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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan (1) penerapan metode latihan
terbimbing dalam meningkatkan keterampilan menggunakan huruf kapital dalam penulisan
kalimat tanya siswa kelas IVA SDN Madyopuro 4 Malang, dan (2) peningkatan keterampilan
menggunakan huruf kapital dalam penulisan kalimat tanya siswa kelas IVA SDN Madyopuro 4
Malang melalui metode latihan terbimbing. Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas IVA yang
berjumlah 30 siswa (16 laki-laki dan 14 perempuan). Instrumen pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data secara kualitatif
dilakukan dengan tahap pemaparan data, reduksi data, kategorisasi data, pemaknaan, dan
penyimpulan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode latihan
terbimbing pada pembelajaran muatan Bahasa Indonesia Tema 3 Subtema 2 di kelas IVA
dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan: (1) penerapan metode latihan
terbimbing oleh guru pada siklus 1 dan 2 yang dilakukan dengan baik (2) peningkatan
ketuntasan penggunaan huruf kapital siswa secara klasikal pada pratindakan memperoleh
persentase 6,67%, pada siklus I memperoleh persentase 33,33%, dan mengalami peningkatan
pada siklus II yaitu 66,67%. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
penerapan metode latihan terbimbing dapat meningkatkan keterampilan menggunakan huruf
kapital dalam penulisan kalimat tanya siswa kelas IVA SDN Madyopuro 4 Malang. Untuk itu
disarakan agar metode latihan terbimbing ini dapat dipertimbangkan untuk diterapkan pada
pembelajaran tematik dengan muatan Bahasa Indonesia sebagai salah satu alternatif untuk
meningkatkan 4 keterampilan dalam berbahasa.
Kata Kunci : Metode Latihan Terbimbing, Huruf Kapital, Penulisan Kalimat Tanya.

PENDAHULUAN

aspek keterampilan mengamati, menanya,
mencoba, menalar dan mengomunikasikan
ini, diterapkan dalam bentuk pembelajaran
yang tidak lepas dari penggunaan teks
bacaan dan kebutuhan akan keterampilan
berbahasa.
Kurikulum
yang
menggunakan
pendekatan tematik integratif ini, di
dalamnya termuat Bahasa Indonesia yang
berperan
penting
sebagai
penghela
terhadap muatan pembelajaran lainnya.
Namun begitu, sajian materi Bahasa
Indonesia yang melebur dalam tema, tidak

Pendidikan di Indonesia saat ini
menerapkan kurikulum 2013. Dimana dalam
kurikulum tersebut, siswa diharapkan dapat
terbentuk menjadi pribadi yang cerdas dan
terampil,
serta
berakhlak
mulia.
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat
919 sekolah dasar dari seluruh daerah di
Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana
kurikulum dengan pendekatan scientific
tersebut. Kurikulum yang mengedepankan
1
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penelitian “Peningkatan Kemampuan Siswa
Menggunakan Huruf Kapital Melalui Metode
Latihan Terbimbing di Kelas IV SD Inpres 1
Sidole”. Penelitian tersebut memperoleh
kesimpulan
bahwa
metode
latihan
terbimbing
dapat
meningkatkan
kemampuan menggunakan huruf kapital
siswa kelas IV SD Inpres 1 Sidole hingga
75,21%. Persamaan penelitian tersebut
dengan penelitian ini terletak pada tindakan
penelitian yakni menggunakan metode
latihan terbimbing dan pada sasaran
tindakan yakni penggunaan huruf kapital.
Perbedaannya, penelitian ini terfokus pada
peningkatan keterampilan penggunaan
huruf kapital khusus pada penulisan kalimat
tanya siswa kelas IVA SDN Madyopuro 4
Malang.

