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ABSTRAK 

 

Istiqomah. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui 

Model Round Table dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA 

SDN Pudakpayung 01. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: 

Nugraheti Sismulyasih Sb, S.Pd., M.Pd. 

 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis 

tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. 

Berdasarkan hasil refleksi bersama kolaborator di kelas IVA SDN Pudakpayung 

01 Kota Semarang, keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya menulis karangan narasi belum optimal. Dari 40 siswa, 

sebanyak 29 siswa  (72,5%) mendapatkan nilai di bawah KKM (64). Dalam 

menulis karangan narasi siswa kurang mampu mengembangkan idenya dalam 

bentuk tulisan, serta siswa kurang antusias dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Untuk mengatasi kodisi tersebut peneliti menerapkan model round 

table dengan media buku zig-zag pada pembelajaran. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang melalui model 

round table dengan media buku zig-zag. Tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan keterampilan menulis karangan narasi dan perilaku siswa kelas 

IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang melalui model round table dengan 

media buku zig-zag. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang terdiri atas tiga siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes dan nontes. 

Dari data hasil penelitian diketahui bahwa keterampilan menulis karangan 

narasi pada siklus I mengalami ketuntasan kasikal sebesar 45% dengan kriteria 

sedang, mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 62,5% dengan kriteria 

tinggi, dan mengalami peningkatan di siklus III menjadi 82.5% dengan kriteria 

sangat tinggi. Perilaku siswa memperoleh skor pada siklus I rata-rata 23 siswa 

dengan kategori baik, siklus II memperoleh rata-rata 27 siswa dengan kategori 

baik, dan siklus III memperoleh rata-rata 31 siswa dengan kategori sangat baik. 

Simpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan model round table 

dengan media buku zig-zag dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

narasi dan perubahan perilaku siswa selama mengikuti kelas IVA SDN 

Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

 

Kata kunci: keterampilan menulis, karangan narasi, buku zig-zag, round table. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah bahwa standar 

kompetensi bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, keterampilan berbahasa, 

dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Standar kompetensi ini 

merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, 

regional, nasional dan global (BSNP, 2006:19). 

Abidin (2013:5) mengemukakan pembelajaran bahasa Indonesia merupakan 

serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan 

berbahasa tertentu. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan penting 

dalam membina keterampilan komunikasi serta kepentingan penguasaan ilmu 

pengetahuan. Melalui berbahasa dapat mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analisis dan imajinatif. 

Saddhono dan Slamet (2012:4) mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa 

memiliki empat komponen keterampilan yang saling mempengaruhi. Keempat 

komponen tersebut adalah keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan 

berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills) dan 
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keterampilan menulis (writing skills). Pada umumnya secara berturut-turut 

pemerolehan keterampilan berbahasa dimulai dari membaca, berbicara, membaca, 

dan menulis. 

Iskandarwassid (2011:248) mengungkapkan bahwa aktivitas menulis 

merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa 

yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan 

mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan tiga kemmapuan 

berbahasa yang lain, kemampuan menulis sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli 

bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu 

sendiri yang akan menjadi tulisan. 

Santosa dkk. (2008:3.21) mengemukakan bahwa pembelajaran menulis di 

SD dibedakan atas keterampilan menulis permulaan dan keterampilan menulis 

lanjut. Keterampilan menulis permulaan diajarkan pada siswa kelas I dan II, 

keterampilan menulis permulaan diawali dari kegiatan menulis dengan menjiplak, 

menebalkan, mencontoh, melengkapi, menyalin, dikte, melengkapi cerita, dan 

menyalin puisi. Sedangkan keterampilan menulis lanjut diajarkan pada siswa 

kelas III sampai dengan kelas VI yang diarahkan pada kegiatan menulis untuk 

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk percakapan, 

petunjuk, dan karangan sederhana, puisi, dan sebagainya. Menulis karangan 

merupakan salah satu keterampilan menulis lanjut. Finoza (2005:192) 

berpendapat karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan 

teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Karangan dibedakan atas enam 
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jenis, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan 

argumentasi, karangan persuasi dan karangan campuran. 

Berdasarkan temuan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia (2007:9) masih ditemukan permasalahan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia antara lain kesulitan dalam merumuskan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar serta kurangnya pemetaan 

kompetensi dasar dari empat aspek berbahasa (mendengarkan, berbicara, 

membaca dan menulis). Abidin (2013:190) mengemukakan bahwa pembelajaran 

menulis saat ini masih menyisakan sejumlah masalah serius. Rata-rata siswa 

sekolah dasar sampai kelas enam belum mampu menulis secara mandiri dengan 

hasil yang memuaskan. 

Pernyataan Abidin diperkuat dengan survei yang dilakukan Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) pada tahun 2011. Dari hasil survei 

diketahui bahwa literasi membaca siswa kelas IV di Indonesia secara signifikan 

lebih rendah daripada centerpoint (500) skala PIRLS. Indonesia berada antara 

intermediate (475) dan low (400). Saddhono dan Slamet (2014:7) mengungkapkan 

aktivitas berbahasa ragam tulis meliputi dua keterampilan yaitu membaca dan 

menulis. Seorang pembaca mencoba untuk memahami gagasan, perasaan, dan 

informasi dari sebuah tulisan. Sedangkan, seorang penulis bertujuan untuk 

menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi yang disajikan dalam bentuk 

tulisan. Dapat dikatakan apabila keterampilan membaca rendah maka akan 

berpengaruh pada kemampuan siswa dalam menguraikan ide, gagasan, perasaan, 

dan informasi kedalam bentuk tulisan. 
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Hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada siswa kelas IVA 

SDN Pudakpayung 01. Keterampilan menulis karangan narasi siswa masih 

rendah. Siswa kurang mampu mengungkapkan gagasannya ke dalam bentuk 

tulisan. Selain itu, siswa kurang antusias dan siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi sehingga hasil belajar siswa 

yang diperoleh kurang optimal.  

Dari hasil data observasi siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota 

Semarang menunjukan bahwa perolehan nilai hasil ulangan Bahasa Indonesia 

menulis karangan narasi masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan sekolah yaitu 64. 72,5 % atau 29 dari 40 siswa mendapat nilai 

kurang dari KKM yang telah ditentukan. Maka dengan melihat data hasil belajar 

bahasa Indonesia perlu dilakukan peningkatan keterampilan menulis karangan 

narasi. 

Mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan model dan media 

pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 

narasi serta dapat mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Maka, 

peneliti akan menetapkan alternatif pemecahan masalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yaitu model round table. 

Kagan (2009:6.34) mengemukakan model round table adalah model 

pembelajaran yang menunjuk siswa dalam suatu kelompok bergiliran mengambil 

bagian untuk menulis tanggapan, memecahkan masalah, memberikan kontribusi 

dalam proyek. Mccaferty (dalam Adintya, 2014:45) mengatakan model round 

table merupakan teknik menulis yang menerapkan pembelajaran dengan 
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menunjuk tiap-tiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara bergiliran dalam 

kelompoknya. Penerapan model round table, siswa dapat membuka diri terhadap 

proses belajar yang menyenangkan. Siswa diajak lebih aktif dalam pembelajaran. 

Dalam kerja kelompok siswa menyumbangkan ide dari masing-masing anggota, 

sehingga lebih terbuka untuk mengemukakan gagasannya dan memperkaya ide 

atau gagasan siswa untuk  mengembangkannya dalam sebuah karya secara 

individu. 

Penggunaan media pembelajaran menjadikan pembelajaran lebih interaktif 

dan menarik. Hamdani (2011:44) mengelompokkan media pembelajaran menjadi 

3 yaitu media visual, media audio, media audio visual. Media visual adalah media 

yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indra penglihatan. Contoh media 

visual antara lain poster, gambar, peta, dan sebagainya. Media pembelajaran yang 

diterapkan oleh peneliti adalah media buku zig-zag. Media buku zig-zag 

merupakan salah satu bentuk media visual. USAID (2014:57) media buku zig-zag 

merupakan media tulis yang berupa kertas yang dilipat hingga berbentuk zig-zag 

atau pola huruf „Z‟ dengan ukuran beragam sesuai kebutuhan yang memberikan 

kontribusi besar dalam meningkatkan minat menulis. Kelebihan penggunaan 

media buku zig-zag antara lain menarik bagi siswa sebagai media tulis, mudah 

digunakan dan mudah dibuat, serta menunjukan urutan. Sesuai dengan ciri utama 

karangan narasi yang mengisahkan suatu kejadian sesuai urutan atau kronologis, 

penggunaan media buku zig-zag tepat digunakan karena menunjukkan urutan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan 
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Menulis Karangan Narasi Melalui Model Round Table dengan Media Buku Zig-

zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01.” 

 

1.2 RUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan umum yaitu bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi pada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota 

Semarang melalui model round table dengan media buku zig-zag? 

Rumusan masalah umum tersebut dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa 

kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang setelah dilakukan 

pembelajaran melalui model round table dengan media buku zig-zag? 

2. Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

Kota Semarang dalam mengikuti  pembelajaran menulis karangan narasi 

melalui model round table dengan media buku zig-zag? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan tindakan dengan model 

round table dengan media buku zig-zag. Pemecahan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru memberi pengarahan model prosedural round table dan pengantar 

kompetensi yang diarahkan dalam pembelajaran. 
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2. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4 -5 

orang. 

3. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk dengan teman sekelompoknya 

secara melingkar mengelilingi meja. 

4. Guru menentukan topik tulisan yang akan dibuat. 

5. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan berupa 

batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. 

6. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap kelompok, 

satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta potongan gambar 

yang berjumlah 4. 

7. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan cerita 

pada buku zig-zag. 

8. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-zag. 

Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. 

9. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. 

10. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa pertama 

rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah disepakati. 

11. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru menyatakan 

berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru memerintahkan putar, siswa 

menggeser buku zig-zag ke siswa di sebelahnya. 

12. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga di 

halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar tulisan 

kembali pada siswa pertama. 
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13. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan kelas. 

14. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan ketrampilan menulis karangan narasi melalui model 

round table dengan media buku zig-zag pada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 

01 Kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 

IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang setelah mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi melaui model round table dengan media buku zig-

zag. 

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa melalui model round table 

dengan media buku zig-zag  dalam menulis karangan narasi pada siswa kelas 

IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penerapan model round table dengan media buku zig-zag dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa yang dapat 

menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian-penelitian selanjutnya yang 
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berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan dapat menambah 

khasanah bagi dunia pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

Penerapan model round table dengan media buku zig-zag dapat 

memberikan tambahan wawasan bagi guru mengenai model dan media 

pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa serta mengembangkan 

kegiatan pembelajaran yang lebih konkrit, aktif, kreatif dan menyenangkan 

bagi siswa. 

2. Bagi Siswa 

Penerapan model round table dengan media buku zig-zag dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi, 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya aspek menulis, siswa menjadi lebih kooperatif dalam kegiatan 

pembelajaran, siswa memiliki rasa percaya diri dalam mengemukakan 

gagasan atau idenya dalam bentuk tulisan maupun lisan, serta siswa 

mengalami pengalaman belajar yang menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah 

Penerapan model round table dengan media buku zig-zag dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa, dapat 

memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, 

sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 



10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 KAJIAN TEORETIS 

2.1.1 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yang saling 

mempengaruhi. Tarigan (2008:1) mengemukakan keempat keterampilan tersebut, 

yaitu 1) keterampilan menyimak (listening skills); 2) keterampilan berbicara 

(speaking skills); 3) keterampilan membaca (reading skills); 4) keterampilan 

menulis (writing skills). 

Keempat keterampilan berbahasa diperoleh melalui hubungan urutan yang 

teratur. Pada masa kecil, seseorang belajar  menyimak terlebih dahulu, kemudian 

belajar berbicara, sesudah itu belajar membaca dan menulis. Keterampilan 

menyimak dan berbicara bersifat alamiah, artinya seseorang mendapatkan 

keterampilan tersebut melalui peniruan yang bersifat alamiah dari lingkungan 

sekitar dan langsung dari proses berkomunikasi secara lisan. Keterampilan 

membaca dan menulis merupakan keterampilan yang digunakan dalam 

komunikasi tertulis secara tidak langsung melalui tulisan. Untuk menguasai 

keterampilan membaca dan menulis memerlukan pelatihan dan praktik secara 

terus-menerus untuk menguasai keterampilan tersebut. 

Keterampilan menyimak termasuk keterampilan berbahasa yang bersifat 

reseptif dan apresiatif. Reseptif berarti penyimak mampu memahami informasi 
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yang disampaikan dalam bahan simakan. Sedangkan, apresiatif berati penyimak 

mampu merespon isi dari bahan simakan. Ngalimun dan Alfulaila (2014:9) 

mengemukakan menyimak adalah kegiatan berbahasa mendengarkan bunyi, 

menginterpretasi, mengidentifikasi, menilai, dan mereaksi terhadap makna yang 

terkandung dalam bahan simakan. Dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah 

keterampilan berbahasa yang bertujuan memahami dan merespon informasi yang 

ada dalam bahan simakan. 

Berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. 

Abidin (2013:125) mengungkapkan keterampilan berbicara adalah keterampian 

berbahasa seseorang dalam mengeluarkan ide, gagasan, atau pikiran kepada orang 

lain secara lisan. Dalam berbicara, pembicara menyampaikan pesan kepada 

pendengarnya melalui ungkapan dalam bentuk ujaran, yang bertujuan peristiwa 

berbicara menciptakan suasana yang komunikatif. 

Keterampilan berbahasa selanjutnya adalah keterampilan membaca. 

Kegiatan membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis. Santoso 

(2009:6.3) mengungkapkan membaca terdiri dari dua bagian, yaitu membaca 

sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu 

pada aktivitas mental dan fisik dalam usaha memahami bacaan. Sedangkan, 

membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari kegiatan membaca yang 

dilakukan saat membaca. 

Keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai selain ketiga keterampilan 

yang telah disebutkan adalah keterampilan menulis. Suparno dan Yunus 

(2006:1.3) mengemukakan menulis adalah kegiatan berbahasa yang dilakukan 



12 
 

 
 

seseorang untuk menghasilkan tulisan. Gie (dalam Abidin, 2013:181) 

mengungkapkan bahwa menulis adalah serangkaian kegiatan seseorang dalam 

mengungkapkan gagasan melalui bahasa tulis agar dapat dipahami pembaca. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan dalam berbahasa terdapat 

empat keterampilan yang dipelajari secara berurutan yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Penguasaan keterampilan dapat diperoleh secara alamiah serta dapat 

diperoleh melalui pelatihan. Salah satu keterampilan yang memerlukan pelatihan 

dalam penguasaannya adalah keterampilan menulis. Keterampilan berbahasa yang 

akan diteliti pada penelitian ini adalah keterampilan menulis. 

2.1.2 Keterampilan Menulis 

2.1.2.1 Pengertian Menulis 

Tarigan (2008:3) menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang 

digukanan seseorang untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara 

tatap muka dengan orang lain. Menulis adalah kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Keterampilan menulis tidak diperoleh secara langsung, melainkan 

melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Abidin (2013:181) 

mengemukakan menulis adalah suatu proses berkomunikasi secara tidak langsung 

antara penulis dengan pembacanya. Menulis pada dasarnya adalah sebuah proses 

dimana produk yang dihasilkan seorang penulis diproduksi melalui tahapan. 

Tahapan tersebut dimulai tahap pemerolehan ide, pengolahan ide hingga tahap 

pemroduksian ide. 



13 
 

 
 

Susanto (2013:249) berpendapat menulis pada dasarnya adalah kegiatan 

seseorang menempatkan sesuatu pada dimensi ruang yang kosong dalam bentuk 

tulisan yang dapat dibaca dan dipahami maknanya. Menulis merupakan kombinasi 

dari proses dan produk. Prosesnya yaitu berawal dari mengumpulkan ide-ide 

sehingga tercipta tulisan yang dapat terbaca pembaca berupa produk. Sapkota 

(2012) dikemukakan menulis adalah tindakan meletakkan simbol grafis yang 

menyajikan bahasa untuk menyampaikan makna sehingga pembaca dapat 

memahami informasi yang ingin ditanamkan oleh penulis. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang memerlukan proses atau tahapan-tahapan dalam 

mengemukakan gagasan dalam bentuk tulisan agar dipahami oleh orang lain. 

Menulis dimulai dari tahap memperoleh ide, pengolahan hingga memproduksi 

ide. Hasil produksi ide dapat berbentuk karangan. 

2.1.2.2 Manfaat Menulis 

Menulis berarti melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Menulis 

yang baik adalah menulis yang bisa dipahami oleh orang lain. Suparno dan Yunus 

(2006:1.4) mengemukakan kegiatan menulis mempunyai banyak manfaat di 

antaranya dalam hal: 

1. peningkatan kecerdasan; 

2. pengembangan daya inisiatif dan kreativitas; 

3. penumbuhan keberanian; 

4. pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 
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Bernard Percy (dalam Nurudin 2012:15) mengemukakan bahwa manfaat 

menulis mencakup (1) sarana untuk mengungkapkan diri; (2) sarana untuk 

pemahaman; (3) membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggan, 

perasaan harga diri; (4) meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap 

lingkungan; (5) keterlibatan secara bersemangat dan bukan penerimaan yang 

pasrah; (6) mengembangkan suatu pemahaman tentang kemampuan menggunakan 

bahasa. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis 

pada hakikatnya sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dengan 

mengungkapkan gagasan atau ide atau pikiran melalui tulisan. Menulis dapat 

menumbuhkan pemahaman seseorang. Selain itu, menulis bermanfaat 

mengembangkan kemampuan berbahasa, kreativitas dan keberanian. 

2.1.2.3 Tahapan Menulis 

David Nunan (dalam Wagiran dan Doyin, 2011: 14) megungkapkan bahwa 

ada tiga tahapan dalam menulis, yakni: (1) tahap pramenulis; (2) penulisan; dan 

(3) tahap perbaikan. Penerapan ketiga tahap menulis tersebut diperlukan 

keterampilan memadukan proses dan produk menulis. 

