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ABSTRAK 

 

Winoto, Budi. 2014. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

melalui Model Think Talk Write berbantuan Media Gambar Seri pada 

Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 214 halaman. 

 Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Berdasarkan refleksi awal di 

SDN Sekaran 02 ditemukan masalah dalam pembelajaran menulis di kelas IV. Hal 

ini disebabkan metode pembelajaran kurang variatif, penggunaan media kurang 

optimal, dan minat siswa dalam menulis rendah. Penerapan model think talk write 

berbantuan media gambar seri digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis pada kelas IV. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang diterapkan dalam 

dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 

kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. Teknik pengumpulan data yaitu teknik tes 

dan nontes. Analisis data melalui teknik kuantitatif dan kualitatif.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 23 dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II memperoleh 

skor 29 dengan kriteria sangat baik; (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

rata-rata skor 27,1 dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II sebesar 36,8 

dengan kriteria sangat baik; (3) ketuntasan klasikal keterampilan menulis 

karangan narasi pada siklus I sebesar 66,66% dengan kriteria baik, meningkat 

pada siklus II sebesar 85,18% dengan kriteria baik sekali 

 Simpulan dari peneliti adalah penerapan model think talk write berbantuan 

media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan guru diantaranya 

keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan, membentuk kelompok, variasi 

media, membimbing menulis karangan narasi; aktivitas siswa diantaranya 

aktivitas visual, lisan, menulis, mendengarkan, mental, dan emosional serta 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi. Peneliti memberikan saran 

pada guru hendaknya membentuk kelompok yang terdiri 3-4 siswa, 

mengefektifkan waktu dan memaksimalkan penggunaan media gambar seri 

dengan berbagai variasi warna, ukuran dan isi cerita.  

 

Kata Kunci: gambar seri, karangan narasi, model think talk write 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Arus globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia untuk menghasilkan 

generasi muda yang memiliki kemampuan bersaing di dunia internasional. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, khususnya BAB II pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

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 pelajaran 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. 
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Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis; (2) 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan;(4) 

menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan memperluas 

budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan, kemampuan 

berbahasa; (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (BSNP 2006: 317).  

 Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 318), ruang lingkup 

mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 

bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

 Suparno dan Yunus (2010: 1.3) mendefinisikan menulis sebagai suatu 

kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Akhadiah (dalam Abidin 2012: 181) memandang 

kegiatan menulis sebagai sebuah proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide 

ke dalam bahasa tulis yang dalam praktiknya proses menulis diwujudkan dalam 

beberapa tahapan yang merupakan satu sistem yang utuh. Tahapan tersebut 

meliputi tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap pascapenulisan. 

Keterampilan menulis  tidak datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan 

dan praktik yang banyak dan teratur (Tarigan 2008: 4). 

 Keterampilan menulis di sekolah dasar dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

menulis permulaan untuk kelas rendah dan menulis lanjutan untuk kelas tinggi 

(Zulela 2012: 9). Keterampilan menulis di kelas rendah menekankan pada 

kegiatan menulis huruf, suku kata, kata, dan kalimat sederhana. Sedangkan untuk 

kelas tinggi mengacu pada pengembangan tulisan seperti pengembangan paragraf, 
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menulis surat dan laporan, pengembangan berbagai karangan, menulis puisi dan 

naskah drama. 

 Salah satu materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

dalam aspek keterampilan menulis di kelas IV adalah menulis karangan narasi. 

Hal ini sesuai dengan salah satu kompetensi dasar menulis yang terdapat dalam 

KTSP (2006: 326) bagi kelas IV, yang berbunyi “Menyusun karangan tentang 

berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan”. Menurut 

Suparno dan Yunus (2010: 1.11) karangan narasi adalah ragam wacana yang 

menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. Sasarannya  adalah memberikan 

gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau 

rangkaian terjadinya suatu hal. 

 Berdasarkan temuan Depdiknas (2007) masih banyak guru yang belum 

dapat melakukan pemetaan KD dari empat aspek bahasa (mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis). Selain itu banyak guru yang belum 

menggunakan metode yang variatif, belum bisa mengatur waktu serta penggunaan 

media pembelajaran yang kurang optimal. Hal tersebut menyebabkan siswa 

kurang termotivasi dalam belajar dan kesulitan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 Permasalahan tersebut juga terjadi di SDN Sekaran 02 Semarang. 