seperti kurikulum sebelumnya, memiliki
porsi kurang mendalam khususnya pada
materi penulisan dan struktur kalimat.
Salah satu keterampilan dalam
berbahasa adalah keterampilan menulis.
Abbas (2006:125) dalam Purwandari
(2012:9) menyatakan bahwa keterampilan
menulis
merupakan
kemampuan
mengungkapkan
gagasan
atau
ide,
pendapat, dan perasaan kepada pihak
lainnya melalui bahasa tulis. Ketepatan
pengungkapan gagasan harus dapat
mendukung
ketepatan
bahasa
yang
digunakan, kosakata, gramatikal dan
penggunaan ejaan. Oleh sebab itu, menulis
berkaitan erat dengan penggunaan kaidahkaidah kebahasaan tulis, salah satunya
penggunaan huruf kapital dalam ranah
ejaan.
Pada observasi yang dilakukan Kamis,
4 Oktober 2018 di kelas IVA SDN
Madyopuro 4, ditemukan bahwa 28 dari 30
siswa melakukan kesalahan menggunakan
huruf kapital dalam penulisan kalimat.
Kesalahan tersebut tersebar pada penulisan
baik di awal kalimat maupun pada kata
yang seharusnya menggunakan huruf
kapital lainnya. Padahal, tercantum dalam
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
yang Disempurnakan yang dikeluarkan oleh
Pusat Bahasa (2000:13) bahwa huruf
kapital digunakan sebagai unsur pertama
pada kata di awal penulisan kalimat.
Adanya kesalahan yang dilakukan
siswa dalam menggunakan huruf kapital,
diasumsikan tersebab oleh beberapa faktor
diantaranya (1) kurangnya bimbingan
intensif terkait penggunaan huruf kapital (2)
tidak adanya koreksi terkait penulisan huruf
kapital siswa dalam aktivitas menulis dan
(3) kurangnya pemahaman siswa tentang
penggunaan huruf kapital dalam penulisan.
Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan
di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat
permasalahan di kelas IVA SDN Madyopuro
4 Malang dalam suatu penelitian tindakan
kelas
dengan
judul
“Peningkatan
Keterampilan Menggunakan Huruf Kapital
dalam Penulisan Kalimat Tanya Melalui
Metode Latihan Terbimbing Siswa Kelas
IVA SDN Madyopuro 4 Malang”.
Penelitian sejenis pernah dilakukan
oleh Karim, dkk (2014) dengan judul

METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan meneliti masalah
tentang
bagaimana
peningkatan
keterampilan menggunakan huruf kapital
dalam penulisan kalimat tanya melalui
metode latihan terbimbing siswa kelas IVA
SDN Madyopuro 4 Malang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas atau bisa disebut PTK. Jenis
penelitian
ini
digunakan
karena
memfokuskan pada hal-hal yang terjadi di
dalam kelas tertentu, yang hasilnya
langsung dapat dirasakan oleh kelas
tersebut. Sebagaimana Arikunto (2010:129)
menyatakan bahwa penelitian tindakan
merupakan penelitian yang dilakukan
terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat
atau kelompok sasaran, dan hasilnya
langsung dapat dikenakan pada masyarakat
atau kelompok sasaran tersebut.
.Penelitian Tindakan Kelas (PTK),
merupakan Penelitian tindakan yang umum
dilakukan guru guna memperbaiki mutu
praktik pembelajaran di dalam kelas.
Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki
kualitas pembelajaran misalnya untuk
meningkatkan efektivitas metode mengajar,
pemberian tugas kepada siswa, penilaian,
dan lain sebagainya.
Subjek pada penelitian ini adalah 30
siswa kelas IVA SDN Madyopro 4 yang
terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswa
perempuan. Pemilihan kelas IVA sebagai
subjek
penelitian
berdasarkan
pada
2
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menggunakan huruf kapital. Berdasarkan
hasil
observasi
disimpulkan
bahwa
penggunaan huruf kapital pada tulisan
tangan siswa masih tergolong rendah. Dari
30 siswa hanya 2 orang yang tepat
menggunakan huruf kapital dalam menulis
kalimat tanya, sedangkan siswa lain masih
melakukan kesalahan. Dwi A (2012:8)
menyatakan bahwa keterampilan menulis
tidak membutuhkan tatap muka langsung
dengan
orang
lain,
namun
butuh
memperhatikan struktur yang berkaitan
dengan
kaidah
penulisan
untuk
memperjelas
pemahaman
pembaca
terhadap isi tulisan. Sehingga penggunaan
huruf kapital yang kurang tepat dalam
penulisan
siswa
dapat
mengurangi
kejelasan pembaca terhadap isi tulisan.