Tomkins (dalam Susanto, 2013:256-258) menguraikan tahapan dalam 

menulis dibagi menjadi lima tahap sebagai berikut. 

1. Tahap pra-menulis (prewriting). Tahap pra-menulis merupakan tahap siap 

menulis, ketika siswa berusaha mengemukakan apa yang akan mereka tulis. 

2. Tahap penyusunan draf tulisan (drafting). Penulis menulis dan menyaring 

tulisan mereka melalui sejumlah konsep. 
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3. Tahap perbaikan (revisi). Penulis menyaring ide-ide dalam tulisna mereka. 

Revisi bukan penyempurnaan penulisan, dalam revisi penulis 

mempertemukan kebutuhan pembaca dengan menambah, mengganti, 

menghilangkan, dan menyusun kembali bahasa tulisan. 

4. Tahap penyuntingan (editing). Penulis menyempurnakan tulisan mereka 

dengan mengoreksi ejaan dan kesalahan mekanikal yang lain. 

5. Tahap pemublikasian (publishing). Penulis sudah siap memublikasikan 

tulisan mereka dan menyempurnakannya dengan membaca pendapat dan 

komentar yang diberikan pembaca. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan menulis dibagi menjadi 

lima tahap yaitu tahap pra-menulis, tahap penyusunan draf, tahap revisi, tahap 

editing dan tahap pemublikasian. Serangkaian tahapan itu dilakukan untuk 

memperoleh hasil tulisan yang baik. Hasil tulisan dapat dimengerti oleh pembaca. 

2.1.2.4 Pembelajaran Menulis di SD 

Solchan dkk., (2008:9.4) berpendapat bahwa pembelajaran menulis di SD 

dibagi menjadi 2 yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis 

permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan pada 

kemampuan menulis permulaan pada saat anak mulai memasuki bangku sekolah, 

proses pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat 

mekanik dan dilaksanakan pada siswa SD kelas rendah. Menulis permulaan 

diawali dari melatih siswa memegang alat tulis dengan benar, menarik garis, 

menulis huruf, suku kata, kata, kalimat sederhana dan seterusnya. 
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Menulis lanjutan siswa dilatih untuk merangkaikan kata menjadi kalimat, 

kalimat menjadi paragraf, dan paragraf menjadi wacana. Menulis lanjut mulai dari 

menulis kalimat sesuai gambar, menulis paragraf sederhana, menulis karangan 

pendek dengan bantuan berbagai media dengan ejaan yang benar. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa  pembelajaran menulis 

di SD dibagi mejadi dua yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis 

permulaan masih berorientasi pada kemampuan bersifat mekanik, seperti cara 

siswa memgang alat tulis, cara menulis huruf, dan seterusnya. Sedangkan, menulis 

lanjutan sudah ada pelatihan merangkaikan kata menjadi kalimat, merangkaikan 

kalimat menjadi paragraf sederhana, menulis karangan sederhana, dan seterusnya. 

2.1.3 Menulis Karangan Narasi 

2.1.3.1 Pengertian Karangan 

Finoza (2005:192) menyatakan bahwa karangan adalah hasil penjabaran 

dari suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik bahasan. Karangan 

diartikan sebagai hasil akhir dari kegiatan merangkai kata, kalimat, dan alinea 

untuk menjabarkan topik tertentu. Iskandar dan Sukini (2009:73) mengungkapkan 

karangan merupakan uraian mengenai suatu hal yang disusun secara berurutan 

dan saling berkaitan. 

Berdasarkan uraian tersebut, karangan adalah hasil tulisan dari kegiatan 

merangkai kata suatu topik atau tema tertentu. Karangan berupa rangkaian 

paragraf yang disusun secara berurutan dan berkaitan. Menulis karangan 

disesuaikan dengan topik atau tema tertentu. 
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2.1.3.2 Penggolongan Karangan 

Suparno dan Yunus (2006:1.11) mengungkapkan bahwa karangan dapat 

disajikan menjadi lima bentuk yaitu: a) karangan deskripsi (pemerian), b) 

karangan narasi (penceritaan atau pengisahan), c) karangan eksposisi (paparan), d) 

karangan argumentasi (pembahasan atau pembuktian), dan e) karangan persuasi. 

Finoza (2005:196) berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampainnya, 

karangan dapat dibedakan sebagai berikut. 

1. Karangan deskripsi merupakan karangan yang bertujuan untuk memperluas 

pemahaman dan pengalaman pembaca dengan menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek. 

2. Karangan narasi merupakan karangan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, merangkaikan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. 

3. Karangan ekposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberi tahu, 

menguraikan atau menerangkan sesuatu. 

4. Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, tingkah laku 

tertentu. 

5. Karangan persuasi merupakan karangan yang berusaha membuat pembaca 

yakin atau percaya akan hal-hal yang dikomunikasikan dapat berupa fakta 

ataupun gagasan persaan seseorang. 

6. Karangan campuran merupakan gabungan dari beberapa karangan yang 

dikombinasikan, misal gabungan karangan eksposisi dengan deskripsi. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis karangan 

yaitu (1) karangan deskripsi, (2) karangan narasi, (3) karangan ekposisi, (4) 

karangan argumentasi, (5) karangan persuasi. Setiap jenis karangan memiliki 

tujuan yang berbeda. Penelitian ini akan mengkaji tentang karangan narasi. 

2.1.3.3 Karangan Narasi 

Zainurrahman (2011:37) mengemukakan bahwa narasi adalah  tulisan yang 

menceritakan sebuah kejadian. Narasi kebanyakan berbetuk fiksi seperti novel, 

cerpen, dongeng, dan sebagainya. Selain bersifat fiktif, narasi juga bersifat faktual 

atau lebih dikenal dengan istilah recount, seperti rangkain sejarah, hasil 

wawancara naratif, transkrip interogasi, dan sebagainya. 

Kuncoro (2009) mengemukakan bahwa narasi berasal dari kata to narate, 

artinya adalah bercerita. Cerita yang dimaksudkan merupakan rangkaian peristiwa 

atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaan atau fiksi. Finoza 

(2005:202) menyatakan bahwa narasi merupakan salah satu bentuk tulisan yang 

berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk perbuatan 

manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau berlangsung dalam suatu 

kesatuan waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasi adalah 

karangan yang mengisahkan serangkaian kejadian sesuai urutan waktu atau 

kronologis. Karangan narasi dapat berbentuk fiksi seperti cerpen dan dongeng. 

Selain itu, karangan narasi juga dapat berbentuk faktual seperti hasil wawancara 

dan rangkaian sejarah. 
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Nurudin (2012:56-60) mengelompokkan narasi menjadi dua yakni narasi 

ekspositoris/narasi faktual dan narasi sugestif/narasi berplot. Narasi ekspositoris 

bertujuan memberi informasi pada pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. 

Contoh narasi ekpositoris antara lain kisah perjalanan, otobiografi, dan cerita 

tentang pembunuhan. Sedangkan, narasi sugestif merupakan narasi yang bertujuan 

untuk memberi makna atas kejadian yang disampaikan serta menimbulkan daya 

khayal atau mampu menyampaikan makna pembaca melalui daya khayalnya. 

Contoh tulisan dari narasi sugestif adalah novel dan cerpen. 

Keraf (dalam Mulyati, 2008:7.23) mengungkapkan perbedaan pokok antara 

narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris yaitu: a) memperluas 

pengetahuan; b) menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian; c) didasarkan 

pada penalaran untuk mencapai kesepakatan rasional; dan d) bahasanya lebih 

condong ke bahasa informatif dengan titik berat pada penggunaan kata-kata 

denotatif. Sedangkan narasi sugestif yaitu: a) menyampaikan suatu makna atau 

amanat yang tersirat; b) menimbulkan daya khayal; c) penalaran hanya berfungsi 

sebagai alat untuk menyampaikan makna, sehingga kalau perlu penalaran dapat 

dilanggar; dan d) bahasanya lebih condong ke bahasa figuratif dengan 

menitikberatkan penggunaan kata-kata konotatif. 

Prinsip-prinsip karangan narasi menurut Suparno dan Yunus (2006:4.39-

4.44) sebagai berikut. 

1. Alur 

Alur dalam narasi merupakan kerangkan dasar yang sangat penting. Alur 

berbeda dengan jalan cerita. Jalan cerita memuat suatu kejadian, sedangkan 
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alur merupakan sebab dari suatu kejadian tersebut atau penggerak dari suatu 

kejadian. Intisari dari alur adalah konflik, tetapi intisari dari konflik tidak 

dapat dipaparkan begitu saja, ada elemen-elemennya yaitu: 

a. pengenalan, pengarang mulai melukiskan situasi dan memperkenalkan 

tokoh-tokoh cerita sebagai pendahuluan; 

b. timbulnya konflik, pengarang mulai menampilkan pertikaian yang terjadi 

antar tokoh; 

c. konflik memuncak, fase ini pertikaian memuncak dan akhirnya meruncing; 

d. klimaks, merupakan puncak dari pertikaian yang terjadi;  

e. pemecahan masalah, pada bagian ini alur menurun dan menuju pada 

pemecahan masalah atau penyelesaian cerita.  

2. Penokohan  

Salah satu ciri khas narasi adalah mengisahkan tokoh cerita yang 

bergerak dalam suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita 

yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kejadian.  

3. Latar atau setting  

Narasi yang baik memiliki kesatuan kesan, menghasilkan satu dunia 

mandiri yang utuh. Salah satunya yaitu dengan membatasi atau memilih 

peristiwa yang dialami tokoh cerita pada latar tertentu. Latar adalah tempat 

dan atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau persitiwa yang dialami tokoh. 

4. Sudut pandang (point of view) 

Menentukan sudut pandang merupakan hal utama dalam membuat 

karangan narasi, karena sudut pandang menjawab pertanyaan mengenai siapa 
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yang menceritakan suatu peristiwa. Sudut pandang akan menentukan gaya 

dan corak cerita. 

Langkah-langkah menulis karangan narasi menurut Suparno dan Yunus 

(2006:4.50) sebagai berikut. 

1. Menentukan tema dan amanat. 

2. Menetapkan sasaran pembaca. 

3. Merancang peristiwa-peristiwa dalam bentuk skema alur. 

4. Membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir 

cerita. 

5. Merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai 

pendukung cerita. 

6. Menyusun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. 

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis karangan narasi 

diantaranya sebagai berikut (Maryam, 2013:36-42). 

1. Rangkaian peristiwa 

Rangkaian peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Kenny (dalam 

Mulyati, 2008:7.25) berpendapat alur atau plot merupakan apa yang 

dilakukan oleh tokoh dan peristiwa apa yang terjadi dan diamali oleh tokoh.  

2. Kesesuaian isi dengan judul 

Suparno dan Yunus (2006:3.5-3.6) mengungkapkan judul adalah nama 

karangan. Judul karangan yang baik hendaknya memenuhi beberapa 

persyaratan, antara lain (1) bertalian dan mencerminkan isi karangan, (2) 
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merangsang pembaca untuk mengetahui isi karangan, (3) disajikan secara 

singkat dalam bentuk frasa. 

3. Tokoh 

Tarigan (2008:147) mengungkapkan tokoh adalah peranan yang dibuat 

pengarang dalam suatu cerita. Penokohan adalah proses yang dipergunakan 

oleh seoarang pengarang untuk menciptakan tokoh fiksi-fiksinya. Mulyati 

(2008:7.25) mengungkapkan penokohan adalah pelukisan gambaran yang 

jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

4. Kohesi dan koherensi 

Finoza (2005:153-154) berpendapat bahwa kohesi yaitu kesatuan seluruh 

kalimat dalam satu paragraf hanya membicarakan satu ide pokok, dan satu 

topik masalah. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang 

menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf 

itu terdapat lebih dari satu ide atau masalah. Sedangkan, koherensi 

merupakan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk 

kalimat. Koherensi pargraf akan terwujud jika aliran kalimat lancar serta 

logis. Untuk itu, cara repetisi, jasa kata ganti dan kata sambung, serta frasa 

penghubung dapat dimanfaatkan. 

5. Diksi atau pilihan kata 

Kridalaksana (dalam Doyin dan Wagiran, 2011:45) berpendapat bahwa 

diksi merupakan pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek 

tertentu dalam menulis atau berbicara. Penggunaan kata dalam tulisan harus 

mempertimbangkan pemilihan diksi. Ketepatan diksi dapat menimbulkan 
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gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca. Sedangkan, kesesuaian diksi 

digunakan agar pilihan kata dan gaya bahasa tidak merusak suasana yang 

dibangun dalam tulisan. 

6. Ejaan dan tanda baca 

Sugiarto (2013:37) mengungkapkan keberadaan tanda baca dalam sebuah 

tulisan sangat membantu pembaca dalam memahami sebuah tulisan. Tanda 

baca digunakan untuk menyampaikan maksud dengan lebih jelas, sehingga 

pembaca pun dapat pula menangkap maksud kalimat dengan lebih mudah. 

Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran 

dan bagaimana hubungan antar lambing-lambang itu (pemisahan atau 

penggabungannya dalam suatu bahasa). 

Nurgiyantoro (dalam Iskandarwassid dan Sunendar, 2011:250) 

mengungkapkan bahwa penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa 

bersifat menyeluruh berdasarkan kesan yang diperoleh dari membaca karangan 

secara selintas. Kriteria penilaian karangan yaitu 1) kualitas dan ruang lingkup isi; 

2) organisasi dan penyajian isi; 3) komposisi; 4) kohesi dan koherensi; 5) gaya 

dan bentuk bahasa; 6) mekanik: tata bahasa, ejaan, tanda baca; 7) kerapian tulisan 

dan kebersihan; dan 8) respons afektif pengajar terhadap karya tulis. 

Peneliti mengkaji tentang keterampilan menulis karangan narasi pada siswa. 

Keterampilan menulis karangan narasi itu sendiri berarti suatu keterampilan yang 

mengembangkan ide atau gagasan menjadi sebuah karangan yang runtut dan 

padu, mengisahkan rangkain peristiwa dari suatu kisah sesuai urutan atau 

kronologis. Adapun aspek-aspek yang dijadikan sebagai kriteria penilain 
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keterampilan menulis karangan narasi dalam penelitian ini yaitu (1) rangkaian 

peristiwa, (2) kesesuaian isi dengan judul, (3) tokoh, (4) kohesi dan koherensi, (5) 

diksi atau pilihan kata, (6) ejaan dan tanda baca. 

2.1.4 Model Round Table 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Suprijono (2012:61) berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif 

adalah  model pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai hasil belajar 

berupa prestasi akademik, toleransi, menerima keragaman, dan pengembangan 

keterampilan sosial yang menuntut adanya kerja sama dan interdependensi peserta 

didik dalam struktur tugas, struktur tujuan dan struktur reward-nya. Rusman 

(2014:209) mengungkapkan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu model pengajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompok, setiap anggota saling kerja sama dan membantu untuk memahami 

suatu bahan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, model pembelajaran kooperatif merupakan  

suatu model pembelajaran yang digunakan untuk mencapai hasil belajar dimana 

dalam menyelesaikan tugas siswa membentuk kelompok-kelompok kecil yang 

bekerjasama dan saling membantu dengan tingkat kemampuan siswa yang 

berbeda. Model pembelajaran kooperatif membantu proses pembelajaran untuk 

berjalan lebih interaktif dan optimal. Adapun model pembelajaran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif round 

table. 
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2.1.4.2 Model Pembelajaran Round Table 

Model pembelajaran round table merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan.  McCaferty (dalam Adintya, 

2014:45) mengungkapkan bahwa model round table merupakan suatu teknik 

menulis yang menerapkan pembelajaran dengan menunjuk tiap-tiap anggota 

kelompok untuk berpartisipasi secara bergiliran dalam kelompoknya. Kagan 

(2009:6.34), model pembelajaran round table  adalah model pembelajaran yang 

menunjuk siswa dalam suatu kelompok bergiliran mengambil bagian untuk 

menulis tanggapan, memecahkan masalah, memberikan kontribusi dalam proyek. 

Pada intinya, siswa bergiliran memberikan kontribusi kepada kelompok dalam 

bentuk tertulis. Pelaksanaan model round table, biasanya disediakan secarik 

kertas dan pena untuk tim. Salah seorang siswa membuat kontribusi dan kemudian 

memberikan kertas dan pena untuk siswa pada sebelah kiri atau kanannya. Kertas 

atau pena berada di sekitar meja. Model pembelajaran round table dapat 

digunakan untuk membuat set antisipatif untuk pelajaran, untuk memeriksa 

perolehan informasi, atau untuk menghidupkan drill dan praktik. 

Berikut adalah beberapa ide model pembelajaran round table yang dibangun 

bersama yaitu a) membuat kata-kata, tim membuat kata-kata sebanyak yang 

mereka dapat dari sebuah kata atau frase; b) daftar abjad, rekan tim bergiliran 

menulis daftar item untuk suatu topik atau tema tertentu; c) mengubah huruf a, 

mengubah satu huruf pada suatu waktu dalam kata inti dan melihat apa; d) daftar 

tim, rekan tim bergiliran membuat daftar. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, model pembelajaran round 

table adalah model pembelajaran yang menunjuk tiap anggota kelompok secara 

bergiliran menyumbangkan ide sesuai topik atau tema yang diperoleh digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis. Melalui model ini siswa diajak 

mengungkapkan gagasannya dalam kelompok. Siswa dituntut untuk aktif dan 

berani mengungkapkan gagasaannya. 

2.1.4.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Round Table 

Mccafferty (dalam Adintya, 2014:46) mengemukakan langkah-langkah 

pembelajaran model pembelajaran round table sebagai berikut. 

