahas 

dan dikaji. Pembahasan mengenai aspek guru, siswa, materi, metode, dan evaluasi.

    

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu: a) guru mengadakan appersepsi b) guru 

banyak menjelaskan materi pelajaran c) guru membimbing tugas kelompok d) guru 

menyediakan media berbagai jenis obat dan kemasannya e) guru mengadakan evaluasi 

f) guru memberikan pengayaan g) siswa kurang aktivitas menulis. Berdasarkan analisis  

secara keseluruhan proses Pembelajaran Menulis Petunjuk Untuk Melakukan Sesuatu 

di Kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan adalah a) karena untuk mengetahui 

pengetahuan awal siswa b) agar siswa jelas tentang menulis petunjuk c) karena untuk 

memberikan motivasi siswa dalam menulis petunjuk d) karena untuk memberikan 

contoh menulis petunjuk e) karena untuk mengetahui ketuntasan dan tujuan belajar f) 

karena untuk memperdalam keterampilan menulis petunjuk g) karena tugas dikerjakan 

secara kelompok.  

 

Kata Kunci: pembelajaran menulis, petunjuk melakukan sesuatu 
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ABSTRACT 

 

SUWARNO, NIM: 14PSC01672 The Teaching And Learning 0f direction  Doing  

Something (A Case-Studies on the Four Year Student of Public Secondary School 2 

Trisari, Gubug, Grobogan Odd Semester, School Year 0f 2015/2016 ) Thesis 

Language Education Study Program, Master Programme  Widya Dharma 

University Klaten 2016 

     The study  focused on observasing the teaching of writing direction doing 

something.  The problems of the study are 1) Conducting an intense observation of the 

teaching and learning process of writing direction doing something, applied for four 

year students of Public Secondary School 2 Trisari, Gubug, Grobogan, Odd Semester, 

Academic Year of 2015/2016. 2) Finding the influencing factors of why the above 

teaching and learning activity is done in such a ways. 

The related theoretical used are about the nature of teaching and learning, teacher’s 

role in learning activity, the nature of writing, lesson plan, teaching strategy, theaching 

method, motivation, learning media and evaluation. 

The research is done in Public Secondary School 2, Trisari, Gubug, Grobogan. 

This is a descriptive, yet, qualitative study study which uses a case-study as the 

approach.The data-sources are the teaching and learning activities of writing direction 

doing something, applied for the fourth year students of Public Secondary School 2, 

Trisari, Gubug, Grobogan, Odd Semester, School  Year of 2015/2016. 

The statement of Data-Identity is made based on the observation-result in the form 

of recorded video shooting. This recording is then to be textualized in multi-column, 

which counsist of networking-tracks (tajering). One networking-track has one theme. 

Using these steps, The statement of data-unit can be arranged. This study uses 47 

statements of data-unit. Those statements of data-unit are then to be studied and 

analyzed. The discussion lays on the aspects of the teacher, students, learning material, 

teaching method, and evaluation. 

The result of this study concludes that : a)During the teaching and learning process 

of writing direction doing something; applied for the fourth year semester students of 

Public Secondary School 2, Trisari, Gubug, Grobogan, Odd Semester, School Year of 

2015/2016; the teacher does the apperception. b)The teacher explains the learning 

material. c) The teacher guides the task  in group. d) The teacher uses some 

medications and written clues as learning media. e) The teacher conducts the 

evaluation. f) The teacher gives the enrichment program or additional teaching 

sessionfor maximum absorpption toward the given material. g) The observed students 

are lack of writing (habitual) activity. With the whole analysis as its base, this study 

gives the influencing factors of those finding as follow: a) The teacher gives the 

apperception to know students preliminary knowledge on writing. b) The teacher 

explains the material so that students get clear description on it, c) The teacher guides 

the group-work to motivate all students about the subject of learning. d) The teacher 

uses some medicationsplus its written direction as learning media to give students real 

examples of the given lesson. e) The teacher gives the evalution to measure the 

completion of the lesson and fulfill its teaching goals. f) The teacher deepen program to 

provide students a deeper understanding upon the given material. g) Studens are lack of 

(habitual) writing activity because the task is given in group. 