beberapa alasan yakni, (1) lokasi yang
sama dengan tempat peneliti melakukan
PPL, (2) keterampilan siswa menggunakan
huruf kapital dalam menulis masih kurang,
(3) kompetensi dasar yang memungkinkan
dalam pelaksanaan penelitian pada fokus
penulisan kalimat tanya dan (4) guru belum
menerapkan metode latihan terbimbing
dalam
meningkatkan
keterampilan
menggunakan huruf kapital saat menulis
kalimat tanya.
Data pada penelitian ini diperoleh
peneliti dari (1) data perencanaan yang
berupa RPP, (2) data proses yang berupa
akitivitas pembelajaran, dan (3) data hasil
yang berupa hasil tes. Sumber data dari
penelitian ini yaitu aktivitas belajar siswa
kelas IVA SDN Madyopuro 4 Malang.
Peneliti sebagai pelaksana tindakan
(pengajar) dan guru kelas IVA sebagai
observer
selama
pembelajaran
berlangsung. Data yang diperoleh berupa
data tertulis dan data gambar/foto. Foto
yang diambil bersumber dari dokumentasi
peneliti sendiri.
Hasil tes subyektif berbentuk uraian
bebas siswa dalam menulis kalimat tanya
kemudian diolah melalui tahap-tahap
analisis data. Analisis data dilakukan
setelah pelaksanaan tindakan dalam satu
siklus. Adapun langkah-langkah dalam
kegiatan analisis data terdiri dari (1) reduksi,
(2)
penyajian
data,
(3)
penarikan
kesimpulan.

Tabel 1. Data Awal Pratindakan
Jumlah Siswa

Tuntas
2

Belum
Tuntas
28

Persentase

Tuntas
6,67
%

Belum
Tuntas
93,33
%

Ratarata
Kelas
34

Berdasarkan tabel 1 dapat dijabarkan
sebagai berikut, dari 30 siswa, sebanyak 2
siswa atau 6,67% sudah tuntas atau telah
memenuhi 5 aspek penggunaan huruf
kapital dalam penulisan kalimat tanya.
Sebanyak 28 siswa atau 93,33% belum
tuntas atau belum memenuhi 5 aspek
penggunaan huruf kapital dalam penulisan
kalimat tanya. Dalam bentuk penilaian
angka, rata-rata kelas sebanyak 34.
Berdasarkan hasil pra tindakan maka
dilaksanakanlah
tindakan
berupa
penerapan metode latihan terbimbing
sebagai usaha meningkatkan keterampilan
siswa dalam menggunakan huruf kapital
saat menulis kalimat tanya. Metode
merupakan hal yang tidak asing digunakan
oleh guru dalam melakukan kegiatan
pembelajaran. Fathurrahman (2007:55)
dalam Rahmi (2017:20) menyatakan bahwa
metode dapat diartikan sebagai “cara”.
Dalam pemakaian yang sifatnya umum,
metode diartikan pula sebagai cara atau
prosedur yang dipakai untuk mencapai
sebuah tujuan. Pada hal ini tujuan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Metode Latihan Terbimbing
Aspek
pertama
yang
menjadi
perhatian dalam penelitian ini adalah
penerapan metode latihan terbimbing dalam
pembelajaran dengan fokusan Bahasa
Indonesia pada tema 3 sub tema 2 kelas
IVA
SDN
Madyopuro
4
Malang.
Pembahasan ini ditinjau dari hasil observasi
aktivitas
guru
dan
siswa
selama
pembelajaran menggunakan metode latihan
terbimbing. Observasi dilakukan sejak siklus
I,
sedangkan
kegiatan
pratindakan
dilakukan sebelum tindakan siklus I.
Pratindakan
bertujuan
untuk
mengetahui kondisi awal siswa kelas IVA
SDN Madyopuro 4 Malang dalam hal
keterampilan
menulis
khususnya
3
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bersama-sama
menyimpulkan
pembelajaran. Kemudian kegiatan diakhiri
dengan pengerjaan soal evaluasi secara
individu. Lembar evaluasi berisikan perintah
menuliskan 5 kalimat tanya dengan
memperhatikan 5 aspek penggunaan huruf
kapital yaitu awal kalimat, unsur pertama
nama orang, unsur pertama nama tempat,
unsur pertama nama hari/bulan dan tidak
menggunakan huruf kapital di tengah
kalimat (Pusat Bahasa, 2000:8). Kemudian
siswa
mengumpulkan
hasil
evaluasi
sebelum akhirnya pembelajaran ditutup
dengan salam.
Dari pengerjaan lembar evaluasi
diperoleh nilai penggunaan huruf kapital
pada penulisan kalimat tanya di siklus I.
Rincian dari nilai-nilai tersebut sebagai
berikut.

