
ABSTRAK 

 

Intan Purnamasari: Pengaruh Model Pembelajaran Imajinatif terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Pokok Bahasan 

Menulis Narasi (Penilitian di Kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay Kabupaten 

Bandung). 

 Keberhasilan dalam proses belajar mengajar adalah terpenuhinya aspek 

efektivitas belajar siswa. Pembelajaran yang monoton, berpusat pada guru, akan 

cenderung pasif dan membuat siswa tidak mampu mengembangakan pengalaman 

belajarnya. Berdasarkan pada studi pendahuluan, bahwa seluruh aktivitas belajar 

siswa berlangsung konvensional menyebabkan siswa kurang minat dan semangat 

belajar, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang cenderung 

membosankan saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti hal nya ketika siswa 

sedang belajar menulis karangan narasi, guru hanya memberikan tema saja, tanpa 

memberiakn stimulus terlebih dahulu agar siswa mempunyai imajinasi yang lebih 

berkembang lagi, akibatnya hasil karangan siswa tidak mencapai hasil yang 

diharapkan. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruhi penerapan model 

pembelajaran imajinatif terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pokok bahasan menulis narasi di kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay 

Kabupaten Bandung. 

 Model pembelajaran Imajinatif mengupayakan belajar yang interaktif, dan 

mampu menstimulus siswa agar mengembangkan imajinasinya lebih baik lagi, 

model pembelajaran ini berpusat pada siswa, dan guru membimbing siswa. 

Hipotesis yang diajukan adalah hasil belajar Bahasa Indonesia antara siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Imajinatif dengan siswa yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional di kelas V MI Nurul Hikmah Ciparay 

Kabupaten Bandung. 

 Penelitian yang dilakukan adalah quasi eksperimen tentang pengaruh 

penerapan model pembelajaran imajinatif terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan menulis narasi. Desain penelitian yang 

digunakan adalah one group pretest-posttest design¸dengan instrumen penelitian 

berupa lembar soal. Responden penelitian terdiri dari 20 siswa kelas eksperimen 

dan 20 siswa kelas kontrol. 

 Hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran imajinatif 

memiliki nilai rata-rata 79,85 dibadingkan sebelum pembelajaran yaitu 47 

Sedangkan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional memiliki 

nilai rata-rata 52,5 dibandingkan sebelum pembelajaran konvensional memiliki 

nilai rata-rata 43,5. Sehingga hasil penelitian antara siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol menunjukkan hasil belajar yang berbeda. 