 

Key-words: teaching and learning activity, written direction  doing something 
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 BAB I  

      PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi dan situasi SD Negeri 2 Trisari berdasarkan letaknya di daerah 

pedesaan berada di tengah-tengah perumahan penduduk di dusun Tembelingan, 

Trisari, Kecamatan Gubug. SD Negeri 2 Trisari merupakan salah satu dari 9 SD 

sebagai SD Inti yang berada di daerah binaan V (Dabin V) gugus Ki Hajar 

Dewantoro. Sebagai  SD Inti ,SD Negeri  2   Trisari selalu memacu untuk 

meningkatkan prestasi siswanya baik akademis maupun nonakademis.  Jumlah 

siswa keseluruhan tahun ajaran 2015/2016 ada 182 siswa, terdiri dari 6 rombongan 

belajar dari kelas I sampai kelas VI. Terdapat 1 orang Kepala Sekolah, 5 orang 

Guru kelas, 1 orang Guru  Agama (Islam) 1 orang Guru Olah raga,dan 1 penjaga 

SD. SD Negeri 2 Trisari merupakan SD Inti , prestasi sekolah boleh dibanggakan 

dari pengamatan peneliti dilapangan sebanyak 62 piala kejuaraan, 35 kejuaraan di 

antaranya diraih selama 4 tahun terakhir baik tingkat kecamatan maupun 

kabupaten. SD Negeri 2 Trisari merupakan satu-satunya sekolah di wilayah Gubug 

yang mengembangkan budaya daerah karawitan dan dikenal di daerah sekitar. 

 Namun dari berbagai kejuaraan yang diraih belum ada satupun prestasi dari 

kompetensi menulis. Seperti menulis puisi, pantun, menulis cerita bebas, menulis  

cerita gambar seri dan menulis pidato yang setiap tahun diadakan oleh dinas 

pendidikan tingkat kecamatan maupun kabupaten.  

Sarana prasarana yang tersedia untuk menunjang pengembangan  

kemampuan siswa khususnya tentang membaca dan menulis sangat minim dengan 
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tidak tersedianya sarana prasarana sekolah dan berbagai media pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Sarana dan prasarana sangat penting sekali . 

 Berbagai usaha dilakukan untuk menarik siswa gemar membaca dan 

menulis dengan mengadakan lomba menulis puisi dan cerpen dalam memperingati 

hari Sumpah Pemuda atau Bulan Bahasa setiap bulan Oktober. Namun semua 

dirasa belum cukup untuk membangkitkan minat siswa untuk mencintai, 

mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang menulis. Terbukti sedikitnya 

siswa yang mengikuti lomba tersebut. Misalnya, pada tahun 2015 dari kelas IV, V 

dan VI jumlah siswa 135 yang mengikuti lomba menulis puisi dan cerpen hanya 

40 siswa. Sebagian siswa mengatakan takut mengikuti lomba menulis karena tidak 

paham bagaimana menulis puisi dan cerpen yang benar. Hal inilah salah satu sebab 

yang diduga kurang maksimalnya pengembangan kemampuan siswa tentang 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam bidang menulis sehingga prestasi 

yang diharapkan belum terwujud. 

Selain sarana prasarana yang dapat menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran yang diharapkan, guru memegang peran sentral dalam keberhasilan 

untuk mengembangkan kompetensi siswa. Tanpa kemaun dan kemampuan  guru 

keberhasilan yang diharapkan sulit untuk diwujudkan. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang meliputi empat aspek yaitu, mendengarkan, berbicara, membaca 

dan menulis belum tentu secara optimal setiap guru dapat menguasainya. Seperti 

yang Sugiyanti, S.Pd.SD Negeri 2 Trisari beliau mengakui bahwa beliau kurang 

menguasai materi pelajaran Bahasa Indonesia terutama menulis karena harus 

menyampaikan dan memberi contoh bagaimana menulis yang benar dan baik dan 

bagaimana menghubungkan suatu peristiwa lalu menulisnya.  Beliau juga 
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mengatakan kurangnya pengetahuan  dalam menggunakan metode dan strategi 

