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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan
proses dan hasil belajar menulis karangan narasi melalui media
gambar berseri siswa kelas V SD Negeri Truneng Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK) yang
terdiri dari dua siklus. Hasil penelitian membuktikan bahwa media
gambar berseri dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan
hasil menulis siswa. Pada siklus I, rata-rata hasil nilai proses adalah
33,5 dengan persentase ketuntasan 64,42%, sementara rata-rata hasil
nilai menulis adalah 69 dengan persentase ketuntasan 53,8%. Pada
siklus II, rata-rata hasil nilai proses adalah 42 dengan persentase
ketuntasan 80,77%, sementara rata-rata hasil menulis adalah 77
dengan persentase ketuntasan 92,3%.
Kata Kunci: peningkatan, kemampuan menulis karangan, narasi media
gambar berseri
Permasalahan pendidikan selalu
muncul bersamaan dengan berkembang
dan meningkatnya kemampuan siswa,
situasi dan kondisi lingkungan yang ada,
pengaruh informasi dan kebudayaan,
serta berkembangnya ilmu pengetahuan
dan teknologi. Guru merupakan kunci
sekaligus ujung tombak pencapaian misi
pembaharuan pendidikan. Guru berada
di titik sentral untuk mengatur,
mengarahkan dan menciptakan suasana
belajar-mengajar sesuai tujuan dan misi
pendidikan nasional yang dimaksud.
Oleh karena itu, secara tidak langsung
guru dituntut untuk lebih profesional,
inovatif, perspektif, dan proaktif dalam
melaksanakan tugas pembelajaran.
Selama ini, pengajaran keterampilan
menulis lebih banyak disajikan dalam
bentuk teori-teori atau dengan kata lain
siswa lebih banyak kesulitan dalam
mengekspresikan ide, gagasan, dan
pikiran ke dalam bentuk karangan.
Ketika siswa dihadapkan pada sebuah

topik, siswa mengalami kesulitan dalam
mengekspresikannya
ke
dalam
karangan, akibatnya siswa tidak dapat
melanjutkan kegiatan menulis. Siswa
merasakan kegiatan menulis sebagai
suatu beban yang berat. Dengan kata
lain, siswa tidak diberi kebebasan dalam
menyampaikan gagasan dan idenya
sendiri.
Terkait
dengan
permasalahan
menulis, berdasarkan prasurvei di SDN
Truneng,
Kecamatan
Slahung,
Kabupaten Ponorogo, diketahui bahwa
dalam
keterampilan
berbahasa
khususnya menulis, masih perlu adanya
perhatian dan pembenahan yang serius.
Siswa cenderung mengalami kesulitan
dalam
hal
penggunaan
bahasa,
khususnya dalam hal penulisan tanda
baca, ejaan, dan tata kalimat. Strategi
yang
digunakan
guru
dalam
pembelajaran narasi di kelas juga masih
menggunakan strategi konvensional.
Artinya, guru sebatas menjelaskan teori
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tentang menulis narasi dengan metode
ceramah, kemudian siswa diberi tugas
menulis narasi berdasarkan teori-teori
tersebut. Selain itu, media yang dipakai
di sekolah dalam pembelajaran menulis
juga
kurang
optimal.
Hal
itu
dikarenakan sarana dan prasarana yang
tersedia di sekolah masih terbatas.
Melihat hambatan-hambatan menulis
yang terjadi di SDN Truneng,
Kecamatan
Slahung,
Kabupaten
Ponorogo, maka penulis memandang
perlu adanya usaha untuk meningkatkan
keterampilan siswa dalam menulis
narasi, khususnya menulis narasi.
Menentukan media yang tepat dalam
pembelajaran narasi harus memiliki
kriteria, yaitu media yang paling baik
diukur dari seberapa jauh media tersebut
dapat menunjang tercapainya tujuan
pembelajaran dan memilih media apa
yang sesuai dengan materi dan kondisi
siswa. Pemilihan media pembelajaran
yang
tepat
dan
efektif
akan
menghasilkan
siswa
yang
berkemampuan aktif dan inovatif dalam
proses belajar-mengajar.