Berdasarkan refleksi awal yang dilakukan peneliti bersama kolaborator 

menunjukkan keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi masih rendah. 

Alur  tulisan yang dihasilkan tidak jelas, masih banyak coretan, hubungan antar 

kalimat kurang padu, pilihan kata (diksi) kurang tepat, serta kurang 
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memperhatikan aspek ejaan dan tanda baca yang benar. Hal tersebut dikarenakan 

guru yang kurang berinovasi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dan 

banyak menggunakan metode ceramah satu arah. Guru kurang memotivasi siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Guru belum menggunakan media pembelajaran 

secara optimal serta kemampuan guru dalam mengelola kelas juga masih kurang. 

Hasil observasi terhadap aktivitas siswa menunjukkan masih banyak siswa yang 

pasif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa tidak dilibatkan dalam kerja kelompok 

selama proses pembelajaran. Lebih banyak siswa yang diam mendengarkan saja 

tanpa memberikan pendapat. Siswa juga kesulitan dalam memunculkan ide 

gagasan untuk dituangkan dalam menulis karangan narasi. 

 Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

masalah-masalah tersebut yang membuat hasil pembelajaran menulis narasi di 

kelas IV masih rendah. Hal ini dibuktikan dari 28 siswa, 18 siswa di antaranya 

(64,28%) mengalami ketidaktuntasan belajar dengan nilai di bawah KKM yaitu 

65. Sedangkan 10 siswa (35,72%) mengalami ketuntasan belajar dengan nilai di 

atas KKM. Nilai terendah di kelas IV adalah 45 dan nilai tertinggi adalah 85 

dengan rata-rata kelas 62,4. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus 

mengingat bahwa keterampilan menulis merupakan salah satu cara atau media 

dalam berkomunikasi dan menyampaikan gagasan atau pikiran kepada orang lain.  

 Melihat permasalahan tersebut, peneliti dan kolaborator menetapkan 

alternatif tindakan untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi dengan 

menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif yaitu model think talk write. 

Ngalimun (2014: 170) menyatakan model think talk write dimulai dengan berpikir 
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melalui bahan bacaan (menganalisa, mengkritisi, dan alternatif solusi), hasil 

analisanya dikomunikasikan dengan berdiskusi, dan kemudian membuat laporan 

diskusi. Sedangkan Iru dan Arihi (2012: 67-68), mengemukakan think talk write 

merupakan model pembelajaran kooperatif di mana perencanaan dari tindakan 

yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran yaitu lewat kegiatan berpikir 

(think), berbicara/berdiskusi/bertukar pendapat (talk), serta menulis hasil diskusi 

(write) agar tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. 

Kelebihan model think talk write menurut Hatmi (2013: 29) yaitu: siswa lebih 

kritis, semua siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan siswa lebih paham 

terhadap materi yang dipelajari.  

Penerapan model think talk write juga diperkuat oleh Hatmi (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi melalui Model Think Talk Write dengan Media Visual pada Siswa 

Kelas IV SDN Pakintelan 03. Permasalahan yang dialami Hatmi hampir sama 

dengan permasalahan peneliti yakni siswa kesulitan dalam pembelajaran menulis. 

Siswa tidak dilibatkan dalam kerja kelompok selama proses pembelajaran. Siswa 

terlihat bosan dan tidak bersemangat, sehingga hasil belajar pada keterampilan 

menulis siswa juga masih rendah. Jenis penelitian yang dilakukan Hatmi adalah 

penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. Penelitian dilakukan dalam dua siklus dengan  masing-masing dua 

kali pertemuan. Hasil penelitian membuktikan bahwa model think talk write 

melalui media visual dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa kelas IV SDN Pakintelan 03. Hal itu terlihat dari data hasil 
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keterampilan menulis karangan deskripsi siswa siklus I sebesar 43% dengan 

kriteria cukup kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 90% dengan kriteria 

sangat baik. Simpulan penelitian ini adalah model think talk write dengan media 

visual sebagai solusi yang efektif karena terbukti mampu meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa. 