pembelajaran Bahasa Indonesia, minimnya referensi yang menunjang 

pembelajaran bahasa Indonesia  sehingga guru kurang memahami materi pelajaran 

Bahasa Indonesia. Kesulitan lain  banyak siswa yang kurang memahami penulisan 

huruf kapital, tanda baca, membedakan antara huruf b dan d, dan banyaknya 

istilah-istilah baru yang mengiringi perkembangan bahasa Indonesia. 

  Begitu  pula   guru kelas IV Zulaekhah, S.Pd SD Negeri 2 Trisari beliau 

mengatakan bahwa dalam pembelajaran menulis selama ini masih adanya 

hambatan-hambatan sehingga keterampilan menulis belum dilaksanakan secara 

optimal. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan pelajaran 

Bahasa Indonesia terutama aspek menulis, (a) masalah metode yang digunakan 

untuk meningkatkan dan mendorong siswa untuk mau menulis dengan baik dan 

benar, (b) adanya keterbatasan waktu dan banyaknya materi yang harus diajarkan 

sehingga hasilnya kurang memuaskan, (c) kurangnya pengetahuan bagaimana 

memberikan materi menulis yang benar dan (d) evaluasi yang diadakan guru 

tentang menulis. Seperti pada kompetensi dasar menulis petunjuk untuk 

melakukan sesuatu. Dalam kompetensi ini siswa harus menguasai tiga 

pemahaman, yaitu (1) maksud pemberi petunjuk, (2) memahami gambar dan (3) 

menuliskan petunjuk dengan kalimat sendiri. Sehingga nilai yang dicapai siswa 

khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kompetensi menulis siswa 

kelas IV sering di bawah KKM dari jumlah siswa 34 anak yang lulus KKM tidak 

lebih dari 60%. Hal ini terjadi karena siswa menganggap bahwa pelajaran Bahasa 

Indonesia adalah kurang menantang karena setiap hari sudah menggunakan Bahasa 

Indonesia.  
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Sedangkan berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa kelas IV, 

mengatakan guru dalam menyampaikan pelajaran Bahasa Indonesia 

membosankan,  terlalu banyak menggunakan metode ceramah, kurang teliti dalam 

mengoreksi hasil evaluasi, kurang memberikan contoh menulis dan  jarang 

menggunakan alat peraga.Alat peraga  memperjelas materi yang akan disampaikan 

kepada  anak . 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin mengetahui secara mendalam 

tentang  pembelajaran menulis. Dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan pada 

proses pembelajaran menulis siswa kelas IV karena  (1) merupakan kelas awal 

bagaimana pembelajaran menulis harus benar-benar dikuasai siswa sebagi dasar 

untuk memahami, menerapkan berbagai kaidah-kaidah bahasa baik secara tertulis 

maupun lisan (2) pembelajaran Bahasa Indonesia telah menentukan lulus dan 

tidaknya siswa menempuh pendidikan di SD (3) hasil pembelajaran menulis 

petunjuk melakukan sesuatu belum sesuai dengan kreteria ketuntasan yang 

diharapkan.    

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

beberapa masalah di kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan, tahun 

pelajaran 2015/2016 sebagai berikut: 

1. Kurang sarana dan prasarana penunjang  pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Kurang minatnya siswa terhadap pembelajaran menulis. 

3.Adanya hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa  Indonesia. 

4. Guru kurang menguasai metode, strategi dan  materi pada aspek keterampilan 

menulis.  
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5. Kurang  tercapainya kriteria ketuntasan belajar dalam pembelajaran menulis 

petunjuk untuk melakukan sesuatu di kelas IV SD Negeri 2 Trisari, 

Gubug,Grobogan. 

6. Siswa kurang senang dan bosan karena guru hanya menerangkan tanpa memberi 

contoh dalam  menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu.  