Pemilihan media gambar berseri
dalam pembelajaran menulis diharapkan
dapat memberikan inspirasi bagi siswa
SDN Truneng, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo khususnya kelas
V, agar memudahkan siswa untuk
menemukan
dan
mengembangkan
potensi dalam kemampuan menulis.
Siswa biasanya menyukai hal-hal baru
yang belum pernah dipraktikkan.
Sesuatu yang dianggap menarik mampu
memunculkan semangat menulis siswa.
Oleh karena itu, peneliti mencoba
menerapkan
media
pembelajaran
gambar berseri dalam pembelajaran
narasi.
Melalui penggunaan media gambar
berseri diharapkan dapat meningkatkan
keterampilan menulis narasi siswa kelas
V SDN Truneng, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo. Faktor-faktor
inilah
yang
mendorong
peneliti
mengadakan
penelitian
tentang

peningkatan kemampuan menulis narasi
dengan menggunakan media gambar
berseri siswa kelas V SDN Truneng,
Kecamatan
Slahung,
Kabupaten
Ponorogo.
Hasil
penelitian
ini
diharapkan dapat menjadi bukti dalam
upaya
meningkatkan
keterampilan
menulis narasi.
Berdasarkan latar belakang, masalah
umum
penelitian
ini
adalah
bagaimanakah peningkatan kemampuan
menulis karangan narasi melalui media
gambar berseri pada siswa kelas V SDN
Truneng,
Kecamatan
Slahung,
Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah
umum tersebut diperinci sebagai berikut:
(1) bagaimanakah peningkatan proses
belajar menulis karangan narasi melalui
media gambar berseri pada siswa kelas
V SDN Truneng, Kecamatan Slahung,
Kabupaten
Ponorogo
dan
(2)
bagaimanakah peningkatan hasil belajar
menulis karangan narasi melalui media
gambar berseri pada siswa kelas V SDN
Truneng,
Kecamatan
Slahung,
Kabupaten Ponorogo.
Sesuai dengan rumusan masalah,
tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mendapatkan
gambaran
objektif
peningkatan proses belajar menulis
karangan narasi melalui media gambar
berseri siswa kelas V SDN Truneng,
Kecamatan
Slahung,
Kabupaten
Ponorogo dan (2) untuk mendapatkan
gambaran objektif peningkatan hasil
belajar menulis karangan narasi melalui
media gambar berseri siswa kelas V
SDN Truneng, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kegunaan baik secara
teoritis maupun praktis. Secara teoritis,
hasil penelitian ini dapat memperkaya
konsep strategi guru dalam melakukan
pembelajaran yang inovatif sehingga
ada dorongan untuk memperbaiki mutu
pembelajaran
bahasa dan sastra
Indonesia yang selama ini rendah.
Selain itu, penelitian ini diharapkan
memacu kreativitas dalam pembelajaran

NOSI Volume 2, Nomor 5, Agustus 2014___________________________________Halaman | 383

yang inovatif sehingga ada dorongan
untuk memperbaiki mutu pembelajaran
bahasa dan sastra Indonesia yang selama
ini rendah.
Secara praktis, hasil penelitian ini
dapat dimanfaatkan siswa, guru, dan
sekolah. Bagi siswa, hasil penelitian
dapat meningkatkan kemampuan dalam
menulis narasi serta meningkatkan
motivasi siswa terhadap pembelajaran
menulis narasi. Bagi guru, hasil
penelitian
dapat
meningkatkan
profesionalisme,
mengembangkan
pembelajaran yang lebih inovatif, dan
dapat dijadikan bahan pertimbangan
bagi guru dalam menyampaikan materi
menulis narasi pada siswa. Bagi sekolah,
hasil
penelitian
berguna
untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran
menulis narasi baik proses maupun hasil
dalam pelajaran bahasa Indonesia serta
memberikan sumbangan yang positif
terhadap kemajuan sekolah serta
kondusifnya iklim pendidikan di
sekolah.
METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan kualitatif dengan rancangan
penelitian tindakan kelas (PTK).
Penelitian dilakukan di SDN Truneng,
Kecamatan
Slahung,
Kabupaten
Ponorogo. Penelitian dilaksanakan pada
semester I tahun pelajaran 2013/2014.
