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Menulis Melalui Pendekatan Konstruktivisme Pada Pelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas VI SD Negeri 060874 Kec.Medan Perjuangan T.A. 

2014/2015. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi 

PGSD. FIP-UNIMED Tahun 2015. 

Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya keterampilan menulis 

surat resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan 

pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar dalam keterampilan 

menulis khususnya pada materi surat resmi di kelas VI SD Negeri 060874 Medan 

Perjuangan yang berjumlah 30 orang siswa. 

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

terdiri dari dua siklus, siklus I dan siklus II. Sebelum dilakukan tindakan pada 

siklus I, peneliti memberikan pretes untuk mengetahui letak kesulitan pada mata 

pelajaran bahasa indonesia, kemudian di akhir siklus I dan siklus II diberikan 

postes I dan II. Adapun tahapan penelitian adalah perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

observasi dan tes uraian mengetahui peningkatan pembelajaran guru maupun 

siswa dalam setiap siklus. 

Hasil penelitian diperoleh rata-rata pretes sebelum digunakan pendekatan 

pembelajaran adalah sebesar 46,33 secara klasikal hanya 3 orang siswa yang 

tuntas atau sebesar 10% selebihnya belum tuntas. Rata-rata hasil belajar siswa 

pada postes siklus I  setelah diberikan pendekatan pembelajaran konstruktivisme 

adalah 17 orang siswa yang tuntas atau sebesar 56,67%. Rata-rata hasil belajar 

siswa pada postes siklus II sebesar 77,16 secara klasikal dinyatakan bahwa 25 

orang siswa atau sebesar 83,33% telah tuntas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 

pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

keterampilan menulis khususnya pada materi surat resmi di kelas VI SD Negeri 

060874 Medan Perjuangan. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan konstruktivisme. Agar guru diharapkan melakukan 

pengajaran dengan pendekatan pembelajaran konstruktivisme sebagai alternatif 

dalam kegiatan pembelajaran. Bagi pihak sekolah agar kiranya dapat menambah 

pengadaan sarana dan prasarana pelajaran. Bagi peneliti berikutnya jika ingin 

melakukan jenis penelitian yang sama sebaiknya dilaksanakan lebih dari satu 

siklus, agar tercapai hasil belajar yang lebih efektif dan efisien. 