7. Pembelajaran menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu belum berhasil 

mencapai  KKM. 

C. Pembatasan Masalah.  

Agar penelitian ini dapat terfokus pada pokok permasalahan, peneliti 

membatasi masalah pada butir 7 yakni pembelajaran menulis petunjuk untuk 

melakukan sesuatu belum berhasil mencapai KKM. 

Adapun alasan dari pemilihan butir tersebut berhubungan dengan 

ketercapaian pelaksanaan pembelajaran pada kompetensi dasar  menulis petunjuk 

untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dianalisis lebih mendalam. 

D. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai 

berikut. 

1 Bagaimana proses pembelajaran menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu  di 

Kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan, Semester I Tahun Pelajaran 

2015/2016? 

2. Mengapa pelaksanaan pembelajaran menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu 

di Kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan, Semester I Tahun Pelajaran 

2015/2016 berlangsung seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan? 
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E. Tujuan Penelitian.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran menulis petunjuk untuk 

melakukan sesuatu di kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan, 

Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk mengetahui penyebab  pembelajaran menulis petunjuk untuk melakukan 

sesuatu di Kelas IV SD Negeri 2 Trisari, Gubug, Grobogan, Tahun Pelajaran 

2015/2016 berlangsung seperti yang tampak ketika pengamatan dilakukan. 

 F. Manfaat Penelitian.  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi Guru, sebagai bahan acuan terhadap proses pembelajaran yang selama ini 

dilaksanakan terkait pembelajaran menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu.  

  2. Bagi Sekolah, dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka memberikan 

dukungan sarana prasarana seperti media, buku referensi dan kesempatan untuk 

meningkatkan belajar siswa khususnya keterampilan menulis petunjuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat meningkatkan kreativitas siswa yang pada 

akhirnya potensi siswa dapat berkembang secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan data-data yang ditemukan dan telah dianalisis pada Bab IV, 

maka dua permasalahan “Pembelajaran Menulis Petunjuk Untuk Melakukan 

Sesuatu di Kelas IV SD Negeri 2 Trisari Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016” 

yang dihadapi sudah dapat dipecahkan. Permasalahan yang telah terpecahkan 

tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran menulis petunjuk  melakukan sesuatu di kelas IV  

a) guru mengadakan appersepsi b) guru banyak menjelaskan materi pelajaran c) 

guru membimbing tugas kelompok d) guru menyediakan media berbagai jenis 

obat dan kemasannya e) guru mengadakan evaluasi f) guru memberikan 

pengayaan. g) siswa kurang aktif  menulis. 

 

2. Penyebab pembelajaran  menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu di Kelas 

IV SD Negeri 2 Trisari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Semester I Tahun 

Pelajaran 2015/2016 terjadi seperti saat peneliti melakukan pengamatan adalah 

sebagai berikut, a) guru menjelaskan materi pengantar untuk menuju materi 

pelajaran yang akan disampaikan , b) agar siswa jelas tentang menulis petunjuk, c) 

karena untuk memberikan motivasi siswa dalam menulis petunjuk, d) karena 

untuk memberikan contoh menulis petunjuk, e) karena untuk mengetahui 

ketuntasan dan ketercapaian tujuan belajar, f) karena untuk memperdalam 

keterampilan menulis petunjuk, g) karena tugas dikerjakan secara kelompok 
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B. Implikasi 

 Simpulan yang telah dipaparkan di atas mempunyai sejumlah implikasi 

yang penting terhadap upaya mengoptimalkan kualitas pembelajaran menulis 

petunjuk melakukan sesuatu. Implikasi-implikasi dimaksud di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu merupakan proses menulis yang 

bertujuan memberikan petunjuk untuk melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk 

yang telah ditetapkan agar tidak keliru dalam melakukan tindakan. Menulis 

petunjuk melakukan sesuatu merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

siswa agar siswa terampil menulis petunjuk yang dapat digunakan memberikan 

arah baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain secara benar. 