Adapun waktu penelitian dilaksanakan
pada jam belajar mengajar mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian
dilakukan dalam dua siklus, siklus
pertama pada tanggal 23 Desember
2013 dan siklus kedua pada tanggal 26
Desember 2013. Pemilihan SD Negeri
Truneng sebagai tempat penelitian
didasarkan pertimbangan bahwa (1)
sekolah ini merupakan tempat bekerja,
(2) siswa masih menjalani kesulitan
dalam penulisan karangan sehingga
dipandang perlu diadakan tindakan kelas
sebagai upaya pemecahan kesulitan
siswa, (3) penelitian menulis karangan
di
sekolah
ini
belum
pernah

dilaksanakan sehingga hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi peningkatan pembelajaran menulis
di sekolah tersebut.
Subjek penelitian adalah siswa kelas
V SDN Truneng, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo tahun pelajaran
2013/2014 yang berjumlah 13 siswa.
Seluruh siswa dikenai tindakan karena
penelitian tindakan kelas merupakan
penelitian
yang
mengikuti
alur
pembelajaran sesungguhnya.
Karena berpendakatan kualitatif,
instrumen utama dalam penelitian ini
adalah peran serta peneliti sendiri.
Instrumen
penelitian
lain
yang
digunakan adalah pedoman observasi,
lembar pengamatan, tes menulis, dan
rubrik penilaian.
Prosedur penelitian yang dilakukan
meliputi persiapan dan pelaksanaan
penelitian. Sementara
pelaksanaan
penelitian menjelaskan tentang jumlah
putaran yang dilaksanakan dalam rangka
memecahkan masalah yang telah
ditetapkan. Masing-masing putaran
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,
observasi dan refleksi.
Analisis data dalam penelitian ini
dilakukan selama dan sesudah tindakan
penelitian, mulai dari tahap pra-menulis
sampai
tahap
pempublikasian
(pelaporan). Data tersebut dapat
dikelompokkan menjadi data proses dan
data produk. Data proses diperoleh
melalui kegiatan observasi. Kegiatan
observasi berupa catatan-catatan yang
merupakan permasalahan yang dihadapi
siswa. Data produk diperoleh pada
setiap tahap menulis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data
awal
yang
diperoleh
menunjukkan bahwa pembelajaran
menulis karangan narasi di kelas V SD
Negeri Truneng, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo belum berjalan
dengan lancar sehingga hasil belajar
siswa masih jauh dari target yang
diharapkan. Hal itu terlihat dari kegiatan
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pembelajaran yang berlangsung dan dari
hasil evaluasi yang diberikan guru. Pada
saat pembelajaran berlangsung, minat
belajar siswa tampak masih rendah. Hal
itu terbukti dari berbagai fakta, yaitu
siswa bermain sendiri, siswa kurang
aktif, dan siswa tidak memperhatikan
penjelasan guru. Pada saat pembelajaran
menulis karangan narasi di kelas V SD
Negeri Truneng, Kecamatan Slahung,
Kabupaten Ponorogo, diperoleh nilai
rata-rata kelas sebesar 65. Dari 13 siswa
kelas V, hanya empat siswa yang
mendapat nilai lebih besar dari nilai
Standar Ketuntasan Minimal (SKM)
yaitu 70.
Hasil Siklus I
Pada siklus pertama ini disajikan
hasil penelitian satu putaran yang terdiri
dari 1) perencanaan tindakan; 2)
pelaksanaan tindakan yang berupa
kegiatan awal pembelajaran, kegiatan
inti pembelajaran, kegiatan penutup; 3)
observasi tindakan; dan (4) refleksi
tindakan.
Pada tahap perencanaan tindakan,
peneliti melakukan observasi mengenai
faktor-faktor penghambat yang ditemui
oleh siswa sebelum melaksanakan
kegiatan siklus I sehingga dapat
merumuskan alternatif tindakan. Adapun
faktor-faktor
penghambat
tersebut
diantaranya adalah 1) siswa sering
merasakan kebosanan dengan kegiatan
pembelajaran yang menggunakan media
pembelajaran yang kurang variatif; 2)
pengetahuan menulis paragraf pada
siswa masih rendah karena jarang
berlatih menulis kecuali pada saat
pembelajaran berlangsung di dalam
kelas; 3) kemampuan siswa dalam
meneliti kata, merangkai kata menjadi
kalimat, dan menulis paragraf masih
rendah; dan 4) penguasaan ejaan masih
kurang sehingga banyak ejaan yang
salah saat siswa melakukan kegiatan
menulis.