Pembelajaran menulis karangan narasi dengan model think talk write akan 

lebih optimal jika ditunjang dengan media yang menarik dan inovatif. Peneliti 

memilih media gambar seri untuk merangsang daya pikir siswa dalam 

memunculkan ide-ide gagasan karangan narasi. Menurut Arsyad (2013: 114) 

gambar seri adalah gambar yang merupakan rangkaian kegiatan atau cerita 

disajikan secara berurutan. Senada dengan pendapat Arsyad, Nurgiyantoro (2013: 

404) menyatakan gambar cerita adalah rangkaian gambar yang membentuk 

sebuah cerita. Gambar yang memenuhi untuk tugas menulis adalah gambar cerita, 

gambar seri yang setiap bagian menampilkan peristiwa atau keadaan tertentu yang 

secara keseluruhan membentuk sebuah cerita. Melalui pengamatan media gambar, 

siswa dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistis. 

Adapun fungsi khususnya adalah untuk menarik perhatian, memperjelas ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau 

diabaikan jika tidak digrafiskan ( Daryanto 2012: 19). 

Penggunaan media gambar seri juga diperkuat penelitian oleh Bana (2013) 

yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui 

Pendekatan Kontekstual dengan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IVB SDN 

Wonosari 02 Semarang. Permasalahan yang dialami Bana adalah pembelajaran 



7 
 

 

 

menulis karangan narasi yang belum optimal. Guru belum menggunakan media 

yang menarik minat siswa dalam pembelajaran mengarang, sehingga berakibat 

pada keterbatasan ide yang muncul pada siswa. Nilai mengarang siswapun masih 

belum mengalami ketuntasan. Berdasarkan masalah tersebut, Bana menerapkan 

pendekatan kontekstual dengan media gambar seri. Penggunaan media gambar 

seri bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memunculkan ide gagasan dalam 

menulis karangan narasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya  peningkatan 

kemampuan menulis karangan narasi, siswa lebih aktif dan tertarik mengikuti 

proses pembelajaran. Selain itu, hasil belajar menulis narasi juga mengalami 

peningkatan sebesar 84,2% dengan rata-rata kelas sebesar 75,4. Penggunaan 

media gambar seri terbukti efektif untuk meningkatkan minat siswa dan 

membantu siswa dalam mengembangkan ide-ide dalam menulis karangan narasi 

siswa. 

 Dengan menerapkan model think talk write berbantuan media gambar seri 

siswa mendapat pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan. Siswa diberi 

kesempatan berpikir dengan menganalisa contoh karangan narasi, kemudian 

berdiskusi kelompok untuk bertukar ide/gagasan dan menulis karangan narasi 

berdasarkan hasil diskusi dan gambar seri secara individu. 

 Berdasarkan  ulasan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi melalui Model Think Talk Write berbantuan Media Gambar Seri 

pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penerapan model think talk write berbantuan media gambar 

seri dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang? 

2. Bagaimanakah penerapan model think talk write berbantuan media gambar 

seri dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang? 

3. Bagaimanakah penerapan model think talk write berbantuan media gambar 

seri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi  siswa kelas 

IV SDN Sekaran 02 Semarang? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

 Untuk memecahkan masalah yang terjadi, peneliti telah memodifikasi 

model think talk write berbantuan media gambar seri. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tentang model  think talk write. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru membagikan teks karangan narasi dan serangkaian gambar seri. 

4. Siswa menganalisa teks karangan narasi dan membuat catatan tentang 

struktur karangan narasi untuk dibawa ke forum diskusi (think). 

5. Guru membentuk kelompok heterogen yang terdiri 3-5 siswa. 
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6. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sekelompok untuk 

mendiskusikan isi catatan (talk). 

7. Siswa menulis karangan narasi secara individu berdasarkan hasil diskusi 

kelompok (write). 

8.  Perwakilan setiap kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, sedangkan 

kelompok lain menanggapi.  

9. Merefleksi pembelajaran. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan keterampilan guru kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan model think talk write 

berbantuan media gambar seri. 

2. Meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan model think talk write 

berbantuan media gambar seri. 

3. Meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 

Sekaran 02 Semarang menggunakan model think talk write berbantuan media 

gambar seri. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berarti 

bagi perorangan/institusi sebagai berikut. 