1. Kelompok memiliki prompt menulis, tugas, atau pertanyaan. 

2. Setiap orang menulis tanggapan atau sebagian dari tanggapan.  

3. Setelah menulis respon mereka, mereka melewati kertas ke kiri mereka. 

4. Meja bundar atau round table dapat dilakukan dengan selembar kertas per 

kelompok (Sequantial Round Table) atau dengan selembar kertas per anggota 

kelompok (Simultaneous Round Table).  

5. Salah satu anggota kelompok mungkin akan diminta untuk berbagi dengan 

kelas tentang hasil kerja kelompok yang telah mereka menulis. 

Langkah-langkah model round table dengan media buku zig-zag dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi adalah sebagai berikut. 

1. Guru memberi pengarahan model prosedural round table dan pengantar 

kompetensi yang diarahkan dalam pembelajaran. 

2. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4 -5 

orang. 
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3. Guru mengkondisikan siswa untuk duduk dengan teman sekelompoknya 

secara melingkar mengelilingi meja. 

4. Guru menentukan topik tulisan yang akan dibuat. 

5. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan berupa 

batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. 

6. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap kelompok, 

satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta potongan gambar 

yang berjumlah 4. 

7. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan cerita 

pada buku zig-zag. 

8. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-zag. 

Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. 

9. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. 

10. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa pertama 

rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah disepakati. 

11. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru menyatakan 

berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru memerintahkan putar, siswa 

menggeser buku zig-zag ke siswa di sebelahnya. 

12. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga di 

halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar tulisan 

kembali pada siswa pertama. 

13. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan kelas. 

14. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. 



28 
 

 
 

2.1.4.1 Kelebihan Model Pembelajaran Round Table 

Kagan (2009) model pembelajaran round table memiliki beberapa kelebihan 

antara lain sebagai berikut. 

1. Rekan tim tahu, menerima, dan saling menyukai. Mereka merasakan rasa 

identitas tim, saling mendukung, memiliki, dan inklusi. 

2. Siswa berinteraksi dengan teman-teman mereka dengan cara yang 

menyenangkan dan sukses. 

3. Siswa berinteraksi dengan orang lain dalam cara-cara yang membantu mereka 

memperoleh keterampilan sosial, karakter kebajikan, dan kecerdasan 

emosional. 

4. Siswa menjadi lebih sopan dan kooperatif. Mereka mampu menyelesaikan 

konflik dan memahami dan menerima sudut pandang yang berbeda dari 

mereka sendiri. Siswa lebih menghargai dan bertanggung jawab, dan lebih 

mampu mengontrol impuls mereka. 

5. Siswa mengembangkan semua jenis keterampilan akademik, termasuk 

kemampuan untuk melakukan algoritma matematika, membaca peta, jenis, 

membela sudut pandang dan mengedit. 

6. Siswa berinteraksi secara bersamaan untuk berbagi ide atau proyek. Struktur 

presentasi memungkinkan berbagi efisien ide, solusi, atau proyek. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan melalui penerapan model round 

table dapat membantu siswa dalam berinteraksi secara aktif dalam kelompok, 

meningkatkan kemampuan berpikir, membantu siswa mengemukakan ide dan 
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proyeknya. Siswa dapat menjadikan pembelajaran menjadi pengalaman yang 

menyenangkan. Selain itu, siswa menjadi lebih kooperatif dalam pembelajaran. 

2.1.5 Media Buku Zig-zag 

2.1.5.1 Pengertian Media 

Hamdani (2011:243), media pembelajaran adalah media yang membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung 

maksud-maksud pengajaran. Asyhar (2012:8) media pembelajaran dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari 

suatu sumber secara terencana, sehingga menimbulkan pembelajaran yang 

kondusif dan membuat proses belajar secara efisien dan sefektif. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang disiapkan dengan terencana untuk 

membantu menyampaikan dan menyalurkan pesan. Media pembelajaran  

membantu guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, efektif, 

dan efisien. Adapun media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

buku zig-zag. 

2.1.5.2 Jenis-jenis Media 

Hamdani (2011:44) mengelompokkan media pembelajaran menjadi tiga, 

yaitu. 

a. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru 
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untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Contoh media 

visual antara lain poster, gambar, peta, dan sebagainya. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset 

suara dan program radio adalah bentuk media audio. Penggunaan media audio 

dalam pembelajaran pada umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran 

tentang mendengarkan. 

c. Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut 

media pandang-dengar. Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar 

kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Contoh media audio visual, di 

antaranya program video atau televisi, video atau televisi instruksional, dan 

program slide suara. 

Asyhar (2012:44-4) mengelompokkan media menjadi empat jenis, yaitu 

media visual, media audio, media audio-visual dan multimedia. Media visual 

merupakan media yang mengandalkan indera penglihatan peserta didik. Salah satu 

contoh media visual berbentuk gambar. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan jenis media 

dikelompokkan menjadi empat yaitu media visual, media audio, media audio-

visual dan multimedia. Penelitian ini menggunakan media visual berbentuk buku 

zig-zag. Media buku zig-zag dilengkapi dengan gambar. 
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2.1.5.3 Media Buku Zig-zag 

Media buku zig-zag merupakan salah satu media baru yang belum banyak 

diterapkan dalam proses pembelajaran. USAID (2014:57) mengungkapkan media 

buku zig-zag merupakan salah satu media untuk tulis yang memberikan kontribusi 

besar terhadap peningkatan keterampilan dan minat menulis siswa. Media buku 

zig-zag ini berupa kertas yang dilipat hingga membentuk pola huruf „Z‟. Ukuran 

media buku zig-zag bisa beragam, bergantung dari kebutuhan. 

Penggunaan media buku zig-zag memiliki beberapa kelebihan yaitu (1) 

bentuk media buku zig-zag yang unik dan menarik bagi siswa sebagai media tulis, 

(2) mudah digunakan dan pembuatannya mudah, (3) media buku zig-zag 

menunjukan urutan. 

Langkah-langkah pembuatan media buku zig-zag antara lain: 

1. siapkan kertas HVS; 

2. lipat menjadi 2 bagian kertas HVS yang telah disiapkan; 

3. lipat 2 lagi kertas tersebut; 

4. bagian atas kertas dilipat ke luar, diikuti dengan melipat ke bagian bawah; 

5. buatlah sebuah cerita singkat yang dituliskan berurut pada setiap lembar 

kosongnya sampai semua lembar terisi (pada kedua sisinya; 

6. dapat ditambahkan gambar ilustrasi yang mendukung informasi atau cerita 

yang dituliskan. 
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Gambar 2.1 Gambar kedua sisi media buku zig-zag 

Scholastic (2006:45) mengungkapkan berikut adalah langkah-langkah 

dalam membuat sebuah media buku zig-zag antara lain: 

1. lipat selembar kertas A3 di setengah memanjang dan kemudian buka lipatan 

tersebut; 

2. lipat potongan kertas yang sama A3 setengah lebarnya dan biarkan dilipat; 

3. lipat menjadi dua bagian lagi ke arah yang sama, kemudian buka lipatan 

terakhir; 

4. potong sepanjang lipatan pusat sampai menuju tengah kertas; 

5. buka lipatan kertas sepenuhnya. Harus ada celah di tengah-tengah kertas. 

Lipat kertas menjadi dua memanjang lagi kemudian dorong kedua ujung ke 

arah satu sama lain untuk membuat bentuk bintang dengan empat sisi; 

6. empat sisi tersebut merupakan halaman buku. Lipat semua sisi menghadap 

arah yang sama dan buku selesai dibuat. Siap digunakan. 

Dari penjelasan tersebut, peneliti berpendapat media buku zig-zag adalah 

media tulis yang berupa kertas berbentuk zig-zag untuk menumbuhkan minat 

menulis pada siswa yang mudah dibuat dan menarik bagi siswa. Media buku zig-

 

Sisi luar 

 

Sisi dalam 
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zag mudah dibuat. Selain itu, media buku zig-zag menunjukkan urutan sehingga 

cocok digunakan dalam keterampilan menulis karangan narasi.  

2.1.6 Penerapan Model Round Table dengan Media Buku Zig-zag dalam 

Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Pembelajaran menulis karangan narasi pada hakikatnya mengarahkan siswa 

untuk mengekspresikan ide atau gagasan yang dimiliki dalam bentuk tulisan 

berupa karangan narasi yang memperhatikan urutan atau kronologis setiap 

peristiwa. Pembelajaran menulis karangan narasi pada penelitian ini diterapkan 

model round table. Penerapan model round table  dipilih karena akan menjadikan 

siswa lebih kooperatif dalam pembelajaran, siswa lebih percaya diri dalam 

mengungkapkan gagasan atau ide yang dia miliki karena dalam model ini setiap 

siswa bergiliran menyumbangkan idenya. Selain itu, siswa juga belajar mengenai 

kerja sama, tanggung jawab dan sumbang saran. Pembelajaran menulis karangan 

narasi juga didukung dengan penggunaan media buku zig-zag. Salah satu 

karakteristik narasi adalah cerita sesuai urutan atau kronologis. Hal ini sesuai 

dengan kelebihan media buku zig-zag, yaitu menunjukkan urutan, sehingga dalam 

penggunaan media buku zig-zag siswa dapat menuliskan karangan narasinya 

sesuai urutan kejadian atau peristiwa. 

Pada kelas penelitian terdiri dari 40 siswa, siswa akan dibentuk menjadi 

beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa. Berikut ini 

tahapan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran model round table dengan 

media buku zig-zag dalam keterampilan menulis karangan narasi. 
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Kegitan awal, pada tahap ini guru memberikan stimulus kepada siswa 

menuju pada pembelajaran yang akan dibahas dan mengaitkan dengan 

pengalaman siswa, yaitu 1) guru mengkondisikan siswa agar siap pada 

pembelajaran, 2) guru melakukan apersepsi, 3) guru memaparkan tujuan 

pembelajaran hari ini, 4) guru memotivasi siswa untuk semangat mengikuti 

pembelajaran. 

Selanjutnya, guru memberi pengarahan model prosedural round table dan 

pengantar kompetensi yang diarahkan dalarn pembelajaran. Siswa dikelompokkan 

dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4-5 orang. Setelah itu, guru 

mengkondisikan siswa untuk duduk dengan teman sekelompoknya secara 

melingkar mengelilingi meja. Guru menentukan topik tulisan. Siswa dan guru 

membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan berupa batasan jumlah kalimat 

maupun waktu penulisan. 

Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap 

kelompok, satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta potongan 

gambar yang berjumlah 4. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut 

sesuai urutan cerita pada buku zig-zag. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 

3, 5 dan 7 pada buku zig-zag. Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan 

narasi. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. Dengan 

mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa pertama rnenulis pada 

halaman kedua dengan batasan yang telah disepakati. Aba-aba mulai dan berhenti 

dikendalikan oleh guru. Jika guru menyatakan berhenti, siswa meletakan alat 

tulisnya. Jika guru memerintahkan putar, siswa menggeser buku zig-zag ke siswa 
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di sebelahnya. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman 

ketiga di halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar tulisan 

kembali pada siswa pertama. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan 

mereka di depan kelas. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah 

dibuat. 

Setelah siswa dapat menulis karangan narasi secara berkelompok, siswa 

secara individu mengerjakan soal evaluasi menulis karangan narasi. Melalui 

pembelajaran seperti ini, diharapkan dapat memecahkan masalah rendahnya 

keterampilan menulis karangan narasi siswa dan diharapkan mampu mengubah 

perilaku siswa selama pembelajaran. 

2.1.7 Perilaku Siswa 

Anitah (2009:1.6) berpendapat bahwa perubahan perilaku sebagai hasil 

belajar adalah perubahan pada siswa yang dihasilkan melalui pengalaman 

(interaksi dengan lingkungan), tempat proses mental dan emosional terjadi. 

Perubahan perilaku dalam hasil belajar dikelompokkan ke dalam tiga ranah, yaitu: 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif) beserta 

tingkatan aspak-aspeknya. Rifa‟i (2011:82-84) mengungkapkan bahwa perilaku 

merupakan suatu tindakan atau berbagai tindakan. Pada kegiatan di sekolah, 

perubahan perilaku mengacu pada kemampuan mengingat atau menguasai 

berbagai bahan belajar dan kecenderungan peserta didik memiliki sikap atau nilai-

nilai yang diajarkan sesuai yang tujuan peserta didikan yang telah dirumuskan. 

Perubahan perilaku dapat dipicu oleh adanya proses pengalaman yang berupa 

pengalaman fisik, psikis dan sosial.  
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Hamdani (2011:68) berpendapat bahwa perubahan perilaku bukan sekedar 

memperoleh pengetahuan, melainkan adanya perubahan dalam sikap dan 

keterampilannya. Misalnya, seorang mahasiswa belajar tentang teori-teori belajar, 

di samping memperoleh tentang informasi atau pengetahuan tentang teori-teori 

belajar, dia juga memperoleh sikap tentang pentingnya seorang guru menguasai 

teori-teori belajar. Begitu juga, dia memperoleh keterampilan dalam menerapkan 

teori-teori belajar. 

Gagne (dalam Hamdani, 2011:68) mengungkapkan perubahan perilaku yang 

merupakan hasil belajar dapat terbentuk sebagai berikut. 

1. Informasi verbal, penguasaan informasi dalam bentuk verbal baik secara 

tertulis maupun tulisan. Misalnya: pemberian nama terhadap suatu benda. 

2. Kecakapan intelektual, yaitu keterampilan individu dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol-simbol. 

3. Strategi kognitif, kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan 

pengolalaan seluruh aktivitasnya. 

4. Sikap, hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih 

jenis tindakan yang dilakukan. 

5. Kecakapan motorik, yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan 

yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan 

perilaku merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

menguasai atau memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan 

perilaku siswa bersifat relatif permanen dan dapat diperoleh dari proses 
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pengalaman. Perubahan perilaku terjadi sebagai hasil belajar yang diperoleh siswa 

dapat berbentuk informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, sikap, 

dan kecakapan motorik. Adapun indikator perubahan perilaku pada keterampilan 

menulis karangan narasi melalui model round table dengan media buku zig-zag 

adalah (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran, (2) siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi, (3) siswa bekerja sama dalam 

kelompoknya, (4) siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi, (5) siswa menulis karangan narasi sesuai topik yang ditentukan, (6) siswa 

berani dan percaya diri menyampaikan hasil pekerjaannya, (7) siswa mempunyai 

sikap duduk dan aktivitas yang baik selama pembelajaran. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian 

model round table dengan media buku zig-zag, diantaranya adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati, dkk. dengan judul “Penerapan  

model pembelajaran kooperatif tipe round table dalam peningkatan pembelajaran 

bahasa Jawa pada siswa kelas V SD Negeri Entak.” Penelitian tersebut 

meunjukkan peningkatan aktivitas guru pada siklus I baru mencapai 84,31%, pada 

siklus II sudah mencapai 87,5% dan pada siklus  III 92,56%. Pada siklus I 

aktifitas siswa baru mencapai 83,66%, pada siklus II sudah mencapai 85,76% dan 

pada siklus III 92%. Persentase nilai hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

disetiap siklusnya. Dengan hasil siklus I mencapai 82,9% dengan rata-rata nilai 
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77,7, pada siklus II sudah mencapai  89,1% dengan rata-rata nilai 81,3, dan pada 

siklus III 93,8% dengan rata-rata nilai 84. 

Persamaan penelitian Kurniati dengan peneliti adalah sama-sama 

menggunakan model round table. Perbedaanya adalah pada mata pelajaran, dan 

lokasi penelitian, peneliti mengkaji pelajaran Bahasa Indonesia sementara 

penelitian tersebut mengkaji mata pelajaran Bahasa Jawa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adintya (2014) dengan judul “Peningkatan 

keterampilan menulis puisi melalui model round table dengan media flashcard 

pada siswa kelas V SDN Mangunsari.” Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

penerapan model round table dengan media flashcard dapat meningkatkan 

keterampilan menulis puisi pada siswa. Pada siklus I masih banyak siswa yang 

belum memperhatikan adanya unsur-unsur puisi baik fisik maupun batin. Siswa 

masih belum mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi 

yang harmonis, makna atau amanat yang disampaikan oleh penulis tidak dapat 

diterima oleh pembaca, masih terdapat banyak coretan dan ukuran abjad yang 

dibuat oleh siswa tidak sesuai antara huruf kapital dan huruf kecil. Keterampilan 

menulis puisi meningkat ditunjukkan dengan hasil penilaian karya puisi siswa 

pada siklus II. Unsur-unsur puisi baik batin maupun fisik semakin terlihat pada 

sebagian besar karya siswa. Karya puisi siswa sudah sesuai dengan ragam yang 

ditentukan, isi dan judul puisi sudah sesuai dengan tema dan gambar yang didapat 

untuk menyusun karya puisi. 

Persamaan penelitian Adintya dengan peneliti adalah sama-sama 

menggunakan model round table dan meneliti keterampilan menulis. Perbedaanya 
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adalah pada materi yang diteliti, penelitian tersebut meneliti materi menulis puisi 

sementara peneliti meneliti materi menulis karangan narsi, media yang digunakan 

juga berbeda. Media yang digunakan pada penelitian tersebut adalah flashcard, 

sementara peneliti menggunakan media buku zig-zag. 

Penelitian Harnidar dengan Judul “Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Menyalin Puisi Dengan Huruf Tegak Bersambung Melalui Model Pembelajaran 

Cooperative Tipe Round Table Di Kelas I SDN 8 Telaga Kabupaten Gorontalo”. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya peningkatan kemampuan menyalin 

puisi dengan huruf tegak bersambung, pada pelaksanaan tindakan kelas siklus I 

siswa yang mendapatkan nilai tuntas berjumlah 13 orang (67.95%). Setelah 

dilaksanakan tindakan kelas siklus II jumlah siswa yang tuntas berjumlah 18 

orang (77.90%) sedangkan 3 siswa belum tuntas (22.1%).  