Dengan memperhatikan kondisi
tersebut, maka peneliti merumuskan

alternatif tindakan untuk meningkatkan
kemampuan siswa pada siklus I, yaitu
menyusun RPP (rencana pelaksanaan
pembelajaran) yang sesuai. RPP
dirancang agar relevan dengan kondisi
siswa.
Peneliti saat menyusun rencana
pembelajaran ini lebih memfokuskan
pada tahapan menulis dan tahapan
pembelajaran
menulis
karangan.
Perencanaan
tindakan
ini
lebih
memfokuskan pada standar kompetensi,
kompetensi dasar, dan indikator
pembelajaran Bahasa Indonesia untuk
sekolah dasar. Standar kompetensi
menulis siswa kelas V SD adalah
mengungkapkan
pikiran,
perasaan
informasi dan pengalaman secara tertulis
dalam bentuk karangan, surat undangan,
dan dialog tertulis. Kompetensi dasar
adalah mampu membuat cerita dalam
bentuk narasi dengan menggunakan
media gambar. Indikatornya adalah
mendaftar gagasan pokok yang akan
dikembangkan menjadi karangan narasi,
menyusun kerangka karangan narasi,
dan mengembangkan kerangka karangan
yang telah dibuat menjadi karangan
narasi.
Pada tahap pelaksanaan tindakan,
pembelajaran dilaksanakan dalam empat
tahap, yakni 1) tahap pendahuluan, 2)
tahap
prapenulisan,
3)
tahap
pemburaman, 4) tahap perbaikan, 5)
tahap
penyuntingan,
6)
tahap
pemublikasian. Pada tahap pendahuluan,
guru membuka pelajaran dengan berdoa.
Setelah melakukan tanya jawab tentang
tugas rumah, guru memberi motivasi
kepada siswa tentang pentingnya
menulis dengan bahasa yang baik dan
benar. Guru lantas melaksanakan
kegiatan awal yaitu apersepsi. Dengan
apersepsi, guru memiliki tujuan untuk
mengajak
siswa
mengungkapkan
sesuatu berdasarkan pengalamannya
sehingga dapat dibahas dalam materi
pembelajaran.
Kelanjutan dari tahap pendahuluan
adalah tahap prapenulisan. Kegiatan
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pembelajaran pada tahap ini adalah
mencermati contoh gambar berseri yang
disiapkan guru secara berkelompok.
Siswa diminta menyampaikan gagasangagasan pokok sesuai isi gambar berseri.
Guru selanjutnya menjelaskan tentang
karangan narasi dan jenis-jenis narasi.
Guru juga memberikan contoh narasi.
Siswa diminta mengamati contoh narasi
tersebut secara berkelompok. Dari
pengamatan
tersebut,
siswa
mengidentifikasi
pengembangan
karangan
dari
gambar
berseri
berdasarkan
organisasi
karangan,
struktur kalimat, pilihan kata, dan
penggunaan ejaan secara individual.
Setelah itu, siswa mulai menentukan
topik, judul, dan bentuk tulisan yang
akan ditulis sesuai dengan contoh yang
disediakan.
Tahap inti (saat menulis) disebut juga
tahap pemburaman. Guru memberikan
tugas kepada siswa untuk menulis
karangan narasi sesuai gambar berseri
yang didapat. Siswa kemudian membuat
karangan narasi dengan cara-cara yang
telah diajarkan, yakni mendaftar
gagasan
pokok
yang
akan
dikembangkan menjadi karangan narasi,
menyusun kerangka karangan narasi,
dan mengembangkan kerangka karangan
yang telah dibuat menjadi karangan
narasi.