 

 



10 
 

 

 

1. Manfaat teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan berupa implementasi model think talk write 

berbantuan  media gambar seri dalam pembelajaran menulis karangan narasi di 

sekolah dasar. 

2. Manfaat praktis 

a) Guru  

 Dengan penerapan model think talk write berbantuan media gambar seri 

guru bisa mendapatkan solusi permasalahan yang ada serta memperbaiki model 

pembelajaran sehingga mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang inovatif, 

menarik dan menyenangkan. 

b) Siswa 

 Dengan penerapan model think talk write berbantuan media gambar seri 

siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi dan menyenangkan 

sehingga siswa tertarik, aktif, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di 

kelas. Selain itu siswa dapat mengetahui teknik yang tepat dalam menulis 

karangan narasi sehingga keterampilan menulis karangan siswa meningkat. 

c) Sekolah 

 Menambah pengetahuan bagi guru-guru SDN Sekaran 02 Semarang 

tentang penerapan model think talk write berbantuan media gambar seri sebagai 

salah satu model pembelajaran yang inovatif dan memberikan manfaat bagi 

perbaikan pembelajaran di kelas sehingga meningkatkan mutu sekolah.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan pengembangan diri manusia. Pengertian 

belajar menurut Slameto (2003: 2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku tiap 

orang, dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan 

oleh seseorang (Rifa’i dan Anni 2009: 82).  

 Hamdani (2011:21) menyatakan belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan, sedangkan Majid (2013: 33) 

berpendapat bahwa belajar adalah perilaku mengembangkan diri melalui proses 

penyesuaian tingkah laku. Morgan et.al (dalam Rifa’i dan Anni 2009:82) 

menyatakan belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena 

hasil dari praktik atau pengalaman. 

 Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan seseorang untuk 

mengembangkan potensi dirinya sebagai hasil dari pengalaman dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya yang bersifat relatif permanen. 
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2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 20 Tentang 

Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 

193) proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan 

peserta didik, atau antar peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat 

dilakukan secara verbal atau dapat pula secara nonverbal, seperti penggunaan 

media dalam pembelajaran. 

 Menurut Majid (2013: 5) pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan 

terencana yang mengkondisikan/merangsang seseorang agar bisa belajar dengan 

baik sesuai dengan tujuan pembelajaran, sedangkan Komalasari (2013: 3) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan 

subjek didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan 

dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pengertian pembelajaran menurut 

peneliti adalah suatu proses interaksi yang terencana antara pendidik dengan 

peserta didik, atau antar peserta didik yang melibatkan sumber belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

2.1.3 Keterampilan Guru 

 Keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran pada hakikatnya 

terkait dengan tafsiran tentang sejauh mana keterampilan para guru dalam 

menerapkan berbagai variasi metode mengajar. Menurut Majid (2013: 232) dalam 
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kegiatan pembelajaran minimal terdapat dua keterampilan pokok yang harus 

dikuasai oleh guru/pendidik, yaitu bidang ilmu yang dia ampu (what to teach) dan 

menguasai metode mengajar (how to teach). Turney (dalam Mulyasa 2010: 69) 

mengemukakan ada delapan keterampilan dasar mengajar yang berperan dalam 

menentukan kualitas pembelajaran sebagai berikut. 

1. Keterampilan bertanya, yang mensyaratkan guru harus menguasai teknik 

mengajukan pertanyaan yang cerdas, baik keterampilan bertanya dasar maupun 

keterampilan bertanya lanjut. Menurut Majid (2013: 236) komponen bertanya 

dasar meliputi: pertanyaan yang jelas dan singkat, memberi acuan, 

memusatkan perhatian, memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan, 

pemberian kesempatan berpikir, pemberian tuntutan. Sedangkan komponen 

bertanya lanjutan meliputi: mengundang siswa untuk berpikir, mengatur urutan 

pertanyaan yang diajukan, mengajukan pertanyaan pelacak, meningkatkan 

terjadinya interaksi (Mulyasa 2010: 70-74). 