Persamaan penelitian Harnidar dengan peneliti adalah pada mata pelajaran 

dan model yang digunakan yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model round table. Perbedaannya adalah pada kelas dan materi 

yang diteliti. Peneliti meneliti materi menulis karangan narasi pada kelas IV, 

sedangkan penelitian tersebut meneliti materi menyalin puisi dengan huruf tegak 

bersambung pada kelas I. 

Penelitian Azizah (2014) dengan judul “Penggunaaan Model Kooperatif 

Tipe Round Table dengan Media Gambar dalam Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerita Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Cisumur 04 Tahun Ajaran 

2014/2015”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terjadi peningkatan rerata hasil 

tes menulis cerita siswa pada setiap siklusnya. Pada siklus I, rerata hasil tes 
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menulis cerita siswa adalah 67,93 mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 

78,95. Pada siklus III, rerata hasil tes menulis cerita siswa meningkat lagi menjadi 

82,15. Persentase ketuntasan hasil tes menulis cerita juga meningkat, yaitu: pada 

siklus I yaitu 37,14%, siklus II yaitu 71,43%, siklus III yaitu 94,28%. 

Persamaan penelitian Azizah dengan peneliti adalah pada kelas subjek yang 

diteliti dan model yang digunakan yaitu pada siswa kelas IV dengan model round 

table. Perbedaannya adalah materi yang diteliti. Peneliti meneliti materi menulis 

karangan narasi, sedangkan penelitian tersebut meneliti materi menulis cerita. 

Selain itu, media yang digunakan oleh peneliti adalah media buku zig-zag, 

sedangkan media pada penelitian tersebut adalah media gambar.  

Penelitian Suaningrum (2013) dengan judul “Penggunaan Model Kooperatif 

Tipe Round Table dengan Media Gambar Seri dalam Peningkatan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Kelas IV SDN 5 Gombong Tahun Ajaran 2013/2014”. Dari 

hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil observasi guru pada siklus I diperoleh 

persentase 72,91%, pada siklus II diperoleh persentase sebesar 87,67% dan pada 

siklus III diperoleh persentase sebesar 95,35%. Hasil observasi siswa pada siklus I 

diperoleh persentase 73,35%, pada siklus II diperoleh persentase sebesar 87,67% 

dan pada siklus III diperoleh persentase sebesar 95,94%. Hasil belajar siswa pada 

siklus I diperoleh rata-rata nilai 74,87 dengan persentase ketuntasan 75,71%, pada 

siklus II diperoleh rata-rata nilai 81,43 dengan persentase ketuntasan 95,52%,  dan 

pada siklus III diperoleh rata-rata nilai 86,97 dengan persentase ketuntasan 

97,06%. 
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Persamaan penelitian Suaningrum dengan peneliti adalah pada kelas subjek 

yang diteliti dan model yang digunakan yaitu pada siswa kelas IV dengan model 

round table. Perbedaannya adalah model yang digunakan. Peneliti menggunakan 

media buku zig-zag dalam pembelajaran menulis karangan narasi, sedangkan 

penelitian tersebut menggunakan media gambar seri dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Berdasarkan kajian empiris tersebut model round table dengan media buku 

zig-zag dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa 

kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang.  

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kemampuan siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang dalam 

menulis karangan narasi masih rendah. Hal ini disebabkan karena perilaku siswa 

yang kurang antusias dan tidak bersemangat mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi. Permasalahan tersebut diperkuat dengan hasil belajar siswa kelas 

IVA diketahui bahwa dari 40 siswa hanya 11 siswa (27,5 %) yang mendapatkan 

nilai diatas kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 64, sedangkan sisanya 29 

siswa (72,5%) nilainya di bawah KKM. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merencanakan tindakan untuk 

perbaikan pembelajaran melalui model round table dengan media buku zig-zag. 

Penerapan model round table dengan media buku zig-zag dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

narasi pada siswa dan perubahan perilaku siswa. 
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Alur berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bangan sebagai berikut: 

 

 

 

‘ 

 

 

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas, maka dapt dirumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: melalui penerapan model round table dengan 

media buku zig-zag, keterampilan menulis karangan narasi meningkat pada siswa 

kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

Kondisi awal Keterampilan menulis karangan narasi siswa  rendah 

Perilaku siswa rendah 

Penerapan model round table dengan media buku zig-zag 

pada keterampilan menulis karangan narasi 

Kondisi akhir 

Keterampilan menulis karangan narasi siswa meningkat 

Perilaku siswa meningkat 

Pelaksanaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota 

Semarang yang berjumlah 40 siswa, 16 siswa perempuan dan 24 siswa laki-laki. 

 

3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Masalah 

Variabel masalah pada penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan 

narasi dan perubahan perilaku siswa. 

3.2.2 Variabel Tindakan 

Variabel tindakan pada penelitian ini adalah penggunaan model round table 

dengan media buku zig-zag. 

 

3.3 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Aqib, 

dkk. (2014:8) mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam PTK merupakan 

satu daur atau siklus yang meliputi merencanakan perbaikan, melaksanakan 

tindakan, mengamati, dan melakukan refleksi. Prosedur penelitian tindakan kelas 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Siklus I  Siklus II  Siklus III 

Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan: 

P  : Perencanan 

T  : Tindakan 

O  : Observasi 

R  : Refleksi 

RP  : Revisi Perencanaan 

3.3.1 Perencanaan 

1. Menelaah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, dan 

indikator bersama tim kolaborasi. 

2. Menyusun RPP sesuai indikator pembelajaran yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan model round table  dengan media buku zig-zag. 

3. Menyiapkan sumber belajar dan media. 

4. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis dan lembar kerja siswa. 

5. Menyiapkan lembar observasi, lembar wawancara, lembar angket dan lembar 

catatan lapangan untuk mengetahui perilaku siswa dalam pembelajaran. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Arikunto (2008:18) mengungkapkan penelitian tindakan adalah pelaksanaan 

yang merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan 
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tindakan di kelas. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam tiga siklus. 

Setiap siklus dilaksanakan satu kali pertemuan. Materi yang diajarkan adalah 

menulis karangan narasi. 

3.3.3 Observasi  

Observasi menurut Arikunto (2008:19) merupakan kegiatan pengamatan 

yang dilakukan oleh pengamat. Dalam penelitian ini, peneliti bersama kolaborator 

melakukan observasi untuk mengetahui perubahan perilaku siswa. 

3.3.4 Refleksi  

Tahap refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Kegiatan pada tahap refleksi mengkaji proses pembelajaran yang 

dilaksanakan, apakah sudah efektif dengan melihat ketercapaian indikator kinerja 

indikator pada siklus pertama. Kemudian bersama tim kolaborator membuat 

rencana tindak lanjut untuk siklus berikutnya. 

 

3.4 SIKLUS PENELITIAN 

3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

a. Menyusun RPP keterampilan menulis karangan narasi menggunakan model 

round table  dengan media buku zig-zag. 

b. Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket bahasa Indonesia dan 

media pembelajaran berupa media buku zig-zag. 

c. Menyiapkan lembar pengamatan/observasi perilaku siswa, lembar 

wawancara, angket, dan catatan lapangan. 
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d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis.    

e. Menyiapkan alat dokumentasi. 

3.4.1.2 Pelaksanaan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan langkah-langkah 

model round table dengan media buku zig-zag yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. Langkah-langkahnya secara garis besar sebagai berikut. 

a. Guru menanyakan, “siapakah yang pernah memiliki pengalaman liburan 

seperti cerita bu guru?” (eksplorasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa untuk membentuk konsep awal tentang 

karangan. (eksplorasi) 

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hakikat karangan. (eksplorasi) 

d. Siswa mencermati contoh karangan sederhana tentang pengalaman liburan 

yang dibacakan guru. (eksplorasi) 

e. Dari contoh karangan yang dibacakan, siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang pengertian karangan narasi, komponen karangan narasi. (elaborasi) 

f. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang langkah-langkah menulis 

karangan narasi dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar pada 

penulisan karangan. (eksplorasi) 

g. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4-5 

orang. Siswa duduk dengan teman sekelompoknya secara melingkar 

mengelilingi meja. (elaborasi) 

h. Guru menentukan topik tulisan pada pertemuan hari ini yaitu liburan. 

(eksplorasi) 
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i. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan berupa 

batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. (eksplorasi) 

j. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap kelompok, 

satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta potongan gambar 

yang berjumlah 4. (eksplorasi) 

k. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan cerita 

pada buku zig-zag. (elaborasi) 

l. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-zag. 

Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. (elaborasi) 

m. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. (elaborasi) 

n. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa pertama 

rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah disepakati. 

(elaborasi) 

o. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru menyatakan 

berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru memerintahkan putar, siswa 

menggeser buku zig-zag ke siswa di sebelahnya. (elaborasi) 

p. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga di 

halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar tulisan 

kembali pada siswa pertama. (elaborasi) 

q. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan kelas. 

(elaborasi) 

r. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. (konfirmasi) 
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s. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas. 

(konfirmasi) 

t. Guru memberikan penegasan materi pada pembelajaran menulis karangan 

narasi. (konfirmasi) 

u. Guru memberi reward pada siswa yang telah berani bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. (konfirmasi) 

3.4.1.3 Observasi 

a. Pengamatan terhadap perilaku siswa selama pembelajaran menggunakan 

lembar pengamatan. 

b. Membagikan angket atau kuesioner untuk diisi siswa. 

c. Melakukan wawancara terhadap siswa dan guru. 

d. Mencatat pelaksanaan pembelajaran dalam catatan lapangan. 

e. Mendokumentasikan proses pembelajaran dengan foto dan video. 

3.4.1.4 Refleksi  

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama melalui hasil 

pengamatan/observasi, dokumentasi, wawancara, angket, dan catatan 

lapangan.  

b. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus pertama. 

c. Membuat daftar permasalahan dan kendala pembelajaran yang terjadi pada 

siklus pertama. 

d. Mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 

e. Merencanakan pembelajaran untuk siklus kedua dengan  mempertahankan 

maupun menambah intensitas dari hal-hal positif  yang sudah dilakukan serta 
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memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang muncul pada siklus 

pertama. 

3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

a. Menyusun RPP keterampilan menulis karangan narasi menggunakan model 

round table  dengan media buku zig-zag sesuai perbaikan dengan hasil 

refleksi pada siklus pertama. 

b. Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket bahasa Indonesia dan 

media pembelajaran berupa media buku zig-zag. 

c. Menyiapkan lembar pengamatan/observasi perilaku siswa, lembar 

wawancara, angket, dan catatan lapangan. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

e. Menyiapkan alat dokumentasi. 

3.4.2.2 Pelaksanaan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan langkah-langkah 

model round table dengan media buku zig-zag yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. Langkah-langkahnya secara garis besar sebagai berikut. 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang penggunanaan tanda baca dan 

kata penguhubung. (eksplorasi) 

b. Siswa bersama guru mencermati salah satu contoh karangan narasi yang telah 

dibuat siswa dari pertemuan sebelumnya tentang penggunaan kata 

penghubung dan ejaan pada karangan tersebut. (eksplorasi) 
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c. Siswa bertanya-jawab dengan guru mengenai kesalahan penulisan yang 

dilakukan siswa pada siklus pertama. (eksplorasi) 

d. Siswa mendengarkan penjelasan penjelasan guru tentang komponen karangan 

narasi, langkah menulis karangan narasi dan penggunaan ejaan dan tanda 

baca pada penulisan karangan narasi yang benar. (ekslporasi)  

e. Siswa mendengarkan pengarahan guru tentang model prosedural round table. 

(eksplorasi) 

f. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4-5 

orang. Siswa duduk dengan teman sekelompoknya secara melingkar 

mengelilingi meja. (elaborasi) 

g. Guru menentukan topik tulisan pada pertemuan hari ini yaitu kegiatanku. 

(eksplorasi) 

h. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan berupa 

batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. (eksplorasi) 

i. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap kelompok, 

satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta potongan gambar 

yang berjumlah 4. (eksplorasi) 

j. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan cerita 

pada buku zig-zag. (elaborasi) 

k. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-zag. 

Sedangkan, pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. (elaborasi) 

l. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. (elaborasi) 
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m. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa pertama 

rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah disepakati. 

(elaborasi) 

n. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru menyatakan 

berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru memerintahkan putar, siswa 

menggeser buku zig-zag ke siswa di sebelahnya. (elaborasi) 

o. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga di 

halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar tulisan 

kembali pada siswa pertama. (elaborasi) 

p. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan kelas. 

(elaborasi) 

q. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. (konfirmasi) 

r. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas. 

(konfirmasi) 

s. Guru memberikan penegasan materi pada pembelajaran menulis karangan 

narasi. (konfirmasi) 

t. Guru memberi reward pada siswa yang telah berani bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. (konfirmasi) 

3.4.2.3 Observasi 

a. Pengamatan terhadap perilaku siswa selama pembelajaran menggunakan 

lembar pengamatan. 

b. Membagikan angket atau kuesioner untuk diisi siswa. 

c. Melakukan wawancara terhadap siswa dan guru. 
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d. Mencatat pelaksanaan pembelajaran dalam catatan lapangan. 

e. Mendokumentasikan proses pembelajaran dengan foto dan video. 

3.4.2.4 Refleksi  

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua melalui hasil 

pengamatan/observasi, dokumentasi, wawancara, angket, dan catatan 

lapangan.  

b. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua. 

c. Membuat daftar permasalahan pembelajaran dan kendala yang terjadi pada 

siklus kedua. 

d. Mendiskusikan cara melakukan perbaikan. 

e. Merencanakan pembelajaran tindak lanjut untuk siklus ketiga.  

3.4.3 Siklus III 

3.4.3.1 Perencanaan 

a. Menyusun RPP keterampilan menulis karangan narasi menggunakan model 

round table  dengan media buku zig-zag sesuai perbaikan dengan hasil 

refleksi pada siklus kedua. 

b. Menyiapkan sumber pembelajaran berupa buku paket bahasa Indonesia dan 

media pembelajaran berupa media buku zig-zag. 

c. Menyiapkan lembar pengamatan/observasi perilaku siswa, angket, 

wawancara dan catatan lapangan. 

d. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis. 

e. Menyiapkan alat dokumentasi. 
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3.4.3.Pelaksanaan 

Guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan langkah-langkah 

model round table dengan media buku zig-zag yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. Langkah-langkahnya secara garis besar sebagai berikut. 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa, “Dari 2 kali pertemuan sebelumnya, 

apakah kesulitan yang dialami siswa dalam membuat karangan narasi?”. 

(eksplorasi) 

b. Siswa bertanya jawab dengan guru mengenai komponen karangan narasi, 

langkah menulis karangan narasi dan penggunaan tanda baca dan ejaan yang 

benar dalam menulis karangan. (elaborasi) 

c. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah anggota 4-5 

orang. Siswa duduk dengan teman sekelompoknya secara melingkar 

mengelilingi meja. 

d. Guru menentukan topik tulisan pada pertemuan hari ini yaitu lomba. 

(eksplorasi) 

e. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan berupa 

batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. (eksplorasi) 

f. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap kelompok, 

satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta potongan gambar 

yang berjumlah 4. (eksplorasi) 

g. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan cerita 

pada buku zig-zag. (elaborasi) 
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h. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-zag. 

Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. (elaborasi) 

i. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. (elaborasi) 

j. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa pertama 

rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah disepakati. 

(elaborasi) 

k. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru menyatakan 

berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru memerintahkan putar, siswa 

menggeser buku zig-zag ke siswa di sebelahnya. (elaborasi) 

l. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga di 

halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar tulisan 

kembali pada siswa pertama. (elaborasi) 

m. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan kelas. 

(elaborasi) 

n. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. (konfirmasi) 

o. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas. 

(konfirmasi) 

p. Guru memberikan penegasan materi pada pembelajaran menulis karangan 

narasi. (konfirmasi) 

q. Guru memberi reward pada siswa yang telah berani bertanya maupun 

menjawab pertanyaan. (konfirmasi) 
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3.4.3.3 Observasi 

a. Pengamatan terhadap perilaku siswa selama pembelajaran menggunakan 

lembar pengamatan. 

b. Mencatat pelaksanaan pembelajaran dalam catatan lapangan. 

c. Membagikan angket atau kuesioner untuk diisi siswa. 

d. Melakukan wawancara terhadap siswa dan guru. 

e. Mendokumentasikan proses pembelajaran dengan foto dan video. 

3.4.3.4 Refleksi  

a. Mengkaji ulang pelaksanaan pembelajaran pada siklus ketiga melalui hasil 

pengamatan/observasi, dokumentasi, angket, wawancara, dan catatan 

lapangan.  

b. Menganalisis proses dan hasil pembelajaran pada siklus kedua. 

c. Membuat daftar permasalahan pembelajaran dan kendala yang terjadi pada 

siklus ketiga. 

d. Mendiskusikan cara melakukan perbaikan jika indikator keberhasilan belum 

tercapai. 

e. Menyusun laporan jika indikator keberhasilan telah tercapai. 

 

3.5 DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

3.5.1.1 Siswa 

Siswa yang dijadikan sumber data adalah siswa kelas IVA SDN 

Pudakpayung 01 Kota Semarang sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 24 siswa 
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laki-laki, dan 16 siswa perempuan. Sumber data siswa diperoleh dari lembar 

observasi, catatan lapangan, angket, wawancara, serta hasil evaluasi pembelajaran 

Bahasa Indonesia keterampilan menulis karangan narasi menggunakan model 

round table dengan media buku zig-zag. 

3.5.1.2 Guru 

Sumber data dari guru berasal dari lembar wawancara dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada keterampilan menulis karangan narasi menggunakan 

model round table dengan media buku zig-zag. 

3.5.1.3 Catatan Lapangan 

Sumber data dari catatan lapangan berasal dari catatan lapangan selama 

pembelajaran berlangsung dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan menulis karangan narasi 

menggunakan model round table dengan media buku zig-zag. 