Dalam mengerjakan tugas, siswa
mengamati gambar berseri secara
individual. Semua siswa aktif dalam
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru. Sebagian siswa yang belum
mengerti masih menanyakan kepada
gurunya.
Guru
dengan
sabar
membimbing setiap siswa dalam
mengerjakan tugasnya.
Semua
siswa
melanjutkan
mengerjakan tugasnya masing–masing.
Ada beberapa siswa yang melihat hasil
tulisan temannya. Ada pula beberapa
siswa yang masih menanyakan tentang
tulisannya.
Guru
dengan
sabar
membimbing dan megarahkan siswanya
dalam mengerjakan tugasnya. Sebelum

waktu mengerjakan tugas habis, guru
memberi kesempatan pada siswa untuk
meneliti dan memperbaiki kembali
tulisannya. Hal itu dilakukan untuk
menumbuhkan ketelitian siswa dalam
mengerjakan soal.
Setelah selesai, beberapa siswa
melaporkan hasil pekerjaannya. Setelah
masing-masing siswa membacakan hasil
pekerjaannya, guru mengajak siswa
membahas dan menyimpulkannya.
Siswa bersama guru bertanya jawab
tentang hal-hal yang belum diketahui.
Guru memberi penegasan atas karya
siswa, juga tanggapan yang diberikan
oleh siswa lainnya.
Pengamatan tindakan ditekankan
pada penilaian atas proses pembelajaran
dan hasil menulis siswa. Jadi,
kemampuan menulis karangan yang
dinilai bukan hanya hasilnya, tetapi juga
prosesnya. Berikut disajikan daftar-nilai
hasil proses dan hasil menulis karangan
narasi siklus I siswa kelas V SD Negeri
Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo.
Setelah dilihat pada tabel hasil
penelitian, dapat disimpulkan bahwa
proses pembelajaran pada siklus I belum
berhasil.
Pada siklus I, hasil belajar siswa
masih kurang maksimal sehingga perlu
diadakan kegiatan perbaikan lebih lanjut
untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam menulis. Hal itu disebabkan
karena waktu pelaksanaan kegiatan
pembelajaran agak berkurang, juga
pengetahuan siswa tentang menulis
masih rendah. Walaupun demikian,
suasana belajar mengajar sangat menarik
karena guru memberikan hadiah alat
tulis kepada siswa yang dapat
menyelesaikan tugas dengan baik dan
tepat
waktu.
Berdasarkan
hasil
pengamatan, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan menulis dalam tindakan siklus I
sangat menarik meski pilihan kata,
penggunaan ejaan, dan penyusunan
kalimat siswa masih kurang tepat. 13
siswa kelas V SDN Truneng, Kecamatan
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Slahung, Kabupaten Ponorogo secara
kualitatif masih mengalami hambatan
terutama pada pengembangan kalimat
pokok menjadi paragraf, penulisan huruf
besar dan tanda baca. Karena masih ada
kekurangan pada hasil pengamatan
siklus I, maka peneliti memutuskan
untuk melanjutkan penelitian ke siklus
ke II agar nilai siswa dapat memenuhi
KKM.
Hasil Siklus II
Sebagaimana kegiatan pada siklus I,
pada kegiatan ini disajikan hasil
penelitian berupa 1) perencanaan
tindakan, 2) pelaksanaan tindakan yang
berupa kegiatan awal pembelajaran,
kegiatan inti pembelajaran, kegiatan
penutup pembelajaran, 3) observasi
tindakan, dan 4) refleksi tindakan.
Karena hasil pelaksanaan tindakan
pada siklus I masih kurang, maka perlu
diadakan perbaikan untuk mencapai
hasil
yang
diharapkan
sehingga
penelitian dilanjutkan dengan tindakan
siklus II. kegiatan pada siklus II dimulai
dengan menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran agar lebih mengefektifkan
kegiatan pembelajaran menulis karangan
narasi. Tujuan pembelajaran pun masih
tetap
dipertahankan.
Perencanaan
pembelajaran pada siklus II sebenarnya
hampir sama dengan siklus I.