2. Keterampilan memberi penguatan, yaitu segala bentuk respon, apakah bersifat 

verbal maupun non verbal yang merupakan bagian dari tingkah laku guru 

terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau 

umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai dorongan atau koreksi 

(Majid 2013: 237). Penguatan verbal berupa kata-kata dan kalimat pujian 

seperti: bagus, pintar, hebat, tepat, jawaban kamu sudah benar. Sedangkan 

secara non verbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati, sentuhan 

acungan jempol, dan kegiatan yang menyenangkan (Mulyasa 2010: 78). 
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3. Keterampilan mengadakan variasi, perubahan dalam proses kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta mengurangi 

kejenuhan dan kebosanan. Keterampilan mengadakan variasi dalam proses 

pembelajaran meliputi empat bagian yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi 

dalam menggunakan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi, 

dan variasi dalam kegiatan (Mulyasa 2010: 78-79). 

4. Keterampilan menjelaskan, yaitu mendeskripsikan secara lisan tentang suatu 

benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu, dan hukum-hukum yang 

berlaku. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan materi adalah bahasa 

yang diucapkan harus jelas, tidak terlalu  keras dan tidak terlalu pelan. 

Komponen keterampilan menjelaskan yaitu: kejelasan, penggunaan contoh dan 

ilustrasi, pemberian tekanan, dan balikan (Majid 20013: 240). 

5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kesiapan 

mental dan menarik perhatian siswa secara optimal, agar memusatkan diri 

sepenuhnya pada pelajaran yang akan disajikan. Majid (2013: 242) komponen 

membuka pelajaran diantaranya: menarik perhatian siswa, menimbulkan 

motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan dengan materi yang akan 

dipelajari. Sedangkan ketrampilan menutup pelajaran meliputi meninjau 

kembali materi yang telah diajarkan, mengadakan evaluasi, dan memberikan 

tindak lanjut terhadap bahan yang telah diajarkan (Mulyasa 2010: 88). 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Menurut pendapat Majid 

(2013: 246) komponen keterampilan membimbing diskusi diantaranya: 
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memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas 

masalah, menganalisis pandangan/pendapat siswa, meningkatkan usulan siswa, 

menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan menutup diskusi. 

7. Keterampilan mengelola kelas, yaitu keterampilan guru untuk menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi 

gangguan dalam pembelajaran. Komponen mengelola kelas diantaranya: 

menciptakan iklim pembelajaran yang optimal, pengendalian kondisi belajar, 

pengelolaan kelompok dengan cara meningkatkan keterlibatan dan kerja sama, 

menangani konflik dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah 

(Mulyasa 2010: 91). 

8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yaitu suatu bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap 

peserta didik, dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan 

peserta didik maupun antar peserta didik (Mulyasa 2010:92). Keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan cara 

mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian pemberian tugas, 

merencanakan penggunaan ruangan, membimbing dan memudahkan siswa 

dalam belajar dan memberikan tugas yang jelas, menantang dan menarik. 

 Berdasarkan delapan keterampilan dasar mengajar tersebut, seorang guru  

harus bisa menguasai bidang ilmu yang diampu, mengetahui karakteristik siswa 

dan menguasai berbagai macam metode pembelajaran yang variatif agar tercipta 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswapun termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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 Adapun indikator keterampilan guru dalam penelitian ini antara lain 

adalah:  (1) membuka pelajaran; (2) menunjukkan contoh karangan  narasi yang 

diperjelas dengan gambar seri; (3) membimbing siswa menemukan ide gagasan 

karangan narasi; (4) membentuk kelompok belajar secara heterogen; (5) 

membimbing diskusi kelompok; (6) membimbing siswa menulis karangan narasi; 

(7) membimbing siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok; (8) melakukan 

kegiatan penutup pelajaran. 

2.1.4 Aktivitas Siswa 

 Perilaku siswa dalam pembelajaran dapat dikatakan sebagai aktivitas 

belajar siswa. Menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas belajar siswa meliputi 

aktivitas fisik maupun aktivitas mental. Aktivitas siswa tidak cukup hanya 

mendengarkan dan mencatat. Selain peran guru dan media pembelajaran, 

keaktifan siswa juga akan berpengaruh pada hasil belajar siswa.  

Paul B.Dierich (dalam Sardiman 2011: 101) menggolongkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran antara lain sebagai berikut. 