3.5.1.4 Data Dokumentasi 

Data dokumen berasal dari hasil observasi, evaluasi pembelajaran Bahasa 

Indonesia sebelum tindakan, dan hasil foto serta video dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada keterampilan menulis karangan narasi menggunakan 

model round table dengan media buku zig-zag. 

3.5.2 Jenis Data 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil 

evaluasi siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis 



57 
 

 
 

karangan narasi menggunakan model round table dengan media buku zig-zag di 

kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

3.5.2.2 Data Kualitatif  

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data hasil observasi, angket, 

catatan lapangan dan wawancara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

keterampilan menulis karangan narasi menggunakan model round table dengan 

media buku zig-zag di kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.3.1 Teknik Tes 

Tes merupakan alat  ukur atau atribut psikologis yang objektif atas sampel 

perilaku tertentu (Poerwanti, 2008:4.4). Tes dalam penelitian ini dilaksanakan 

untuk mengukur keberhasilan siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota 

Semarang dalam mencapai indikator pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan 

menulis karangan narasi menggunakan model round table dengan media buku 

zig-zag. 

3.5.3.2 Teknik Nontes 

1. Observasi 

Poerwanti (2008:3.22) mengungkapkan observasi adalah mengamati dengan 

suatu tujuan dengan menggunakan berbagai teknik untuk merekam atau memberi 

kode pada apa yang diamati. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaan Bahasa 

Indonesia keterampilan menulis karangan narasi melalui model round table 

dengan media buku zig-zag. 
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2. Catatan Lapangan 

Hopkins (2011:181), mengemukakan catatan lapangan adalah salah satu 

melaporkan hasil observasi, refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas. 

Catatan lapangan dalam penelitian ini berupa lembar untuk mencatat hal-hal yang 

ditemukan peneliti selama proses pembelajaran Bahasa Indonesia keterampilan 

menulis karangan narasi melalui model round table dengan media buku zig-zag 

pada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

3. Wawancara 

Poerwanti (2008:5.16) mengemukakan wawancara merupakan proses tanya 

jawab secara lisan untuk memperoleh bahan atau informasi yang dapat 

dilaksanakan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang 

telah ditentukan. Wawancara dalam penelitian ini diaksanakan setiap akhir siklus 

di luar pembelajaran. Narasumber untuk wawancara yaitu guru kelas dan siswa. 

Siswa dipilih dari 2 siswa yang medapat nilai tertinggi, 2 siswa yang mendapat 

nilai sedang, dan 2 siswa yang mendapat nilai rendah. Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengungkap efektivitas penggunaan model round 

table dengan media buku zig-zag dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

Kota Semarang. 

4. Dokumentasi 

Hopkins (2011:210) menyatakan bahwa dokumentasi yaitu mencari data 

melalui dokumen-dokumen (memo, surat, makalah, kertas ujian, kliping, koran, 

dan sebagainya) yang menyangkut kurikulum atau bidang pendidikan lain yang 
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memberikan rasionalisasi dan tujuan observasi dengan cara-cara yang menarik.  

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen foto dan video 

pelaksanaan pembelajaran pada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota 

Semarang menerapkan model round table dengan media buku zig-zag untuk 

memberikan gambaran secara konkret mengenai suasana kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas. 

5. Angket 

Hopkins (2011:203) mengemukakan angket atau kuesioner adalah salah satu 

cara memperoleh informasi dari siswa yang tersaji pertanyaan-pertanyaan khusus 

tentang beberapa aspek pengajaran, kurikulum atau ruang kelas. Untuk penerapan 

di kelas-kelas dasar, angket atau kuesioner disajikan dengan pertanyaan-

pertanyaan yang relatif tidak rumit dan terstruktur. Angket dalam penelitian ini 

berupa memberikan pertanyaan tertulis kepada siswa kelas IVA SDN 

Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

3.5.4 Teknik Analisis Data 

3.5.4.1 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa menggunakan model round table 

dengan media buku zig-zag. Analisis tersebut dihitung menggunakan rumus di 

bawah ini. 

1. Menghitung skor yang diperoleh peserta didik dengan rumus: 
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Keterangan: 

Na = Nilai akhir 

n = Nilai yang diperoleh 

N = Nilai maksimal 

2. Menghitung nilai rata-rata kelas dengan rumus: 

 

 

Keterangan:   

X  = nilai rata-rata  

∑X = jumlah semua nilai siswa  

∑N = jumlah siswa 

3. Menghitung nilai persentase ketuntasan  dengan rumus:   

 

Tabel 3.1 

Kriteria Tingkat Keberhasilan Siswa dalam % 

Tingkat Keberhasilan Kriteria 

≥ 80  Sangat Tinggi 

60 – 79  Tinggi 

40 – 59  Sedang 

20 – 39  Rendah 

< 20  Sangat Rendah 

  (Aqib, 2014: 40-41) 
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Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria 

ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal yang telah ditetapkan. Berikut 

kriteria ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal: 

Tabel 3.2 

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria ketuntasan 
Kualifikasi 

Individual Klasikal 

≥ 64 ≥ 75 Tuntas 

< 64 < 75 Belum tuntas 

( KKM mata pelajaran bahasa Indonesia SDN  

Pudakpayung 01 Kota Semarang) 

3.5.4.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk menganalisis data nontes yang 

diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung. Data kualitatif diperoleh dari 

catatan lapangan, dokumentasi, wawancara, angket dan hasil observasi dalam 

melaksanakan pembelajaran. Data kualitatif digunakan untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa saat proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

keterampilan menulis karangan narasi menggunakan model round table dengan 

media buku zig-zag pada  siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

Data perilaku siswa dianalisis dengan menggunakan kategori menurut 

Widyoko (2014: 106-110) , langkah langkah yang ditempuh yaitu:  

1) menentukan skor maksimal 

2) menentukan skor minimal  

3) menentukan jumlah kelas interval/klasifikasi/kategori (sangat baik (SB), 

baik (B), cukup (C), kurang (K) sehingga ada 4. 
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4) menentukan jarak interval (i) dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

i = 
                                

                     
 

Dari uraian langkah-langkah penentuan rumus di atas, maka dapat diketahui 

kategori dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang digunakan sebagai nilai kriteria 

ketuntasan atau sebagai nilai acuan yang digunakan untuk menilai perilaku siswa. 

Nilai untuk perilaku siswa diperoleh dari lembar observasi perilaku siswa. 

Lembar observasi yang digunakan yaitu lembar check list. Lembar check list 

berupa lembar centang indikator tampak atau tidak tampak. Kriteria penilaian 

untuk lembar obervasi perilaku siswa adalah 1) skor 0 untuk indikator atau item 

yang tidak tampak, 2) skor 1 untuk indikator atau item yang tampak (Rusman, 

2010:100).  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam tabel 

kriteria ketuntasan data kualitatif. Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat 

dibuat tabel klasifikasi tingkatan nilai untuk menentukan tingkatan nilai pada 

perilau siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.3 
Klafikasi Kategori Skor Perilaku Siswa 

Skor  Kategori Kualifikasi 

30 ≤ skor ≤ 40 Sangat baik Tuntas 

20 ≤ skor < 30 Baik Tuntas 

10 ≤ skor < 20 Cukup Tidak Tuntas 

0 ≤ skor < 10 Kurang Tidak Tuntas 
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3.5.5 Indikator Keberhasilan 

1. Keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 

01 Kota Semarang mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥ 64 

dan sekurang-kurangnya sebanyak ≥ 75% atau 31 siswa. 

2. Perubahan perilaku siswa memperoleh skor sekurang-kurangnya dengan 

kategori baik pada siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui model round table dengan 

media buku zig-zag. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi melalui model round table dengan media buku zig-zag pada 

siswa kelas V SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

a. Keterampilan menulis karangan narasi siswa mengalami peningkatan pada 

setiap aspeknya. Pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 63,43; siklus II 

memperoleh nilai rata-rata kelas 72,93; dan siklus III memperoleh nila rata-

rata kelas sebesar 77,65. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal juga 

meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus I ketuntasan belajar siswa 

sebesar 45% untuk 18 siswa yang tuntas belajar, sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 62,5% untuk 25 siswa yang tuntas belajar. Pada siklus III 

ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 82,5% untuk 33 siswa yang 

tuntas belajar. Keterampilan menulis karangan narasi siswa sudah memenuhi 

indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 75% siswa kelas IVA SDN 

Pudakpayung 01 Kota Semarang mengalami ketuntasan belajar individual 

≥64 dalam pembelajaran menulis karangan narasi.  

b. Siswa mengalami perubahan perilaku belajar. Hal tersebut dapat diketahui 

berdasarkan hasil observasi, dokumnetasi, angket dan wawancara. Pada siklus 
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I diperoleh nilai rata-rata siswa mencapai 23 siswa dengan kategori baik dan 

persentase 56,4%. Pembelajaran pada siklus I masih banyak siswa yang ramai 

sendiri, bermalas-malasan, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pada 

siklus II diperoleh nilai rata-rata siswa mencapai 27 dengan kategori baik dan 

persentase 66,4% menunjukkan bahwa masih ada siswa yang bergurau 

sendiri, belum berani dan percaya diri menyampaikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas. Sedangkan, pada siklus III perubahan perilaku siswa diperoleh 

persentase 77,1% dan nilai rata-rata 31 siswa kategori baik. Hal ini 

menunjukkan siswa sudah antusias, aktif, semangat, berani dan percaya diri, 

serta mempunyai aktivitas yang baik selama mengikuti pembelajaran.   

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

a. Model round table dengan media buku zig-zag dapat dijadikan alternatif 

untuk mengembangkan keterampilan menulis karangan narasi siswa. 

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan masalah untuk 

kegiatan penelitian lebih lanjut dalam upaya meningkatkan keterampilan 

menulis siswa mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas IVA SDN 

Pudakpayung 01 Kota Semarang. 

c. Siswa hendaknya lebih memperhatikan dengan sungguh-sungguh materi yang 

disampaikan oleh guru dalam pelajaran bahasa Indonesia maupun mata 

pelajaran lain, dan lebih teliti dalam mengerjakan setiap tugas. 

d. Sekolah hendaknya memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam 

penerapan model round table dengan media buku zig-zag.   
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR LEMBAR OBSERVASI 

PERILAKU SISWA 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01  

 

Perilaku siswa 

Perilaku siswa dalam 

pembelajaran keterampilan 

menulis karangan narasi 

melalui  model round table  

dengan media buku zig-zag 

Indikator perubahan 

perilaku siswa dalam 

pembelajaran keterampilan 

menulis karangan narasi 

melalui model round table  

dengan media buku zig-

zag 

1. Informasi verbal 

2. Kecakapan 

intelektual 

3. Strategi kognitif 

4. Sikap 

5. Kecakapam 

motorik 

1. Siswa menyiapkan 

peralatan untuk 

pembelajaran. 

2. Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

3. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

materi. 

4. Siswa bertanya-jawab 

dengan guru tentang 

materi yang 

disampaikan. 

5. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

prosedural model dan 

media yang digunakan 

dalam pembelajaran. 

6. Siswa membentuk 

kelompok. 

7. Siswa membuat tulisan 

karangan narasi secara 

kelompok sesuai alur 

model dan media yang 

digunakan dalam 

pembelajaran. 

8. Siswa menyampaikan 

hasil pekerjaan 

kelompoknya yang 

dianggap paling baik di 

depan kelas. 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran (strategi 

kognitif). 

2. Siswa antusias 

mengikuti 

pembelajaran menulis 

karangan narasi  (sikap, 

informasi verbal, 

kecakapan intelektual, 

strategi kognitif). 

3. Siswa bekerja sama 

dalam kelompoknya 

(informasi verbal, 

kecakapan intelektual, 

strategi kognitif). 

4. Siswa aktif dalam 

mengikuti 

pembelajaran menulis 

karangan narasi (sikap, 

informasi verbal, 

kecakapan intelektual). 

5. Siswa menulis 

karangan narasi dengan 

teliti dan sesuai topik 

(informasi verbal, 

kecakapan intelektual, 

kecakapan motorik). 

6. Siswa berani dan 

percaya diri 

menyampaikan hasil 
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9. Kelompok lain 

memperhatikan dan 

memberi tanggapan. 

10. Siswa bersama guru 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran. 

pekerjaannya. (sikap, 

kecakapan motorik, 

informasi verbal). 

7. Siswa mempunyai 

sikap duduk dan 

aktivitas yang baik 

selama pembelajaran 

(strategi kognitif, sikap, 

kecakapan motorik). 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

No. Variabel Indikator 
Sumber 

Data 

Alat/Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

1. Keterampilan 

menulis 

karangan 

narasi 

melalui 

model round 

table  dengan 

media buku 

zig-zag 

1. Rangkaian peristiwa 

2. Kesesuaian isi dengan 

judul 

3. Tokoh 

4. Kohesi dan koherensi 

5. Diksi atau pilihan kata 

6. Ejaan dan tanda baca 

Siswa Tes tertulis 

2. Perubahan 

perilaku 

siswa dalam 

pembelajaran 

keterampilan 

menulis 

karangan 

narasi 

melalui 

model round 

table  dengan 

media buku 

zig-zag 

1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

2. Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

3. Siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

4. Siswa bekerjasama 

dalam kelompoknya 

5. Siswa menulis karangan 

narasi dengan teliti dan 

sesuai topik 

6. Siswa berani dan percaya 

diri menyampaikan hasil 

pekerjaannya 

7. Siswa mempunyai sikap 

duduk dan aktivitas yang 

baik selama 

pembelajaran 

1. Siswa 

2. Guru. 

3. Data 

doku-

men. 

1. Lembar 

observasi 

2. Catatan 

lapangan 

3. Wawancara 

4. Angket 

5. Foto/Video 
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LEMBAR PENILAIAN 

KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI SISWA 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

Siklus ke . . . 

Nama siswa    : .......................................... 

No. Absen      : ......................................... 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

Check 

(√) 
Bobot 

Bobot 

x skor 

1. Rangkaian 

peristiwa 

Rangkaian peristiwa 

menurut waktu dan lengkap 

mencakup 3 unsur yaitu 

alur, latar, dan penokohan 

4 

 

5  

Rangkaian peristiwa 

menurut waktu urut dan 

kurang lengkap hanya 2 

unsur 

3 

 

Rangkain peristiwa 

menurut waktu kurang urut 

dan kurang lengkap hanya 

mencakup 1 unsur  

2 

 

Rangkaian peristiwa 

menurut waktu tidak ada 
1 

 

2. Kesesuaian isi 

dengan judul 

Judul sesuai dengan isi 

karangan 
4 

 

4  

Judul tidak jauh 

menyimpang dengan isi 

karangan 

3 

 

Judul agak menyimpang 

dengan isi karangan 
2 

 

Judul menyimpang dengan 

isi karangan 
1 

 

3. Tokoh Tokoh sesuai gambar pada 

media buku zig-zag dan 

diceritakan secara jelas  

4 

 

4  

Tokoh sesuai gambar pada 

media buku zig-zag namun 

tidak diceritakan dengan 

jelas 

3 

 

Tokoh kurang sesuai 

gambar pada media buku 

zig-zag 

2 

 

Tokoh tidak sesuai gambar 

pada media buku zig-zag 
1 
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No. 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

Check 

(√) 
Bobot 

Bobot 

x skor 

4. Kohesi dan 

koherensi 

Keterpaduan isi antar 

paragraf dan antar kalimat 

jelas  

4 

 

4  

Keterpaduan isi antar 

paragraf dan antar kalimat 

cukup jelas 

3 

 

Keterpaduan isi antar 

paragraf dan antar kalimat 

kurang jelas  

2 

 

Keterpaduan isi antar 

paragraf dan antar kalimat 

tidak jelas 

1 

 

5. Diksi atau 

pilihan kata 

Pilihan kata sesuai dengan 

topik dan situasi yang 

diceritakan  

4 

 

4  

Pilihan kata sesuai dengan 

topik dan kurang sesuai 

dengan situasi yang 

diceritakan  

3 

 

Pilihan kata kurang sesuai 

dengan topik dan kurang 

sesuai dengan situasi yang 

diceritakan  

2 

 

Pilihan kata tidak sesuai 

dengan tema dan situasi 

yang diceritakan  

1 

 

6. Ejaan dan 

tanda baca 

Kesalahan dalam ejaan dan 

tanda baca 1-5  
4 

 

4  

kesalahan dalam ejaan dan 

tanda baca 6-10 
3 

 

kesalahan dalam ejaan dan 

tanda baca 11-20 
2 

 

kesalahan dalam ejaan dan 

tanda baca >21 
1 

 

JUMLAH   

 

Keterangan: 

Na  = Nilai akhir 

n  = Nilai yang diperoleh 

N  = Nilai maksimal 
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LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA 

Siklus ke ...  

Nama Pengamat : .................................. 

Hari, Tanggal  : .................................. 

Kode 
Indikator yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 

R-1        1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

2. Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

3. Siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

4. Siswa bekerjasama dalam 

kelompoknya 

5. Siswa menulis karangan 

narasi dengan teliti dan 

sesuai topik 

6. Siswa berani dan percaya 

diri menyampaikan hasil 

pekerjaannya 

7. Siswa mempunyai sikap 

duduk dan aktivitas yang 

baik selama pembelajaran 

R-2        

R-3        

R-4        

R-5        

R-6        

R-7        

R-8        

R-9        

R-10        

R-11        

R-12        

R-13        

R-14        

R-15        

R-16        

R-17        

R-18        

R-19        

R-20        

R-21        

R-22        

R-23        

R-24        

R-25        

R-26        

R-27        

R-28        

R-29        

R-30        

R-31        

R-32        

R-33        

R-34        

R-35        

R-36        

R-37        

R-38        

R-39        

R-40        

Jumlah        (√) = melakukan 

%        (−) = tidak melakukan 
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LEMBAR ANGKET SISWA 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01  

Siklus ke . . . 

Nama Siswa : ............................................... 

Kelas  : IVA SDN Pudakpayung 01 Semarang 

Nomor Absen : ............................................... 