Perbedaannya terletak pada penjelasan
guru tentang cara menulis menggunakan
media gambar berseri. Pada siklus I,
guru secara runtut menjelaskan cara
menulis menggunakan media gambar
berseri. Namun pada silkus II siswa
sudah paham dalam mengerjakan tugas
sehingga guru tidak perlu mengulang
penjelasan tentang menulis karangan
narasi menggunakan media gambar
berseri.
Pembelajaran dilaksanakan dalam
empat tahap sebagaimana siklus I, yakni
tahap pendahuluan, kegiatan awal
(pramenulis), kegiatan inti (saat
menulis), dan kegiatan akhir (pasca
menulis). Pada siklus II ini, peneliti

menindaklanjuti siklus I yang telah
dilakukan. Kegiatan pertama adalah
guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran. Kegiatan kedua adalah
guru memberi motivasi kepada siswa
tentang pentingnya menulis dengan
bahasa yang baik dan benar.
Setelah melakukan apersepsi, tahap
pramenulis difokuskan pada kegiatan
pembangkitan skemata yang berkaitan
dengan topik pembelajaran. Kegiatan ini
meliputi 1) siswa mencermati contoh
gambar berseri yang disiapkan guru
secara
berkelompok,
2)
siswa
mendiskusikan sekilas tentang isi
gambar berseri dalam kelompok, dan 3)
siswa menyampaikan gagasan-gagasan
pokok sesuai isi gambar berseri.
Kegiatan siswa pada tahap diskusi
adalah
mengajukan
pertanyaan
sebanyak-banyaknya tentang menulis
paragraf. Kegiatannya adalah sebagai
berikut: (1) siswa membuat pertanyaan
berdasarkan contoh gambar berseri yang
disiapkan guru, (2) siswa dapat bertanya
tentang isi gambar berseri, dan (3) siswa
dapat menggunakan kata tanya apa,
siapa, mengapa, bagaimana, bilamana,
dimana, apa perbedaan dan persamaan,
perbandingan, sebab akibat, dan lainlain.
Berbeda dengan siklus I, pada siklus
II ini guru tidak menjelaskan tentang
karangan narasi dan jenis-jenis narasi.
Siswa juga tidak diminta mengamati
contoh narasi untuk mengidentifikasi
pengembangan karangan dari gambar
berseri berdasarkan organisasi karangan,
struktur kalimat, pilihan kata, dan
penggunaan ejaan secara individual.
Setiap siswa langsung diberi gambar
berseri untuk menentukan topik, judul,
dan bentuk tulisan yang akan ditulis.
Tahap inti (saat menulis) disebut juga
tahap pemburaman. Guru memberikan
tugas kepada siswa untuk menulis
karangan narasi sesuai gambar berseri
yang didapat. Siswa kemudian membuat
karangan narasi dengan cara-cara yang
telah diajarkan, yakni mendaftar
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gagasan
pokok
yang
akan
dikembangkan menjadi karangan narasi,
menyusun kerangka karangan narasi,
dan mengembangkan kerangka karangan
yang telah dibuat menjadi karangan
narasi.
Dalam mengerjakan tugas, siswa
mengamati gambar berseri secara
individual. Semua siswa aktif dalam
mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru. Sebagian siswa yang belum
mengerti masih menanyakan kepada
gurunya.
Guru
dengan
sabar
membimbing setiap siswa dalam
mengerjakan tugasnya.
Semua
siswa
melanjutkan
mengerjakan tugasnya masing–masing.
Berbeda dengan siklus I, sebagian besar
siswa pada siklus II sudah tidak melihat
hasil
tulisan temannya. Namun,
beberapa siswa ada yang masih
menanyakan tentang tulisannya. Guru
dengan
sabar
membimbing
dan
megarahkan
siswanya
dalam
mengerjakan tugasnya. Sebelum waktu
mengerjakan tugas habis, guru memberi
kesempatan pada siswa untuk meneliti
dan memperbaiki kembali tulisannya.
Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan
ketelitian siswa dalam mengerjakan
soal.
Setelah selesai, beberapa siswa
melaporkan hasil pekerjaannya. Setelah
masing-masing siswa membacakan hasil
pekerjaannya, guru mengajak siswa
membahas dan menyimpulkannya.
Siswa bersama guru bertanya jawab
tentang hal-hal yang belum diketahui.