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, 

diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak. 
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g. Mental activities, sebagai contoh: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan. 

h. Emosional activites, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa adalah 

segala sesuatu yang dilakukan siswa, baik aktivitas fisik maupun aktivitas mental 

dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Aktivitas belajar 

siswa saling terkait satu sama lain, namun tidak semua aktivitas dapat 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran karena faktor materi pembelajaran yang 

diberikan. Penelitian yang menerapkan model think talk write ini menggunakan 6 

komponen aktivitas siswa yaitu visual activities, oral activities, listening 

activities, writing activities,  mental activities, dan emotional activities.  

 Adapun indikator aktivitas siswa dalam penelitian ini antara lain adalah:  

(1) kesiapan dalam mengikuti pembelajaran; (2) mengikuti kegiatan awal 

pembelajaran; (3) memperhatikan contoh karangan narasi yang diperjelas dengan 

gambar seri; (4) menulis ide gagasan karangan narasi untuk dibawa ke forum 

diskusi; (5) memperhatikan instruksi pembentukan kelompok;  (6) berpartisipasi 

aktif dalam diskusi kelompok; (7) menulis karangan narasi berdasarkan hasil 

diskusi kelompok; (8) menyajikan hasil diskusi kelompok; (9) Menanggapi hasil 

diskusi kelompok lain; (10) merefleksi diri; (11) menulis karangan narasi secara 

individu sebagai evaluasi. 

2.1.5 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 
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tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Menurut Bloom 

dalam Rifa’i dan Anni (2009:85-89) terdapat tiga ranah yang merupakan hasil 

belajar yaitu : 

a. Ranah kognitif 

Ranah ini berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan,kemampuan dan 

kemahiran intelektual yang mencakup kriteria: pengetahuan/ingatan, pemahaman, 

penerapan/aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. 

b. Ranah afektif 

Berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kriteria tujuan 

peserta didikan afektif adalah penerimaan, penanggapan, penilaian, 

pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. Instrumen biasanya berupa non 

tes misal wawancara, angket, dan lembar observasi sikap. 

c. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek dan koordinasi syaraf. Kriteria 

jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Simpson (dalam Rifa’i dan Anni 

2010: 89) adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan biasa, gerakan 

kompleks, penyesuaian, dan kreativitas.  

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik. Ketiga ranah tersebut akan memberikan pengalaman belajar yang 

ditampakkan dalam bentuk peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan 
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lain-lain. Namun dalam penelitian ini hanya mengkaji ranah kognitif, yaitu hasil 

menulis karangan narasi siswa. 

2.1.6 Hakikat Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran bahasa Indonesia SD diarahkan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Di samping 

itu, dengan pembelajaran bahasa Indonesia juga diharapkan dapat menumbuhkan 

apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra Indonesia. 

 Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 318) ruang lingkup 

mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 

kemampuan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis.  

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tulis; (2) menghargai 

dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan 

bahasa negara; (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan 

emosional dan sosial; (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) menghargai dan 

membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual 

manusia Indonesia (BSNP 2006:317). 

 

 Dari uraian di atas, maka pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

memiliki peranan penting untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik 

secara lisan maupun tulisan, yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, 
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membaca, dan menulis. Selain itu pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan 

dapat menumbuhkan kecintaannya terhadap karya sastra Indonesia. 

2.1.7 Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling 

berhubungan. Keempat komponen tersebut adalah menyimak (listening skill), 

berbicara (speaking skill), membaca (reading skill), dan menulis (writing skill) 

(Doyin dan Wagiran 2010: 11).  

Keterampilan membaca dan menyimak berdasarkan fungsinya termasuk 

keterampilan berbahasa yang reseptif dan apresiatif, artinya kedua keterampilan 

tersebut digunakan untuk menangkap dan memahami informasi yang disampaikan 

melalui bahasa lisan dan tertulis. Sebaliknya keterampilan berbicara dan menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang yang bersifat produktif dan ekspresif, 

artinya kedua keterampilan berbahasa tersebut digunakan untuk menyampaikan 

informasi atau gagasan baik secara lisan maupun tertulis (Doyin dan Wagiran 

2010:11). 