Tanggal : ............................................... 

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai! 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

  

2. 
Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan 

guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

  

3. 
Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi menarik? 

  

4. 
Apakah pembelajaran menulis karangan narasi tadi 

membuat kamu lebih semangat belajar? 

  

5. 
Apakah kamu bersedia mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi seperti tadi? 
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LEMBAR CATATAN LAPANGAN 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Melalui Model Round Table dengan Media Buku Zig-zag 

pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

Siklus ........ 

Ruang Kelas : IVA SDN Pudakpayung 01 Semarang 

Hari, Tanggal :  

Pukul : 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis karangan narasi 

melalui  model round table dengan media buku zig-zag pada 

siswa kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Semarang  ! 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

 Pengamat 

 

 

 

 .................................... 
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LEMBAR WAWANCARA SISWA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Melalui Model Round Table dengan Media Buku Zig-zag 

pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

Nama Siswa : .......................................................... 

Kelas  : IVA SDN Pudakpayung 01 Semarang 

Tempat :  ......................................................... 

Pertanyaan! 

1. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran menulis yang telah 

diberikan oleh guru selama ini? 

2. Apakah kamu senang dengan pembelajaran menulis karangan narasi yang 

baru saja dilaksanakan? 

3. Apakah kamu lebih bersemangat belajar mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan pembelajaran seperti tadi? 

4. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran menulis karangan narasi 

tadi menarik? 

5. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam membuat karangan narasi? 

6. Apasajakah kesulitan yang kamu hadapi selama mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi? 

7. Apakah saran kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

selanjutnya? 
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LEMBAR WAWANCARA GURU 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Melalui Model Round Table dengan Media Buku Zig-zag 

pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 Kota Semarang 

Nama Sekolah  : SDN Pudakpayung 01 Semarang 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 

Materi   : Menulis karangan narasi 

Guru   : Wijiyati, S.Pd.SD 

Hari, Tanggal  : ................................................. 

Pertanyaan! 

1. Bagaimanakah pendapat Ibu dengan pembelajaran keterampilan menulis 

karangan narasi melalui model round table dengan media buku zig-zag yang 

telah dilaksanakan? 

2. Apakah model round table dengan media buku zig-zag cocok diterapkan pada 

pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi? 

3. Apakah model round table dengan media buku zig-zag yang telah 

dilaksanakan memberi pengaruh positif terhadap perubahan perilaku siswa? 

4. Apakah model round table dengan media buku zig-zag yang telah 

dilaksanakan dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada 

siswa? 

5. Bagaimanakah saran Ibu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berikutnya?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 

Alokasi Waktu :  1 pertemuan (3 x 35 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.1 Menulis karangan narasi tentang berbagai topik sederhana. 

8.1.2 Menulis karangan narasi sesuai dengan komponen-komponen narasi. 

8.1.3 Menulis karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

8.1.4 Menulis karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan tanda 

baca. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan media buku zig-zag, siswa dapat menulis 

karangan narasi tentang berbagai topik sederhana dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang komponen-komponen 

narasi, siswa dapat menulis karangan narasi sesuai dengan komponen-

komponen narasi dengan benar. 

3. Dengan memperhatikan contoh karangan narasi, siswa dapat menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan dengan benar. 
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4. Dengan memperhatikan contoh karangan narasi, siswa dapat menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dengan 

benar. 

Karakter yang diharapkan : 

Percaya diri 

Bertanggungjawab 

Kerja sama 

Disiplin 

E. Materi Ajar 

Menulis karangan narasi 

F. Model dan Media Pembelajaran 

Model : Round Table ( Meja Bundar) 

Media : Buku zig-zag 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru memberi salam kepada siswa. 

b. Guru mengkondisikan kelas. 

c. Guru mengkondisikan siswa. 

d. Guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. 

e. Guru melakukan presensi terhadap siswa . 

f. Guru melakukan apersepsi yaitu menceritakan pengalaman guru tentang 

liburan yang pernah dilakukannya. 

g. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat untuk belajar. 

Guru menyampaikan tujuan atau kompetensi dasar yang diharapkan 

dikuasai siswa setelah pembejaran dilakukan atau garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Guru menanyakan, “siapakah yang pernah memiliki pengalaman 

liburan seperti cerita bu guru?” (eksplorasi) 

b. Guru bertanya jawab dengan siswa untuk membentuk konsep awal 

tentang karangan. (eksplorasi) 
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c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang hakikat karangan. 

(eksplorasi) 

d. Siswa mencermati contoh karangan sederhana tentang pengalaman 

liburan yang dibacakan guru. (eksplorasi) 

e. Dari contoh karangan yang dibacakan, siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang pengertian karangan narasi, komponen karangan narasi. 

(elaborasi) 

f. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang langkah-langkah 

menulis karangan narasi dan penggunaan ejaan dan tanda baca yang 

benar pada penulisan karangan. (ekslporasi) 

g. Siswa mendengarkan pengarahan guru tentang model prosedural round 

table. (eksplorasi) 

h. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah 

anggota 4 -5 orang. Siswa duduk dengan teman sekelompoknya secara 

melingkar mengelilingi meja. (elaborasi) 

i. Guru menentukan topik tulisan pada pertemuan hari ini yaitu liburan. 

(eksplorasi) 

j. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan 

berupa batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. (eksplorasi) 

k. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap 

kelompok, satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta 

potongan gambar yang berjumlah 4. (eksplorasi) 

l. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan 

cerita pada buku zig-zag. (elaborasi) 

m. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-

zag. Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. 

(elaborasi) 

n. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. 

(elaborasi) 
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o. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa pertama 

rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah disepakati. 

(elaborasi) 

p. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru 

menyatakan berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru 

memerintahkan putar, siswa menggeser buku zig-zag ke siswa di 

sebelahnya. (elaborasi) 

q. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga di 

halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar tulisan 

kembali pada siswa pertama. (elaborasi) 

r. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan 

kelas. (elaborasi) 

s. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. 

(konfirmasi) 

t. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas. 

(konfirmasi) 

u. Guru memberikan penegasan materi pada pembelajaran menulis 

karangan narasi. (konfirmasi) 

v. Guru memberi reward pada siswa yang telah berani bertanya maupun 

menjawab pertanyaan (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menarik kesimpulan tentang materi 

yang telah dipelajari. 

b. Guru memberi soal evaluasi yang dikerjakan secara individu oleh 

siswa. 

c. Guru memberikan saran dan motivasi agar siswa tidak melupakan 

materi yang baru saja dipelajari. 

H. Sumber Belajar 

1. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional.  
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2. Nuraini, Um‟ri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD Kelas IV. 

Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Standar isi kurikulum 2006 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal   :  - 

b. Tes dalam Proses : Lembar Kerja Siswa (LKS) 

c. Tes Akhir   : Tes tertulis. 

2. Jenis Tes 

a. Tes Lisan   : Apersepsi dan tanya jawab. 

b. Tes Tertulis  : Uraian 

c. Bentuk Tes  : Soal evaluasi dan lembar kerja siswa. 

3. Soal-soal Tes   : Terlampir 

a. Kunci Jawaban  : Terlampir 

b. Kriteria Penilaian : Terlampir 

Semarang, 5 Maret 2015 

Guru Kelas, Peneliti 

   

 

 

Wijiyati, S.Pd.SD Istiqomah 

NIP 19621211 198304 2 009 NIM 1401411239 

 

Mengetahui, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (3 x 35 menit) 

A. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.1. Menulis karangan narasi tentang berbagai topik sederhana. 

8.1.2. Menulis karangan narasi sesuai dengan komponen-komponen narasi. 

8.1.3. Menulis karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

8.1.4. Menulis karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan tanda 

baca. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan media buku zig-zag, siswa dapat menulis 

karangan narasi tentang berbagai topik sederhana dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang komponen-komponen 

narasi, siswa dapat menulis karangan narasi sesuai dengan komponen-

komponen narasi dengan benar. 

3. Dengan memperhatikan contoh karangan narasi, siswa dapat menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan dengan 

benar. 
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4. Dengan memperhatikan contoh karangan narasi, siswa dapat menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dengan 

benar. 

Karakter yang diharapkan : 

Percaya diri 

Bertanggungjawab 

Kerja sama 

Disiplin 

E. Materi Ajar 

Menulis karangan narasi 

F. Model dan Media Pembelajaran 

Model : Round Table ( Meja Bundar) 

Media : Buku zig-zag 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru memberi salam kepada siswa. 

b. Guru mengkondisikan kelas. 

c. Guru mengkondisikan siswa. 

d. Guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. 

e. Guru melakukan presensi terhadap siswa . 

f. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya pada siswa, “pertemuan 

sebelumnya kalian sudah membuat karangan tentang pengalaman 

liburan, apakah karangan yang kalian buat sudah ada tanda baca, 

kata penghubung maupun menggunakan ejaan yang benar?”. 

(kegiatan awal) 

g. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat untuk belajar. 

h. Guru menyampaikan tujuan atau kompetensi dasar yang diharapkan 

dikuasai siswa setelah pembejaran dilakukan atau garis besar materi 

yang akan dipelajari. 
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2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang penggunanaan tanda baca 

dan kata penguhubung. (eksplorasi) 

b. Siswa bersama guru mencermati salah satu contoh karangan narasi 

yang telah dibuat siswa dari pertemuan sebelumnya tentang 

penggunaan kata penghubung dan ejaan pada karangan tersebut. 

(eksplorasi) 

c. Siswa bertanya-jawab dengan guru mengenai kesalahan penulisan 

yang dilakukan siswa pada siklus pertama. (eksplorasi) 

d. Siswa mendengarkan penjelasan penjelasan guru tentang komponen 

karangan narasi dan penggunaan ejaan dan tanda baca pada 

penulisan karangan narasi yang benar. (ekslporasi)  

e. Siswa mendengarkan pengarahan guru tentang model prosedural 

round table. (eksplorasi) 

f. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah 

anggota 4 -5 orang. Siswa duduk dengan teman sekelompoknya 

secara melingkar mengelilingi meja. (elaborasi) 

g. Guru menentukan topik tulisan pada pertemuan hari ini yaitu 

kegiatanku. (eksplorasi) 

h. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan 

berupa batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. (eksplorasi) 

i. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap 

kelompok, satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta 

potongan gambar yang berjumlah 4. (eksplorasi) 

j. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan 

cerita pada buku zig-zag. (elaborasi) 

k. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-

zag. Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. 

(elaborasi) 

l. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. 

(elaborasi) 
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m. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa 

pertama rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah 

disepakati. (elaborasi) 

n. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru 

menyatakan berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru 

memerintahkan putar, siswa menggeser buku zig-zag ke siswa di 

sebelahnya. (elaborasi) 

o. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga 

di halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar 

tulisan kembali pada siswa pertama. (elaborasi) 

p. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan 

kelas. (elaborasi) 

q. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. 

(konfirmasi) 

r. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas. 

(konfirmasi) 

s. Guru memberikan penegasan materi pada pembelajaran menulis 

karangan narasi. (konfirmasi) 

t. Guru memberi reward pada siswa yang telah berani bertanya 

maupun menjawab pertanyaan (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menarik kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberi soal evaluasi yang dikerjakan secara individu oleh 

siswa. 

c. Guru memberikan saran dan motivasi agar siswa tidak melupakan 

materi yang baru saja dipelajari. 

H. Sumber Belajar 

1. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional.  
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2. Nuraini, Um‟ri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD Kelas 

IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Standar isi kurikulum 2006 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

a. Tes Awal   :  - 

b. Tes dalam Proses : Lembar Kerja Siswa (LKS) 

c. Tes Akhir   : Tes tertulis. 

2. Jenis Tes 

a. Tes Lisan   : Apersepsi dan tanya jawab. 

b. Tes Tertulis   : Uraian 

c. Bentuk Tes  : Soal evaluasi dan lembar kerja siswa. 

3. Soal-soal Tes   : Terlampir 

a. Kunci Jawaban  : Terlampir 

b. Kriteria Penilaian : Terlampir 

Semarang, 09 Maret 2015 

Guru Kelas, Peneliti 

   

 

 

Wijiyati, S.Pd.SD Istiqomah 

NIP 19621211 198304 2 009 NIM 1401411239 

 

Mengetahui, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

Nama Sekolah : SDN Pudakpayung 01 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV (Empat)/2 

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (3 x 35 menit) 

 

A. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar 

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

C. Indikator 

8.1.1. Menulis karangan narasi tentang berbagai topik sederhana. 

8.1.2. Menulis karangan narasi sesuai dengan komponen-komponen narasi. 

8.1.3. Menulis karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

8.1.4. Menulis karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan tanda 

baca. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menggunakan media buku zig-zag, siswa dapat menulis 

karangan narasi tentang berbagai topik sederhana dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru tentang komponen-komponen 

narasi, siswa dapat menulis karangan narasi sesuai dengan komponen-

komponen narasi dengan benar. 

3. Dengan memperhatikan contoh karangan narasi, siswa dapat menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan dengan 

benar. 
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4. Dengan memperhatikan contoh karangan narasi, siswa dapat menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dengan 

benar. 

Karakter yang diharapkan : 

Percaya diri 

Bertanggungjawab 

Kerja sama 

Disiplin 

E. Materi Ajar 

Menulis karangan narasi 

F. Model dan Media Pembelajaran 

Model : Round Table ( Meja Bundar) 

Media : Buku zig-zag 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal  (10 menit) 

a. Guru memberi salam kepada siswa. 

b. Guru mengkondisikan kelas. 

c. Guru mengkondisikan siswa. 

d. Guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. 

e. Guru melakukan presensi terhadap siswa .\Guru melakukan 

apersepsi dengan bertanya pada siswa, “Apakah kalian pernah 

mengikuti lomba? Lomba apasajakah yang kalian ikuti? Bagaimana 

cara kalian memenangkan lomba?”. 

f. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat untuk belajar. 

g. Guru menyampaikan tujuan atau kompetensi dasar yang diharapkan 

dikuasai siswa setelah pembejaran dilakukan atau garis besar materi 

yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

a. Guru bertanya jawab dengan siswa, “Dari 2 kali pertemuan 

sebelumnya, apakah kesulitan yang dialami siswa dalam membuat 

karangan narasi?”. (eksplorasi) 
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b. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai komponen karangan 

narasi dengan penggunaan tanda baca dan ejaan yang benar. 

(elaborasi) 

c. Siswa mendengarkan pengarahan guru tentang model prosedural 

round table. (eksplorasi) 

d. Siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah 

anggota 4 -5 orang. Siswa duduk dengan teman sekelompoknya 

secara melingkar mengelilingi meja. (elaborasi) 

e. Guru menentukan topik tulisan pada pertemuan hari ini yaitu lomba. 

(eksplorasi) 

f. Siswa dan guru membuat kesepakatan tentang prosedur penulisan 

berupa batasan jumlah kalimat maupun waktu penulisan. (eksplorasi) 

g. Guru membagikan lembar tulisan berupa buku zig-zag kepada tiap 

kelompok, satu kelompok mendapat satu media buku zig-zag. Serta 

potongan gambar yang berjumlah 4. (eksplorasi) 

h. Siswa berdiskusi untuk mengurutkan gambar tersebut sesuai urutan 

cerita pada buku zig-zag. (elaborasi) 

i. Siswa menempelkan gambar di halaman 1, 3, 5 dan 7 pada buku zig-

zag. Sedangkan pada halaman 2, 4, 6 dan 8 berisi tulisan narasi. 

(elaborasi) 

j. Siswa dalam kelompok bergantian menulis pada buku zig-zag. 

(elaborasi) 

k. Dengan mengamati gambar di halaman 1 buku zig-zag, siswa 

pertama rnenulis pada halaman kedua dengan batasan yang telah 

disepakati. (elaborasi) 

l. Aba-aba mulai dan berhenti dikendalikan oleh guru. Jika guru 

menyatakan berhenti, siswa meletakan alat tulisnya. Jika guru 

memerintahkan putar, siswa menggeser buku zig-zag ke siswa di 

sebelahnya. (elaborasi) 
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m. Siswa kedua melanjutkan tulisan sesuai gambar pada halaman ketiga 

di halaman keempat media buku zig-zag. Demikian sampai lembar 

tulisan kembali pada siswa pertama. (elaborasi) 

n. Perwakilan setiap kelompok menyampaikan tulisan mereka di depan 

kelas. (elaborasi) 

o. Guru dan siswa merefleksi hasil penulisan yang telah dibuat. 

(konfirmasi) 

p. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal yang belum jelas. 

(konfirmasi) 

q. Guru memberikan penegasan materi pada pembelajaran menulis 

karangan narasi. (konfirmasi) 

r. Guru memberi reward pada siswa yang telah berani bertanya 

maupun menjawab pertanyaan (konfirmasi) 

3. Kegiatan Akhir (20 menit) 

a. Guru bersama-sama dengan siswa menarik kesimpulan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

b. Guru memberi soal evaluasi yang dikerjakan secara individu oleh 

siswa. 

c. Guru memberikan saran dan motivasi agar siswa tidak melupakan 

materi yang baru saja dipelajari. 

H. Sumber Belajar 

1. Darmadi, Kaswan dan Rita Nirbaya. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD 

dan MI Kelas IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional.  

2. Nuraini, Um‟ri dan Indriyani. 2008. Bahasa Indonesia untuk SD Kelas 

IV. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Standar isi kurikulum 2006 

I. Penilaian 

1. Prosedur Tes 

d. Tes Awal   :  - 

e. Tes dalam Proses : Lembar Kerja Siswa (LKS) 



141 
 

 
 

f. Tes Akhir   : Tes tertulis. 

2. Jenis Tes 

d. Tes Lisan   : Apersepsi dan tanya jawab. 

e. Tes Tertulis   : Uraian 

f. Bentuk Tes  : Soal evaluasi dan lembar kerja siswa. 