Guru memberi penegasan atas karya
siswa, juga tanggapan yang diberikan
oleh siswa lainnya.
Pengamatan tindakan ditekankan
pada penilaian atas proses pembelajaran
dan hasil menulis siswa. Jadi,
kemampuan menulis karangan yang
dinilai bukan hanya hasilnya, tetapi juga
prosesnya. Berikut disajikan daftar-nilai
hasil proses dan hasil menulis karangan
narasi siklus II siswa kelas V SD Negeri

Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo.
Dengan memperhatikan hasil belajar
siswa pada siklus II, maka penilaian
sudah dianggap baik. Hal tersebut
karena siswa sudah dapat menyusun
kalimat dan paragraf dengan baik
sehingga hasil akhir penulisan sudah
maksimal. Penguasaan ejaan siswa
sudah bagus sehingga jarang ditemukan
penulisan huruf besar dan penggunaan
tanda baca yang salah. Selain itu,
penilaian
secara
proses
juga
memperlihatkan terciptanya suasana
belajar yang nyaman, menyenangkan,
santai, serius dan aktif. Hal itu dapat
dilihat dari keseriusan dan keaktifan
para siswa dalam mengikuti kegiatan
menulis dengan media gambar, baik
pada saat melaksanakan kegiatan diskusi
kelompok di dalam kelas maupun
mengerjakan
tugas-tugas
individu.
Siswa juga aktif dan antusias dalam
belajar karena ada penghargaan dari
guru kepada mereka yang berprestasi.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut,
maka kegiatan perbaikan bisa dihentikan
pada siklus II.
Berikut diuraiakan tentang adanya
relevansi pada beberapa hal yang terkait
dengan penelitian.
Salah satu kompetensi dasar menulis
siswa kelas V SD yang sesuai dengan
penelitian ini pada semester I yaitu
mampu membuat cerita dalam bentuk
narasi dengan menggunakan media
gambar. Indikator hasil belajarnya
adalah 1) mendaftar gagasan pokok
yang akan dikembangkan menjadi
karangan narasi; 2) menyusun kerangka
karangan; dan 3) mengembangkan
kerangka karangan yang telah dibuat
menjadi karangan narasi (Depdiknas,
2008a: 18).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
rencana pembelajaran menulis karangan
narasi melalui media gambar berseri
telah mempertimbangkan komponen
kurikulum, tahap menulis, dan teknik
pembelajaran. Komponen kurikulum
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tersebut
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran menulis karangan siswa
kelas V SD yang meliputi kompetensi
dasar, hasil belajar, dan indikator.
Tahap-tahap pembelajaran menulis
meliputi pramenulis, pemburaman,
perevisian,
pengeditan,
dan
pemublikasian. Tahapan pembelajaran
diantaranya
perumusan
masalah,
penentuan jawaban/ temuan sementara,
pencarian
data,
pengajian
jawaban/temuan,
dan
penarikan
kesimpulan. Ketiga hal itu telah
disatukan dalam rencana yang tertuang
dalam
masing-masing
rencana
pembelajaran. Dengan demikian, bila
dilihat dari sisi tujuan dan prosedur
pembelajaran, hasil dan temuan
penelitian tim sangat relevan dengan
kurikulum Bahasa Indonesia SD.
Pembelajaran
bahasa
Indonesia
berorientasi pada hakikat belajar bahasa
sebagai proses belajar berkomunikasi.
Sedangkan belajar sastra adalah sebagai
proses belajar menghargai manusia dan
nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu,
pembelajaran
bahasa
Indonesia
diarahkan
untuk
meningkatkan
kemampuan siswa dalam berkomunikasi
melalui
program
pengembangan
pengetahuan, keterampilan berbahasa,
dan sikap positif terhadap bahasa
Indonesia. Siswa lebih banyak dilatih
untuk menggunakan bahasa untuk
berkomunikasi, tidak dituntut untuk
menguasai pengetahuan tentang bahasa
(Depdiknas,
2003:4).
Kegiatan
pembelajaran menulis karangan narasi
melalui media gambar berseri relevan
dengan
pripsip-prinsip
di
atas.