 

2. Metode yang digunakan dalam pembelajaran menulis petunjuk untuk 

melakukan sesuatu adalah metode penugasan, yaitu guru menyuruh siswa untuk 

menyelesaikan lembar kerja secara berkelompok, ceramah untuk menyampaikan 

materi dan memperjelas informasi dari guru, Tanya jawab untuk mengunkap 

kemampuan/pemahaman siswa  akan materi pembelajaran melalui pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan guru. 

 

 

3. RPP yang disusun guru telah mengacu pada silabus dan penyusunannya telah 

disesuaikan dengan sistem yang diamanatkan dalam kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). Perencanaan tersebut sebagai upaya secara sistematik yang 

dilakukan guru untuk menetapkan dan merencanakan pembelajaran yang 

diinvestasikan ke dalam lingkup pendidikan. merencanakan pembelajaran yang 

diinvestasikan ke dalam lingkup pendidikan. 
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4. Untuk mendapatkan kemampuan menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu  

dengan menggunakan metode penugasan, metode penugasan merupakan cara 

penyajian bahan pelajaran. Pada metode ini guru memberikan seperangkat tugas 

yang harus dikerjakan peserta didik, baik secara individu maupun secara 

kelompok. Siswa dikelompokkan masing-masing kelompok 5 anak dengan 

memberikan tugas mengamati sebuah produk kemudian menulis petunjuk sesuai 

dengan petunjuk/langkah-langkah penggunaan produk. 

 C. Saran-saran 

 Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah disajikan di depan, 

dapat dikemukakan beberapa saran untuk meningkatkan proses pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun saran-saran dalam laporan penelitian 

ini adalah : 

1. Bagi guru: 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun hendaknya 

   dilaksanakan dengan baik, agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat 

    tercapai. 

b. Hendaknya memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar secara 

    mendalam sehingga potensi siswa dapat  dikembangkan secara maksimal. 

c. Hendaknya mengembangkan diri dengan menambah pengetahuan tentang  

    materi  ajar dengan cara membaca buku-buku referensi, mengikuti seminar 

   -seminar atau diklat-diklat. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam dunia 

     pendidikan. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam dunia pendidikan. 

     Untuk menambah wawasan keilmuan dalam dunia pendidikan. 



125 
 

 

 

d. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia terutama pembelajaran menulis 

     petunjuk melakukan sesuatu hendaknya menggunakan metode yang dapat 

      membangkitkan daya pikir, melahirkan gagasan siswa dalam bentuk tulisan 

      sehingga keterampilan menulis dapat dikuasai siswa.  

e. Guru hendaknya dapat membangkitkan kreativitas siswa, sehingga bakat dan 

     minat siswa dalam bidang menulis dapat disalurkan dengan baik. 

f. Guru hendaknya melaksanakan penilaian dengan berbagai bentuk penilain 

    sehingga dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi guru dan siswa. 

2.  Bagi Sekolah 

a. Hendaknya menyediakan referensi-referensi bagi siswa untuk mendorong 

    menumbuhkan potensi kegemaran menulis. 

b. Memberikan fasilitas untuk memamerkan hasil tulis menulis siswa 

c. Mengikutkan siswa keberbagai lomba kreatifitas menulis untuk menambah 

    pengetahuan dan pengalaman sehingga tumbuh keinginan untuk 

    mengembangkan bakat, minat  peserta didik dalam bidang menulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Afifudin, Beni Ahmad Saebani. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

CV. Pustaka Setia. 
 
Akhadiah, Sabarti, Maidar G. Arsad, dan Sakura H Ridwan. 1997. Menulis 1.    

Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikdasmen. 
 
Ali, Muhammad, Ibrahim, Nana Syaodah Sukmadinata, Djudju Sujana, dan Waini 

Rasyidin. 2007. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: PT Imperial Bakti 
Utama. 

 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

PT Rineka Cipta. 
 
Arsyad, Azhar. 2002. Media Pembelajaran Jakarta: PT Raja  Grafindo Persada. 
 