4. Soal-soal Tes   : Terlampir 

c. Kunci Jawaban  : Terlampir 

d. Kriteria Penilaian : Terlampir 

 

Semarang, 12 Maret 2015 

Guru Kelas, Peneliti 

   

 

 

Wijiyati, S.Pd.SD Istiqomah 

NIP 19621211 198304 2 009 NIM 1401411239 

 

Mengetahui, 
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

Pengertian Karangan 

Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis 

yang dapat dibaca dan dimengerti oleh masyrakat pembaca. Karangan adalah 

sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian (susunan). Kamu dapat menyusun 

sebuah karangan. Karangan terdiri atas beberapa paragraf yang berkaitan. Bentuk 

karangan bebas, dapat berupa pengalaman. 

Jenis-jenis Karangan 

Menurut bentuknya karangan dapat dibedakan menjadi 5 macam: 

a) Karangan deskripsi merupakan karangan yang bertujuan untuk memperluas 

pemahaman dan pengalaman pembaca dengan menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek. 

b) Karangan narasi merupakan karangan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, merangkaikan suatu kejadian atau peristiwa secara 

kronologis. 

c) Karangan ekposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memberi tahu, 

menguraikan atau menerangkan sesuatu. 

d) Karangan argumentasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, tingkah laku 

tertentu. 

e) Karangan persuasi merupakan karangan yang berusaha membuat pembaca 

yakin atau percaya akan hal-hal yang dikomunikasikan dapat berupa fakta 

ataupun gagasan persaan seseorang. 

Karangan Narasi 

 Karangan narasi merupakan karangan yang berusaha menciptakan, 

mengisahkan, merangkaikan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis. 

Komponen Karangan Narasi 

1) Alur (plot) 

Dalam sebuah cerita alur dan jalan cerita itu berbeda. Jalan cerita memuat 

tentang kejadian, tetapi suatu kejadian ada karena ada sebabnya. Yang 
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menggerakkan kejadian tersebut adalah alur, yaitu segi rohaniah dari 

kejadian. Bagian-bagian dari alur: a) pengenalan, pengarang mulai 

mengenalkan situasi dan memperkenal-kan tokohtokoh cerita sebagai 

pendahuluan; b) konflik, pengarang mulai menampilkan pertikaian yang 

terjadi diantara tokoh; c) klimaks, pertikaian semakin meruncing; d) 

pemecahan masalah, alur menurun menuju pemecahan masalah dan 

penyelesaian cerita. 

2) Penokohan 

Ciri khas karangan narasi adalah mengisahkan tokoh cerita yang bergerak 

dalam suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita bergerak 

dalam suatu peristiwa dan kejadian. 

3) Latar 

Latar ialah tempat dan waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang 

dialami tokoh. 

Contoh karangan narasi 

Liburan Sekolah 

Pada liburan sekolah, aku dan teman-teman pergi berlibur ke gunung 

Ungaran. Pagi sekali kami bersiap-siap di depan sekolah. Ada banyak bus berjejer 

di halaman sekolah. Kami menaiki bus dan siap berangkat. 

Satu jam kemudian, kami sampai di pintu masuk air terjun Semirang. 

Kami turun dari bus. Kami berjalan menuju pintu masuk air terjun Semirang. 

Kami satu persatu memasuki pintu masuk air terjun Semirang setelah membayar 

tiket. 

Kami berjalan kaki bersama memasuki termpat wisata. Pemandangannya 

sangat indah. Kami bermain-main di sekitar air terjun Semirang. Kami juga 

berfoto di sekitar air terjun Semarang. Setelah lelah bermain, kami kembali ke 

parkiran. Kami menaiki bus kembali untuk melanjutkan perjalanan. 

Kami melanjutkan perjalanan ke tempat wisata selanjutnya Bus yang kami 

kendarai melaju di jalanan gunung Ungaran. Pemandangan di kanan-kiri jalan 

sangat indah. Banyak pepohonan. Sepanjang perjalanan, kami bernyanyi bersama 

dengan riang. Berlibur di air terjun Semirang sangat menyenangkan. 
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Langkah-langkah Menulis atau Menyusun Karangan 

Sebelum mengarang, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut . 

a. Menentukan topik karangan 

Topik karangan adalah gagasan inti yang dijadikan landasan pengembangan 

karangan. 

b. Menentukan judul 

c. Membuat kerangka karangan 

Kerangka adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu 

karangan 

d. Menyusun atau mengembangkan kerangka karangan 

Pengembangan karangan adalah memaparkan bukti yang mendukung dalam 

bentuk paragraf. Gagasan utama didukung kalimat penjelas. Dengan 

demikian, paragraf ini menjadi utuh dan informasinya lengkap. 

Pengembangan biasanya memerlukan sejumlah bukti yang mendukung 

gagasan menulis. 

Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca dalam Menulis Karangan 

1. Mengunakan huruf kapital 

Selain digunakan sebagai huruf pertama sebuah kalimat, huruf kapital juga 

digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah digunakan untuk 

menulis nama lembaga pemerintahan. Selengkapnya diatur di dalam Ejaan 

yang Disempurnakan berikut ini. 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, 

lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, 

kecuali kata seperti dan. 

Contoh : Republik Indonesia. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang 

sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, serta dokumen resmi. 

Contoh : Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
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2. Menggunakan tanda baca 

Tanda baca adalah tanda untuk memberikan intonasi pada bacaan.  

Berikut ini akan diuraikan tentang fungsi beberapa tanda baca tersebut. 

a. Tanda titik (.) 

Tanda titik berguna untuk mengakhiri kalimat berita. 

Contoh :  Dina berangkat ke sekolah. 

b. Tanda seru (!) 

Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. 

Contoh :  Jangan berdiri di depan pintu! 

c. Tanda koma (,) 

Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. 

Contoh :    Budi membeli kertas, pena, dan tinta. 

d. Tanda tanya (?) 

Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. 

Contoh :  Siapakah yang sedang belajar itu? 

Menyusun Kalimat dengan Benar 

Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menimbulkan arti. Dalam 

wujud lisan, kalimat diiringi alunan titinada, dijeda dan diakhiri oleh intonasi 

selesai. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda titik (.), tanda tanya (?), tanda seru (!). 

Contoh: Rini berangkat ke sekolah naik sepeda. 

Rini berangkat ke sekolah naik apa? 

Cepat berangkat! 

Berdasarkan kelengkapannya, kalimat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki unsur pokok subjek dan 

predikat. Contoh: Rini bermain sepeda. 

S  P  O 

b. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang tidak lengkap unsur pokoknya. 

Contoh: Rini selalu rajin. 
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MEDIA BUKU ZIG-ZAG 

 

  

Gambar. Media Buku Zig-zag 

 

TOPIK = LIBURAN (Siklus I) 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

1 3 

5 7 
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TOPIK = KEGIATANKU (Siklus II) 

     

  

   

 

 

TOPIK = LOMBA (Siklus III) 

   

 

   

  

 

1 3 

5 7 

5 7 

1 3 
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LEMBAR KERJA SISWA 

Kelompok : ............................ 

Anggota kelompok :  

1. .................................. 

2. .................................. 

3. .................................. 

4. .................................. 

Kelas   : ............................ 

Petunjuk Kerja: 

1. Buatlah karangan narasi sesuai topik. 

2. Tempelkan gambar sesuai urutan pada halaman 1, 3, 5, dan 7 di buku zig-zag. 

3. Dari gambar tersebut kembangkanlah menjadi karangan dengan bahasamu 

sendiri pada halaman 2 buku zig-zag! 

4. Putar buku zig-zag kepada teman di sebelah kirimu. Lanjutkan karangan 

narasi tersebut sesuai gambar pada buku zig-zag halaman 3. Putar kembali ke 

teman seleelah kirimu, begitu seterusnya, hingga buku zig-zag sampai ke 

tanganmu lagi. 

TOPIK  : ......................................... 

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................   

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  
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KISI-KISI SOAL 

Nama Sekolah  : SDN Pudak Payung 01 

Kelas   : IVA  

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, 

pengumuman, dan pantun anak. 

Kompetensi Dasar : 8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik 

sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll).  

Indikator 

Ranah 

Bentuk Tes Jumlah Soal 
C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

8.1.1 Menulis karangan 

narasi tentang 

berbagai topik 

sederhana. 

8.1.2 Menulis karangan 

narasi sesuai dengan 

komponen-komponen 

narasi. 

8.1.3 Menulis karangan 

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan. 

8.1.4 Menulis karangan 

narasi dengan 

memperhatikan 

penggunaan tanda 

baca. 

   

 

 

 

  √ Tes tertulis 

(Uraian) 

 

 

 

 

1 
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SOAL EVALUASI 

 

Nama  : ................................................ 

No. Absen  : ................................................ 

Kelas  : ................................................ 

Buatlah karangan narasi sesuai topik di bawah ini! 

Topik  : ............................ 

  ........................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................  
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KUNCI JAWABAN 

Sesuai dengan kreativitas siswa menulis karangan narasi sesuai topik yang 

ditentukan. 

 

PEDOMAN PENILAIAN MENULIS KARANGAN NARASI 

No. Kriteria penilaian 
Skala Nilai 

Bobot  
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Rangkaian peristiwa     5 20 

2. Kesesuaian isi dengan judul     4 16 

3. Tokoh      4 16 

4. Kohesi dan koherensi     4 16 

5. Diksi atau pilihan kata     4 16 

6. Ejaan dan tanda baca     4 16 

 

Keterangan: 

Na  = Nilai akhir 

n  = Nilai yang diperoleh 

N  = Nilai maksimal 
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Data Nilai Awal Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

 

No. Responden Nilai Kualifikasi 

1. R-1 55 TIDAK TUNTAS 

2. R-2 55 TIDAK TUNTAS 

3. R-3 50 TIDAK TUNTAS 

4. R-4 55 TIDAK TUNTAS 

5. R-5 65 TUNTAS 

6. R-6 60 TIDAK TUNTAS 

7. R-7 80 TUNTAS 

8. R-8 55 TIDAK TUNTAS 

9. R-9 55 TIDAK TUNTAS 

10. R-10 70 TUNTAS 

11. R-11 65 TUNTAS 

12. R-12 50 TIDAK TUNTAS 

13. R-13 60 TIDAK TUNTAS 

14. R-14 60 TIDAK TUNTAS 

15. R-15 60 TIDAK TUNTAS 

16. R-16 45 TIDAK TUNTAS 

17. R-17 80 TUNTAS 

18. R-18 55 TIDAK TUNTAS 

19. R-19 60 TIDAK TUNTAS 

20. R-20 45 TIDAK TUNTAS 

21. R-21 65 TUNTAS 

22. R-22 60 TIDAK TUNTAS 

23. R-23 55 TIDAK TUNTAS 

24. R-24 55 TIDAK TUNTAS 

25. R-25 55 TIDAK TUNTAS 

26. R-26 55 TIDAK TUNTAS 

27. R-27 60 TIDAK TUNTAS 

28. R-28 55 TIDAK TUNTAS 

29. R-29 70 TUNTAS 

30. R-30 60 TIDAK TUNTAS 

31. R-31 70 TUNTAS 

32. R-32 55 TIDAK TUNTAS 

33. R-33 60 TIDAK TUNTAS 

34. R-34 70 TUNTAS 

35. R-35 80 TUNTAS 

36. R-36 80 TUNTAS 

37. R-37 55 TIDAK TUNTAS 

38. R-38 60 TIDAK TUNTAS 

39. R-39 55 TIDAK TUNTAS 

40. R-40 50 TIDAK TUNTAS 

Jumlah  2405 

Rata-rata 60,12 

Siswa Tuntas 11 (27,5%) 

Siswa Tidak Tuntas 29 (72,5%) 

Nilai Tertinggi 80 

Nilai Terendah 45 
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Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siklus I 

 

No. Responden 

Perolehan skor tiap 

aspek 

Nilai skor setiap aspek 

Nilai Kualifikasi 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. R-1 3 4 2 2 2 2 15 16 8 8 8 8 63 Tidak Tuntas 

2. R-2 2 4 3 1 2 2 10 16 12 4 8 8 58 Tidak Tuntas 

3. R-3 2 3 2 2 2 1 10 12 8 8 8 4 50 Tidak Tuntas 

4. R-4 4 4 4 3 2 1 20 16 16 12 8 4 76 Tuntas 

5. R-5 3 4 3 1 2 2 15 16 12 4 8 8 63 Tidak Tuntas 

6. R-6 2 4 3 2 2 1 10 16 16 8 8 4 58 Tidak Tuntas 

7. R-7 3 4 3 2 2 2 15 16 12 8 8 8 67 Tuntas 

8. R-8 3 4 2 1 1 1 15 16 8 4 4 4 51 Tidak Tuntas 

9. R-9 3 4 3 2 2 2 15 16 12 8 8 8 67 Tuntas 

10. R-10 4 4 3 3 3 4 20 16 12 12 12 16 88 Tuntas 

11 R-11 3 4 3 2 2 2 15 16 12 8 8 8 67 Tuntas 

12. R-12 3 4 2 1 1 2 15 16 8 4 4 8 55 Tidak Tuntas 

13. R-13 3 4 2 1 2 3 15 16 8 4 8 12 67 Tuntas 

14. R-14 3 4 2 1 1 2 15 16 8 4 4 8 55 Tidak Tuntas 

15. R-15 3 4 3 2 2 2 15 16 12 8 8 8 67 Tuntas 

16. R-16 2 4 2 1 1 1 10 16 8 4 4 4 46 Tidak Tuntas 

17. R-17 3 4 2 2 3 2 15 16 8 8 12 8 67 Tuntas 

18. R-18 3 4 2 3 3 2 15 16 8 12 12 8 71 Tuntas 

19. R-19 3 4 3 3 3 3 15 16 12 12 12 12 79 Tuntas 

20. R-20 1 4 1 1 1 3 5 16 4 4 4 12 45 Tidak Tuntas 

21. R-21 3 3 2 1 1 2 15 12 8 4 4 8 51 Tidak Tuntas 

22. R-22 3 3 3 3 3 3 15 12 12 12 12 12 75 Tuntas 

23. R-23 3 4 3 2 1 2 15 16 12 8 4 8 63 Tidak Tuntas 

24. R-24 3 4 2 2 1 3 15 16 8 8 4 12 63 Tidak Tuntas 

25. R-25 3 4 2 1 1 2 15 16 8 4 4 8 55 Tidak Tuntas 

26. R-26 3 4 3 1 1 2 15 16 12 4 4 8 59 Tidak Tuntas 

27. R-27 3 4 2 1 3 1 15 16 8 4 12 4 51 Tidak Tuntas 

28. R-28 3 3 2 2 3 3 15 12 8 8 12 12 67 Tuntas 

29. R-29 4 4 4 3 2 4 20 16 16 12 8 16 88 Tuntas 

30. R-30 3 4 2 2 3 3 15 16 8 8 12 12 71 Tuntas 

31. R-31 3 3 3 3 3 2 15 12 12 12 12 8 71 Tuntas 

32. R-32 3 4 2 1 1 2 15 16 8 4 4 8 55 Tidak Tuntas  

33. R-33 3 4 2 1 1 3 15 16 8 4 4 12 59 Tidak Tuntas 

34. R-34 3 4 2 2 3 1 15 16 8 8 12 4 63 Tidak Tuntas 

35. R-35 2 4 2 3 2 4 10 16 8 12 8 16 70 Tuntas 

36. R-36 4 4 3 3 3 4 20 16 12 12 12 16 88 Tuntas 

37. R-37 3 4 2 1 1 2 15 16 8 4 4 8 55 Tidak Tuntas 

38. R-38 3 4 2 2 2 3 15 16 8 8 12 12 67 Tuntas 

39. R-39 3 4 2 1 1 2 15 16 8 4 4 8 55 Tidak Tuntas 

40. R-40 3 3 2 1 1 2 15 12 8 4 4 8 51 Tidak Tuntas 

JUMLAH 2537 

RATA-RATA 63,43 

SISWA TUNTAS 18 (45%) 

SISWA TIDAK TUNTAS 22 (55%) 

NILAI TERTINGGI 88 

NILAI TERENDAH 46 
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Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siklus II 

 

No. Responden 

Perolehan skor tiap 

aspek 

Nilai skor setiap aspek 

Nilai Kualifikasi 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. R-1 3 4 2 1 2 3 15 16 8 4 8 12 63 Tidak Tuntas 