pembelajaran merupakan tujuan yang ingin
dicapai melalui penggunaan metode. Kata
“mengajar” sendiri dapat diartikan pelajaran.
Sehingga metode mengajar merupakan
cara-cara menyajikan bahan pelajaran
kepada siswa demi tercapainya tujuan
pembelajaran.
Sebelum melaksanakan siklus I
terlebih
dahulu
mengkondisikan
seperangkat persiapan yang meliputi RPP
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang
di dalamnya memuat beberapa rencana
yaitu: 1) tujuan perbaikan yang akan
dicapai, 2) metode yang akan digunakan, 3)
kegiatan yang akan dilaksanakan, 4) media
yang akan gunakan, 5) menentukan jenis
evaluasi yang akan digunakan.
Pada tahap pelaksanaan siswa diajak
bernyanyi lagu “Adik Simba” mengenai kata
tanya yang dapat digunakan dalam
membuat kalimat tanya. Siswa bernyanyi
sambil mengingat-ingat macam-macam
kata tanya. Setelah bernyanyi, guru
memancing pengetahuan awal siswa
mengenai penggunaan huruf kapital. Guru
menunjukkan
media
berupa
sebuah
paragraf yang ditulis dengan penggunaan
huruf kapital tidak tepat. Siswa diajak
mengidentifikasi kesalahan penggunaan
huruf
kapital
pada
paragraf
yang
ditunjukkan guru.
Selanjutnya siswa mencoba untuk
memperbaiki setiap kesalahan penggunaan
huruf kapital. Siswa bergantian ke depan
kelas untuk memberikan tanda pada kata
yang menggunakan huruf kapital yang tidak
tepat. Siswa mengemukakan alasan
memberikan tanda dan ditanggapi dengan
teman-teman lainnya. Setelah semua
kesalahan
ditemukan
siswa,
guru
menunjukkan paragraf yang sama namun
dengan penggunaan huruf kapital yang
sudah benar. Siswa membandingkan hasil
identifikasi mereka dengan paragraf terbaru
yang ditunjukkan guru.
Pada
kegiatan
penutup,
guru
melakukan tanya jawab dengan siswa
terkait penggunaan huruf kapital. Guru
kemudian membuat catatan pada papan
tulis tentang lima aspek penggunaan huruf
kapital yang perlu diingat. Siswa menuliskan
kembali cacatan guru pada buku tulis
masing-masing. Selesai menulis, siswa

Tabel 2. Data Hasil Belajar Siklus I
Jumlah Siswa
Tuntas Belum
Tuntas
10
20

Persentase
Tuntas
Belum
Tuntas
33,33% 66,67%

Ratarata
62,7

Berdasarkan tabel 2 dapat dijabarkan
bahwa dari 30 siswa sebanyak 10 siswa
atau 33,33% sudah tuntas atau memenuhi
lima aspek penggunaan huruf kapital dalam
penulisan kalimat tanya. Sebanyak 20 siswa
atau 66,67% belum tuntas atau belum
memenuhi lima aspek penggunaan huruf
kapital dalam penulisan kalimat tanya.
Pada siklus II dilaksanakan dengan
penerapan RPP, indikator dan tujuan
pembelajaran didesain mengacu pada
kekurangan-kekurangan yang terjadi pada
siklus I, sehingga kesalahan ataupun
kekurangan pada siklus I dapat diperbaiki
dan disempurnakan. Siklus II dilaksanakan
pada tanggal 12 Oktober 2018.
Berdasarkan tindakan pada siklus II
ditemukan hasil penelitian sebagai berikut.
Tabel 3. Data Hasil Belajar Siklus II
Jumlah Siswa