Aunurrahman. 2012. Belajar dan Pembelajara. Bandung:  Alfabeta. 
 

Creswell, John W. 2010. Research Design  Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan 

Mixed. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Kemendiknas. 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan   (KTSP--SD/MI). 

Karanganyar: Dinas P dan K. 
 
DepPorter, Bobby. 2000. Quantum Teaching, Mempraktikkan Quantum Learning di 

Ruang--Ruang Kelas.  Bandung: Kaifa 
 
Dimyanti dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya.   
             
Djamarah. 2000. Guru dan Anak Didik Dalam Interaktif Edukatif. Jakarta: Rineke  

Cipta.   
 
                , dan Aswan Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar.  Jakarta: Rineke Cipta. 
   
Hamalik , Oemar. 2007. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara. 
 

Hamdani. 2011. Strategi Belajar Mengajar. Bandung:  CV Pustaka Setia 

 

 . 2012. Perencanaan Pengajaran Bahasa. Yogyakarta: Ombak. 

 

Iskandarwassid,dan Dadang Sunendar. 2009. Strategi Pembelajaran Bahasa. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  

Ismawarti, Isti. 2012. Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar 

Yogjakarta:Ombak 
Kemendiknas. 2006. Pembelajaran Keterampilan Menulis di Sekolah Dasar. 

Karanganyar: Dinas P dan K. 



127 
 

 

 

 

Kemendiknas. 2012, BPU Pengelolan Kurikulum. Jakarta: Australian AID 

 

Lexy, J. Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung:  Rosdakarya 

 

Mardapi, Jemari. 2007. Teknnik Penyususnan Instrumen Tes dan Nontes. Jogjakarta: 

Mitra Cendikia Press. 

 

Mulyasa. 2005. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

    
Marisa, Andayani, Ario, Benny A Pribadi dan Merry Noviyanti. 2011. Komputer dan   

Media Pembelajaran. Jakarta: Universitas Terbuka. 
 

Ridwan. 2010, Metodologi dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung:  Alfabeta. 

 

Riyanto, Yatim. 2010.Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIC 

 

Semi, Atar. 2007.Dasar-dasar Keterampilan Menulis. Bandung:  Angkasa. 

Slamet, ST. Y. 2007. Dasar-Dasar Keterampilan Berbahasa Indonesia. Surakarta: 

UNS Press. 
 
Sudaryanto. 2015. Metode Dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: Sanata  

Dharma Press.     
 
Sugiyono. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: AlfaBeta. 
 
Sugihartono, Kartika Nur Fathiyah, Farida Harahap, Farida Agus Setiawati,dan Siti 

Rohmah Nur Hayati. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. 
 
Supriyono, Agus. 2012. Cooperatif Learning: Yogyakarta, Pustaka Pelajar 
 
Suryabrata, Sumadi. 2013. Psikologi Pendidikan. Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. 
 
Susiana, Rudi dan Cepi Riyana. 2008. Media Pembelajaran. Bandung: CV Wacana 

Prima. 
 
Sutopo, Hendyat. 2005. Pendidikan dan Pembelajaran. Malang: UMM 
 
Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa.    

Bandung: Angkasa  
 
Yin, Robert K. 2004. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo   

Persada        
 

Yuliantoro,Agus. 2015.Peneltian Tindakan Kelas dengan Metode 

Mutakhir.Yogyakarta: Andi 



128 
 

 

 

Zaini, Bermawy Munthe, Sekar Ayu Aryanti. 2008. Strategi Pembelajaran Aktif. 

Yogyakarta: Pustaka Intan Madani.  
 
http://e-dukasi.net/bahasa-indonesia-menulis-petunjuk- (diakses tgl 11-12-2012) 

 

http://e-dukasi.net/dagusibu-obat-(diakses tgl 11-12-2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://e-dukasi.net/bahasa-pindonesia-menulis-petunjuk-
http://e-dukasi.net/dagusibu-obat-(diakses

	1.JUDUL 2016_1.pdf
	BAB I.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