2. R-2 2 3 3 1 2 3 10 12 12 4 8 12 58 Tidak Tuntas 

3. R-3 4 3 4 3 3 1 20 12 16 12 12 4 76 Tuntas 

4. R-4 3 4 3 3 3 1 15 16 12 12 12 4 71 Tuntas 

5. R-5 3 3 2 2 2 2 15 12 8 8 8 8 59 Tidak Tuntas 

6. R-6 3 4 3 2 2 3 15 16 12 8 8 12 67 Tuntas 

7. R-7 3 4 3 2 2 3 15 16 12 8 8 12 71 Tuntas 

8. R-8 3 4 2 1 1 1 15 16 8 4 4 4 51 Tidak Tuntas 

9. R-9 4 4 4 2 3 3 20 16 16 8 12 12 84 Tuntas 

10. R-10 4 4 3 3 3 4 20 16 12 12 12 16 88 Tuntas 

11 R-11 4 4 4 3 3 4 20 16 16 12 12 16 92 Tuntas 

12. R-12 3 4 2 2 2 2 15 16 8 8 8 8 63 Tidak Tuntas 

13. R-13 3 4 3 3 3 3 15 16 12 12 12 12 79 Tuntas 

14. R-14 3 4 3 2 2 3 15 16 12 8 8 12 71 Tuntas 

15. R-15 3 4 2 1 2 3 15 16 8 4 8 12 63 Tidak Tuntas 

16. R-16 2 4 2 1 1 1 10 16 8 4 4 4 46 Tidak Tuntas 

17. R-17 4 4 3 3 3 4 20 16 12 12 12 16 88 Tuntas 

18. R-18 3 4 3 2 3 2 15 16 12 8 12 8 71 Tuntas 

19. R-19 4 3 3 2 3 4 20 12 12 8 12 16 80 Tuntas 

20. R-20 3 4 2 2 2 2 15 16 8 8 8 8 63 Tidak Tuntas 

21. R-21 4 4 3 3 3 3 20 16 12 12 12 12 84 Tuntas 

22. R-22 3 4 4 3 3 4 15 16 16 12 12 16 87 Tuntas 

23. R-23 3 3 3 1 1 2 15 12 12 4 4 8 55 Tidak Tuntas 

24. R-24 3 3 2 2 2 2 15 12 8 8 8 8 63 Tidak Tuntas 

25. R-25 4 4 3 2 3 2 20 16 12 8 12 8 76 Tuntas 

26. R-26 3 4 2 1 2 3 15 16 8 4 8 12 63 Tidak Tuntas 

27. R-27 4 3 3 2 2 2 20 12 12 8 8 8 68 Tuntas 

28. R-28 4 3 4 4 4 3 20 12 16 16 16 12 96 Tuntas 

29. R-29 4 4 4 3 3 4 20 16 16 12 12 16 92 Tuntas 

30. R-30 4 4 4 3 3 4 20 16 16 12 12 16 92 Tuntas 

31. R-31 3 3 3 3 3 4 15 12 12 12 12 16 83 Tuntas 

32. R-32 3 4 2 1 2 3 15 16 8 4 8 12 63 Tidak Tuntas 

33. R-33 4 4 3 3 3 4 20 16 12 12 12 16 88 Tuntas 

34. R-34 3 3 2 3 3 3 15 12 8 12 12 12 71 Tuntas 

35. R-35 3 4 3 3 3 4 15 16 12 12 12 16 83 Tuntas 

36. R-36 4 4 3 3 3 4 20 16 12 12 12 16 88 Tuntas 

37. R-37 3 4 2 1 2 2 15 16 8 4 8 8 59 Tidak Tuntas 

38. R-38 4 4 3 2 3 2 20 16 12 8 12 8 76 Tuntas 

39. R-39 3 3 2 1 2 2 15 12 8 4 8 8 55 Tidak Tuntas 

40. R-40 3 2 2 2 2 1 15 8 8 8 8 4 51 Tidak Tuntas 

JUMLAH 2537 

RATA-RATA 63,43 

SISWA TUNTAS 18 (45%) 

SISWA TIDAK TUNTAS 22 (55%) 

NILAI TERTINGGI 88 

NILAI TERENDAH 46 
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Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siklus III 

 

No. Responden 

Perolehan skor tiap 

aspek 

Nilai skor setiap aspek 

Nilai Kualifikasi 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. R-1 3 4 3 2 3 2 15 16 12 8 12 8 71 Tuntas 

2. R-2 3 4 3 2 3 2 15 16 12 8 12 8 71 Tuntas 

3. R-3 3 3 3 3 3 1 15 12 12 12 12 4 67 Tuntas 

4. R-4 4 4 4 3 3 2 20 16 16 12 12 8 84 Tuntas 

5. R-5 4 4 3 3 3 3 20 16 12 12 12 12 84 Tuntas 

6. R-6 3 4 3 2 2 3 15 16 12 8 8 12 71 Tuntas 

7. R-7 3 4 3 3 3 4 15 16 12 12 12 16 83 Tuntas 

8. R-8 3 4 2 1 1 2 15 16 8 4 4 8 55 Tidak Tuntas 

9. R-9 4 4 4 4 4 3 20 16 16 16 16 12 96 Tuntas 

10. R-10 3 4 3 3 3 4 15 16 12 12 12 16 83 Tuntas 

11 R-11 4 4 4 4 3 4 20 16 16 16 12 16 96 Tuntas 

12. R-12 3 4 2 2 2 2 15 16 8 8 8 8 59 Tidak Tuntas 

13. R-13 4 4 3 4 3 3 20 16 12 16 12 12 88 Tuntas 

14. R-14 4 4 3 3 3 3 20 16 12 12 12 12 84 Tuntas 

15. R-15 3 4 2 2 3 3 15 16 8 8 12 12 71 Tuntas 

16. R-16 2 3 2 1 1 2 10 12 8 4 4 8 46 Tidak Tuntas 

17. R-17 3 4 4 4 3 2 15 16 16 16 12 8 83 Tuntas 

18. R-18 4 4 3 3 3 2 20 16 12 12 12 8 80 Tuntas 

19. R-19 4 3 3 2 3 4 20 12 12 8 12 16 80 Tuntas 

20. R-20 3 4 3 3 2 2 15 16 12 12 8 8 71 Tuntas 

21. R-21 4 4 3 3 3 3 20 16 12 12 12 12 84 Tuntas 

22. R-22 4 4 4 3 3 4 20 16 16 12 12 16 92 Tuntas 

23. R-23 3 4 3 2 2 3 15 16 12 8 8 12 71 Tuntas 

24. R-24 3 4 2 1 2 3 15 16 8 4 8 12 63 Tidak Tuntas 

25. R-25 4 4 3 3 3 2 20 16 12 12 12 8 80 Tuntas 

26. R-26 3 4 2 2 2 3 15 16 8 8 8 12 67 Tuntas 

27. R-27 3 3 3 2 2 2 15 12 12 8 8 8 63 Tidak Tuntas 

28. R-28 4 4 4 4 4 3 20 16 16 16 16 12 96 Tuntas 

29. R-29 4 4 3 3 4 4 20 16 12 12 16 16 92 Tuntas 

30. R-30 4 4 3 3 3 4 20 16 12 12 12 16 88 Tuntas 

31. R-31 4 4 4 3 4 4 20 16 16 12 16 16 96 Tuntas 

32. R-32 3 4 3 3 3 2 15 16 12 12 12 8 75 Tuntas 

33. R-33 4 4 3 3 3 2 20 16 12 12 12 8 80 Tuntas 

34. R-34 3 4 3 3 3 2 15 16 12 12 12 8 75 Tuntas 

35. R-35 4 4 3 4 3 4 20 16 12 16 12 16 92 Tuntas 

36. R-36 4 4 4 3 4 4 20 16 16 12 16 16 96 Tuntas 

37. R-37 3 4 2 2 2 2 15 16 8 8 8 8 63 Tidak Tuntas 

38. R-38 4 3 4 3 3 2 20 12 16 12 12 8 76 Tuntas 

39. R-39 3 4 2 2 2 2 15 16 8 8 8 8 63 Tidak Tuntas 

40. R-40 3 4 2 2 2 3 15 16 8 8 8 12 67 Tuntas 

JUMLAH 3106 

RATA-RATA 77,65 

SISWA TUNTAS 33 (82,5%) 

SISWA TIDAK TUNTAS 7 (17,5%) 

NILAI TERTINGGI 96 

NILAI TERENDAH 46 
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Karangan Narasi Siswa pada Siklus I 
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Karangan Narasi Siswa Pada Siklus II 
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Karangan Narasi Siswa Pada Siklus III 
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Wijiyati, S.Pd.SD 

NIP 196212111983042009 

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA SIKLUS I 

Hari, Tanggal  : Kamis, 05 Maret 2015 

Kelas   : IVA SDN Pudakpayung 01 

Kode 
Indikator yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 

R-1 – – – – – – – 1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

2. Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

3. Siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

4. Siswa bekerjasama dalam 

kelompoknya 

5. Siswa menulis karangan 

narasi dengan teliti dan 

sesuai topik 

6. Siswa berani dan percaya 

diri menyampaikan hasil 

pekerjaannya 

7. Siswa mempunyai sikap 

duduk dan aktivitas yang 

baik selama pembelajaran 

R-2 – √ – √ – – √ 

R-3 – – – – – – – 

R-4 – – √ √ √ √ – 

R-5 – √ √ √ – – √ 

R-6 – √ – √ – – √ 

R-7 √ √ √ – √ √ √ 

R-8 – √ – √ – – √ 

R-9 √ √ √ √ √ √ √ 

R-10 √ √ √ √ √ – √ 

R-11 √ √ √ √ √ – √ 

R-12 – – – √ – – – 

R-13 – √ √ √ √ √ √ 

R-14 – √ √ √ – – √ 

R-15 √ √ – √ √ – √ 

R-16 – – – – – – – 

R-17 √ √ – √ √ √ √ 

R-18 √ √ – √ √ – √ 

R-19 √ √ √ √ √ – √ 

R-20 – – – – – – – 

R-21 √ √ – √ – √ √ 

R-22 √ √ √ √ √ – √ 

R-23 – – √ √ – – – 

R-24 – – √ √ – – – 

R-25 – – – √ – – √ 

R-26 √ √ √ √ – √ √ 

R-27 – √ – √ – – √ 

R-28 √ √ √ √ √ √ √ 

R-29 √ √ √ √ √ – √ 

R-30 √ √ √ √ √ – √ 

R-31 – √ – √ √ – √ 

R-32 – √ – √ – – – 

R-33 – √ √ √ – – – 

R-34 √ √ √ √ – – √ 

R-35 √ √ √ – √ √ √ 

R-36 √ √ √ – √ – √ 

R-37 – √ – – – – – 

R-38 √ √ √ √ – – √ 

R-39 – √ √ √ – √ √ 

R-40 – – – √ √ – – 

Jumlah 18 30 22 32 18 10 28 (√) = melakukan 

% 45 75 55 802 45 25 70 (−) = tidak melakukan 

       Pengamat 
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Wijiyati, S.Pd.SD 

NIP 196212111983042009 

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA SIKLUS II 

Hari, Tanggal  : Senin, 09 Maret 2015 

Kelas   : IVA SDN Pudakpayung 01 

Kode 
Indikator yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 

R-1 – – – – – √ – 1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

2. Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

3. Siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

4. Siswa bekerjasama dalam 

kelompoknya 

5. Siswa menulis karangan 

narasi dengan teliti dan 

sesuai topik 

6. Siswa berani dan percaya 

diri menyampaikan hasil 

pekerjaannya 

7. Siswa mempunyai sikap 

duduk dan aktivitas yang 

baik selama pembelajaran 

R-2 √ √ – √ – – √ 

R-3 – – – – √ – – 

R-4 – √ √ √ √ √ – 

R-5 √ √ √ √ – √ √ 

R-6 – √ √ √ √ √ √ 

R-7 √ √ √ – √ √ √ 

R-8 √ √ – √ – – √ 

R-9 √ √ √ √ √ √ √ 

R-10 √ √ √ √ √ √ √ 

R-11 √ √ √ √ √ – √ 

R-12 – – – √ – – – 

R-13 – √ √ √ √ √ √ 

R-14 – √ √ √ – – √ 

R-15 √ √ – √ – – √ 

R-16 – – √ – – – – 

R-17 √ √ – √ √ √ √ 

R-18 √ √ – √ √ – √ 

R-19 √ √ √ √ √ – √ 

R-20 – – – – – – – 

R-21 √ √ √ √ – √ √ 

R-22 √ √ √ √ √ – √ 

R-23 – – √ √ – – – 

R-24 – – √ √ – – – 

R-25 √ √ – √ √ – √ 

R-26 √ √ √ √ – √ √ 

R-27 – √ – √ – – √ 

R-28 √ √ √ √ √ √ √ 

R-29 √ √ √ √ √ – √ 

R-30 √ √ √ √ √ √ √ 

R-31 – √ – √ √ – √ 

R-32 – √ – √ – – √ 

R-33 – √ √ √ √ √ – 

R-34 √ √ √ √ √ – √ 

R-35 √ √ √ √ √ √ √ 

R-36 √ √ √ – √ – √ 

R-37 – √ √ – – – – 

R-38 √ √ √ √ √ √ √ 

R-39 √ √ √ √ – √ √ 

R-40 – – – √ – – √ 

Jumlah 23 32 26 33 25 17 30 (√) = melakukan 

% 57,5 80 65 82,5 62,5 42,5 75 (−) = tidak melakukan 

     Pengamat 
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Wijiyati, S.Pd.SD 

NIP 196212111983042009 

LEMBAR OBSERVASI PERILAKU SISWA SIKLUS III 

Hari, Tanggal  : Kamis, 12 Maret 2015 

Kelas   : IVA SDN Pudakpayung 01 

Kode 
Indikator yang diamati 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 

R-1 – – – – √ √ – 1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

2. Siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

3. Siswa aktif dalam 

mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi 

4. Siswa bekerjasama dalam 

kelompoknya 

5. Siswa menulis karangan 

narasi dengan teliti dan 

sesuai topik 

6. Siswa berani dan percaya 

diri menyampaikan hasil 

pekerjaannya 

7. Siswa mempunyai sikap 

duduk dan aktivitas yang 

baik selama pembelajaran 

R-2 √ √ √ √ √ – √ 

R-3 – – – – √ – – 

R-4 – √ √ √ √ √ √ 

R-5 √ √ √ √ √ √ √ 

R-6 √ √ √ √ √ √ √ 

R-7 √ √ √ – √ √ √ 

R-8 √ √ – √ – – √ 

R-9 √ √ √ √ √ √ √ 

R-10 √ √ √ √ √ √ √ 

R-11 √ √ √ √ √ – √ 

R-12 – – √ √ – √ – 

R-13 √ √ √ √ √ √ √ 

R-14 √ √ √ √ – – √ 

R-15 √ √ – √ √ – √ 

R-16 – – √ – – √ – 

R-17 √ √ √ √ √ √ √ 

R-18 √ √ – √ √ – √ 

R-19 √ √ √ √ √ – √ 

R-20 – – – – – √ – 

R-21 √ √ √ √ – √ √ 

R-22 √ √ √ √ √ – √ 

R-23 – √ √ √ √ – √ 

R-24 – √ √ √ – √ √ 

R-25 √ √ – √ √ – √ 

R-26 √ √ √ √ √ √ √ 

R-27 √ √ – √ – – √ 

R-28 √ √ √ √ √ √ √ 

R-29 √ √ √ √ √ – √ 

R-30 √ √ √ √ √ √ √ 

R-31 – √ – √ √ √ √ 

R-32 √ √ – √ √ √ √ 

R-33 – √ √ √ √ √ – 

R-34 √ √ √ √ √ – √ 

R-35 √ √ √ √ √ √ √ 

R-36 √ √ √ √ √ – √ 

R-37 – √ √ – – √ – 

R-38 √ √ √ √ √ √ √ 

R-39 √ √ √ √ – √ √ 

R-40 – – – √ √ – √ 

Jumlah 28 34 26 34 33 24 33 (√) = melakukan 

% 70 85 65 85 82,5 60 82,5 (−) = tidak melakukan 

    Pengamat 
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HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 
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HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 
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HASIL CATATAN LAPANGAN SIKLUS III 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS I 

 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

39 1 

2. 
Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan 

guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

35 5 

3. 
Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi menarik? 

40 0 

4. 
Apakah pembelajaran menulis karangan narasi tadi 

membuat kamu lebih semangat belajar? 

35 5 

5. 
Apakah kamu bersedia mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi seperti tadi? 

34 6 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS I 

 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

39 1 

2. 
Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan 

guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

35 5 

3. 
Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi menarik? 

40 0 

4. 
Apakah pembelajaran menulis karangan narasi tadi 

membuat kamu lebih semangat belajar? 

35 5 

5. 
Apakah kamu bersedia mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi seperti tadi? 

34 6 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS II 

 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

37 3 

2. 
Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan 

guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

36 4 

3. 
Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi menarik? 

39 1 

4. 
Apakah pembelajaran menulis karangan narasi tadi 

membuat kamu lebih semangat belajar? 

37 3 

5. 
Apakah kamu bersedia mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi seperti tadi? 

39 1 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS II 

 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

37 3 

2. 
Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan 

guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

36 4 

3. 
Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi menarik? 

39 1 

4. 
Apakah pembelajaran menulis karangan narasi tadi 

membuat kamu lebih semangat belajar? 

37 3 

5. 
Apakah kamu bersedia mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi seperti tadi? 

39 1 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS III 

 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

38 2 

2. 
Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan 

guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

36 4 

3. 
Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi menarik? 

40 0 

4. 
Apakah pembelajaran menulis karangan narasi tadi 

membuat kamu lebih semangat belajar? 

36 4 

5. 
Apakah kamu bersedia mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi seperti tadi? 

40 0 
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HASIL ANGKET RESPON SISWA SIKLUS III 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Round Table 

dengan Media Buku Zig-zag pada Siswa Kelas IVA SDN Pudakpayung 01 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

1. 
Apakah kamu merasa senang dengan cara mengajar guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

38 2 

2. 
Apakah kamu memahami materi yang telah disampaikan 

guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 

36 4 

3. 
Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi menarik? 

40 0 

4. 
Apakah pembelajaran menulis karangan narasi tadi 

membuat kamu lebih semangat belajar? 

36 4 

5. 
Apakah kamu bersedia mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi seperti tadi? 

40 0 

 

 

HASIL WAWANCARA GURU SIKLUS I 
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HASIL WAWANCARA GURU SIKLUS II 
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HASIL WAWANCARA GURU SIKLUS III 
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HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS I 
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HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS I 
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HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS II 
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HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS II 
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HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS III 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 
 

HASIL WAWANCARA SISWA SIKLUS III 
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FOTO PELAKSANAAN SIKLUS I 

 

  
Aktivitas awal pembelajaran            Guru menggunakan media buku zig-zag 

 

  
Guru menyampaikan materi  Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

 

  
Siswa menyampaikan hasil diskusi Guru membagikan soal evaluasi 
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FOTO PELAKSANAAN SIKLUS II 

 

   
Aktivitas awal pembelajaran   Guru menggunakan media buku zig-zag 

 

  
Guru menyampaikan materi  Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

 

  
Siswa menyampaikan hasil diskusi Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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FOTO PELAKSANAAN SIKLUS III 

 

  
Aktivitas awal pembelajaran  Guru menyampaikan materi 

 

  
Siswa aktif bertanya   Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

 

  
Siswa menyampaikan hasil diskusi Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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