Menulis sebagai keterampilan berbahasa tidak dapat dilepaskan dari 

kegiatan berbahasa lainnya. Apa yang didapat dari proses menyimak, membaca 

dan berbicara dapat digunakan sebagai masukan ide gagasan dalam kegiatan 

menulis. Begitu pula sebaliknya, hasil dari kegiatan menulis dapat digunakan 

sebagai bahan untuk kegiatan membaca, berbicara dan menyimak. Suparno dan 

Yunus (2010: 1.6) menjelaskan hubungan antaraspek keterampilan berbahasa 

sebagai berikut. 
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Tabel 2.1. Hubungan Antaraspek Keterampilan Berbahasa 

Keterampilan Berbahasa Lisan dan langsung Tertulis dan Tidak Langsung 

Aktif Reseptif 

(menerima pesan) 
Menyimak Membaca 

Aktif Produktif 

(menyampaikan pesan) 
Berbicara Menulis 

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

keterampilan berbahasa meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan dan saling 

memengaruhi satu sama lain. 

2.1.8 Hakikat Menulis 

2.1.8.1 Keterampilan Menulis 

 Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Menurut Tarigan (2008:22) menulis 

ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau memahami 

bahasa dan gambaran grafik tersebut. 

Akhadiah (dalam Abidin 2012: 181) memandang kegiatan menulis 

sebagai proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide ke dalam bahasa tulis 

yang dalam praktiknya proses menulis diwujudkan dalam beberapa tahapan yang 

merupakan satu sistem yang utuh. Lebih lanjut Kusumaningsih dkk (2013: 66) 

menyatakan menulis sebagai rangkaian suatu kegiatan seseorang dalam 
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mengungkapkan gagasan dan mengungkapkan melalui bahasa tulis kepada 

pembaca, untuk dipahami tepat seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis.  

Doyin dan Wagiran (2010: 12) mengungkapkan sekurang-kurangnya ada 

tiga komponen yang tergabung dalam keterampilan menulis, yaitu: (1) 

penguasaan bahasa tulis, yang akan berfungsi sebagai media tulisan, antara lain 

meliputi kosakata, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan pragmatik; (2) 

penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis; dan (3) 

penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana merangkai isi tulisan 

dengan menggunakan bahasa tulis sehingga membentuk sebuah komposisi yang 

diinginkan, seperti esai, artikel, cerita pendek, atau makalah.  

Jadi, menulis adalah suatu bentuk komunikasi tidak langsung  dengan 

cara menuangkan ide-ide atau gagasan ke dalam bahasa tulis kepada pembaca 

untuk dipahami. Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi 

harus melalui proses belajar dan berlatih. 

2.1.8.2 Tahapan Menulis 

 Sebagai suatu proses, menulis merupakan serangkaian aktivitas yang 

terjadi dan melibatkan beberapa tahap yaitu tahap prapenulisan (persiapan), 

penulisan (pengembangan isi karangan), dan pascapenulisan (telaah dan revisi 

atau penyempurnaan tulisan) (Suparno dan Yunus 2010: 1.14). Berikut penjelasan 

lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan menulis.  

1. Tahap prapenulisan  

Tahap ini merupakan fase persiapan dalam menulis. Pada fase 

prapenulisan ini terdapat aktivitas memilih topik, menetapkan tujuan dan sasaran, 
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mengumpulkan bahan atau informasi yang diperlukan, serta mengorganisasikan 

ide atau gagasan dalam bentuk kerangka karangan.  

2. Tahap penulisan  

Tahap ini merupakan fase untuk mulai mengembangkan butir demi butir 

ide yang terdapat dalam kerangka karangan, dengan memanfaatkan bahan atau 

informasi yang telah dipilih dan dikumpulkan. Kerangka karangan yang telah 

dibuat dikembangkan menjadi awal karangan, isi karangan dan akhir karangan.  