Pembelajaran dilaksanakan melalui
aktivitas lisan dan tulis dengan
menggunakan bahasa Indonesia sebagai
alat komunikasinya.
Sebagaimana dikemukakan dalam
hasil temuan penelitian menulis
karangan narasi menggunakan media
gambar berseri, teknis merupakan salah
satu teknik yang berorientasi pada
keaktifan
siswa.
Pada
setiap

pembelajaran menulis, siswa melakukan
suatu aktivitas yang terprogram mulai
dari merumuskan masalah, menemukan
jawaban, mencari data, menemukan
temuan, sampai dengan menarik
kesimpulan. Berkaitan dengan hal itu,
guru
perlu
menciptakan
situasi
pembelajaran partisipatif, yakni 1)
mendorong siswa untuk siap belajar, 2)
membantu siswa untuk mendiagnosis
dan menemukan keburukan belajarnya,
3) membantu siswa untuk memahami
tujuan belajar, 4) membantu siswa
dalam melakukan kegiatan belajar dan,
dan 5) membangun siswa untuk
melakukan evaluasi diri terhadap proses
dan hasil belajar.
Media pembelajaran adalah sarana
atau alat bantu perantara yang
dugunakan guru atau siswa dalam proses
belajar mengajar. Alat bantu itu
berfungsi untuk menyalin pesan atau
informasi yang dapat merangsang
pikiran, perasaan, dan kemauan siswa
sehingga tujuan pembelajaran menjadi
efektif dan efisien (Mulyasa, 2004:29).
Hasil
dan
temuan
penelitian
menunjukkan bahwa media dan sarana
pembelajaran menulis meliputi 1)
contoh karangan, 2) buku teks bahasa
Indonesia kelas V untuk SD, dan 3)
lembar
kegiatan
siswa.
Tujuan
penggunaan tiga jenis media dan sarana
tersebut adalah untuk memudahkan
siswa dalam menemukan berbagai
informasi teoritis maupun praktis.
Informasi
itu
berubah
menjadi
pengalaman baru siswa setelah seluruh
rangakaian pembelajaran telah selesai
dilaksanakan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan pada masing-masing siklus,
maka
dapat
disimpulkan bahwa
penggunaan media gambar berseri
terbukti dapat meningkatkan hasil nilai
proses dalam menulis karangan narasi.
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Hal itu dapat dibuktikan dari
meningkatnya hasil prestasi siswa dari
siklus I ke siklus II. Pada siklus I, ratarata hasil nilai proses adalah 33,5
dengan persentase ketuntasan 64,42%,
sementara pada siklus II meningkat
menjadi
42
dengan
persentase
ketuntasan 80,77%.
Selain
peningkatan
proses,
penggunaan media gambar berseri juga
terbukti dapat meningkatkan hasil nilai
menulis karangan narasi. Hal itu dapat
dibuktikan dari meningkatnya hasil
prestasi siswa dari siklus I ke siklus II.
Pada siklus I, rata-rata hasil nilai
menulis adalah 69 dengan persentase
ketuntasan 53,8%, sementara pada siklus
II meningkat menjadi 77 dengan
persentase ketuntasan 92,3%.
Saran
Setelah peneliti melakukan penelitian
berdasarkan rumusan masalah, maka
peneliti memiliki beberapa saran bagi
berbagai pihak. Bagi guru kelas V,
penelitian ini dapat menjadi masukan
untuk
meningkatkan
kemampuan
menulis karangan narasi pada anak.
Siswa juga diharapkan lebih antusias,
disiplin, tekun, dan kreatif dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi
penyusun bahan ajar, materi dalam
pembelajaran menulis karangan narasi
melalui media gambar berseri dapat
digunakan untuk contoh penyusunan
bahan ajar. Bagi penyusun kurikulum,
penelitian ini dapat dijadikan acuan
altematif dalam penyusunan kurikulum.
Sementara bagi peneliti lain, penelitian
ini dapat digunakan sebagai dasar untuk
menemukan strategi
lain
dalam
pembelajaran
menulis
sehingga
pembelajaran
dapat
lebih
menyenangkan,
bergairah,
dan
bermakna.
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