Tuntas
20

4
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Belum
Tuntas
10

Persentase

Tuntas
66,67
%

Belum
Tuntas
33,33%

Ratarata
Kelas
88

Prosiding Seminar Nasional PPG 2018

Menyiapkan Guru Pada Era Revolusi Industri 4.0

SEMINAR PPG PRAJABATAN UM 2018

sarana memperoleh suatu ketangkasan,
ketepatan, kesempatan dan keterampilan.
Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan
Selama penggunaan metode latihan
bahwa dari 30 siswa sebanyak 20 siswa
terbimbing pada siklus I dan II penelitian,
atau 66,67% telah tuntas atau memenuhi 5
ditemukan adanya peningkatan terhadap
aspek penggunaan huruf kapital dalam
keterampilan siswa menggunakan huruf
menulis kalimat tanya. Sebanyak 10 orang
kapital dalam penulisan kalimat tanya. Pada
siswa atau 33,33% dari jumlah keseluruhan
siklus I ketuntasan penggunaan 5 aspek
siswa belum tuntas atau belum memenuhi
penggunaan huruf kapital siswa mencapai
salah satu atau lebih dari 5 aspek
33,33% dari persentase pra tindakan yang
penggunaan huruf kapital dalam menulis
hanya mencapai angka 6,67%. Peningkatan
kalimat tanya. Meski begitu, terjadi
terjadi kembali pada siklus II dengan
peningkatan pada seluruh tulisan siswa
persentase ketuntasan 66,67% dan telah
dengan dicapainya rata-rata kelas menjadi
melampaui
target
ketuntasan
yang
88.
diharapkan peneliti pada awal penelitian
Peningkatan Penggunaan Huruf Kapital yakni 65%. Hasil belajar siswa pun
dalam Penulisan Kalimat Tanya Melalui mengalami peningkatan yang signifikan.
Latihan Terbimbing
Diawali dengan pra tindakan yang
Pada penelitian ini, digunakan 5 aspek
memperoleh rata-rata kelas sebesar 34,
yang menjadi perhatian khusus dalam
pada siklus I rata-rata kelas mengalami
menggunakan huruf kapital saat menulis
peningkatan
menjadi
62,7.
Setelah
kalimat tanya. 5 aspek tersebut yakni
dilaksanakan siklus II terjadi kembali
penggunaan huruf kapital pada unsur
peningkatan rata-rata kelas menjadi 88.
pertama awal kalimat, penggunaan huruf
Kesimpulan dari proses penelitian
kapital pada unsur pertama nama orang,
yang dimulai sejak pra tindakan hingga
penggunaan huruf kapital pada unsur
pelaksanaan tindakan melalui siklus I dan
pertama nama tempat, penggunaan huruf
siklus II yakni metode latihan terbimbing
kapital pada unsur pertama nama hari/bulan
dapat
meningkatkan
keterampilan
dan tidak melakukan penggunaan huruf
menggunakan huruf kapital siswa kelas IVA
kapital pada kata selain 4 aspek lainnya.
SDN Madyopuro 4 Malang dalam penulisan
Kelima aspek tersebut dipilih sebagai
kalimat tanya.
bentuk pengkhususan dari banyaknya
KESIMPULAN
aspek penggunaan huruf kapital lainnya
Berdasarkan hasil penelitian tentang
karena lebih banyak digunakan dalam
peningkatan keterampilan menggunakan
penulisan siswa sekolah dasar. Sebagai
huruf kapital dalam penulisan kalimat tanya
upaya meningkatkan keterampilan menulis
melalui metode latihan terbimbing siswa
kalimat tanya siswa menggunakan huruf
kelas IVA SDN Madyopuro 4 Malang, dapat
kapital, dipilihlah sebuah metode yang
disimpulkan
bahwa
metode
latihan
diasumsikan
mampu
meningkatkan
terbimbing
dapat
meningkatkan
keterampilan siswa yakni metode latihan
keterampilan menggunakan huruf kapital
terbimbing.
dalam penulisan kalimat tanya siswa kelas
Penggunaan
metode
latihan
IVA Madyopuro 4 Malang, terbukti dari
terbimbing dipilih karena mudah dalam
observasi aktifitas siswa dari siklus I dan
pelaksanaannya dan dapat diintegrasikan
pada siklus II siswa merespon dengan baik
dengan
metode
lainnya
dalam
pembelajaran. Sedangkan dalam hal
pembelajaran. Dikemukakan Mardiana, dkk
keterampilan menggunakan huruf kapital,
(2017:3) bahwa metode latihan terbimbing
terdapat peningkatan dalam penulisan
atau dikenal sebagai metode drill, metode
kalimat tanya siswa kelas IVA SDN
training, dan latihan merupakan sebuah
Madyopuro 4 Malang melalui metode
cara mengajar yang dibentuk untuk
latihan
terbimbing,
terbukti
dari
menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu
meningkatnya ketuntasan penggunaan
kepada siswa. Metode ini juga dijadikan
huruf kapital dalam penulisan kalimat tanya
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