3. Tahap pascapenulisan  

Tahap ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan draft 

karangan yang telah dihasilkan. Kegiatan penyuntingan dan perbaikan karangan 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah: membaca keseluruhan karangan; 

menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, atau memberikan catatan bila ada hal-hal 

yang harus diganti, ditambahkan, disempurnakan; serta melakukan perbaikan 

sesuai dengan temuan saat penyuntingan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses 

menulis terdiri atas tiga tahapan, yakni tahap prapenulisan, penulisan, dan 

pascapenulisan. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat sebuah tulisan, yakni 

menentukan topik, tujuan, mengumpulkan bahan, menyusun dan mengembangkan 

kerangka karangan menjadi sebuah karangan utuh mulai awal sampai akhir, 

mengoreksi dan merevisi karangan apabila terdapat kesalahan. 
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2.1.9 Hakikat Karangan Narasi 

2.1.9.1 Jenis-Jenis Karangan 

 Karangan merupakan cerita atau tulisan yang menggambarkan suatu 

keadaan. Menurut Suparno dan Yunus (2010: 1.1) karangan dapat disajikan dalam 

lima bentuk yaitu: deskripsi,  narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Berikut 

penjelasan singkat mengenai jenis karangan tersebut. 

1) Deskripsi 

Deskripsi adalah jenis karangan yang melukiskan atau menggambarkan 

sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan 

penulisnya. Objek dalam karangan deskripsi itu dapat berupa manusia, tempat 

dan suasana. 

2) Narasi 

Narasi adalah jenis karangan yang menceritakan proses kejadian suatu 

peristiwa. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya 

kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau rangkaian terjadinya 

suatu hal. Karangan narasi mengandung unsur utama yaitu unsur perbuatan dan 

waktu. Keduanya terjalin dalam satu keutuhan tempat dan waktu (Suparno dan 

Yunus 2010: 4.32). 

3) Eksposisi 

Eksposisi adalah jenis karangan yang dimaksudkan untuk menerangkan, 

menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau 

menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. 
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4) Argumentasi 

Argumentasi adalah jenis karangan yang dimaksudkan untuk meyakinkan 

pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Karangan 

argumentasi ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan, untuk 

memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.  

5) Persuasi 

Suparno dan Yunus (2010: 1.13) menyatakan bahwa persuasi adalah jenis 

karangan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca 

mengenai sesuatu hal yang disampaikan penuliisnya. Jenis karangan persuasi 

sangat berbeda dengan karangan argumentasi, jika karangan argumentasi 

pendekatannya bersifat rasional dan diarahkan untuk mencapai suatu 

kebenaran, maka karangan persuasi lebih menggunakan pendekatan emosional. 

2.1.9.2 Karangan Narasi 

 Karangan narasi merupakan salah satu ragam karangan yang berusaha 

menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya (kronologis). 

Bentuk karangan narasi dapat ditemukan dalam bentuk karya prosa atau drama, 

biografi atau autobiografi, serta laporan peristiwa. Karangan narasi mengandung 

unsur utama yaitu unsur perbuatan dan waktu. Keduanya terjalin dalam satu 

keutuhan tempat dan waktu (Suparno dan Yunus 2010: 4.32). 

 Semi (dalam Kusumaningsih dkk 2013:73) menyatakan narasi merupakan 

bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan 

rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dan 

waktu ke waktu, sedangkan Keraf (2001: 136) menyatakan narasi sebagai suatu 
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bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan 

dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

karangan narasi adalah suatu karangan yang menceritakan serangkaian peristiwa 

secara kronologis dalam suatu kesatuan waktu. 

2.1.9.3 Prinsip-Prinsip Karangan Narasi 

 Sebagai sebuah karangan, narasi dikembangkan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip dasar narasi sebagai tumpuan berpikir bagi terbentuknya karangan 

narasi yang baik. Menurut Suparno dan Yunus (2010: 4.39-4.46) prinsip-prinsip 

narasi adalah sebagai berikut. 

1) Alur (plot)  

 Alur dalam narasi merupakan kerangka dasar yang sangat penting untuk 

mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus berkaitan satu sama lain, bagaimana 

suatu insiden mempunyai hubungan dengan insiden yang lain, bagaimana tokoh-

tokoh harus digambarkan dan berperan dalam tindakan-tindakan itu yang terikat 

dalam suatu kesatuan waktu. 

2) Penokohan 

 Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dalam narasi perlu mempertimbangkan 

fungsional atau tidaknya jumlah tokoh agar tindakan atau peristiwa yang 

ditampilkan tidak berlaku pada banyak tokoh sehingga arahnya tetap terkontrol. 

3) Latar (setting) 
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 Latar adalah tempat dan atau waktu terjadinya perbuatan atau peristiwa 

yang dialami tokoh. Dalam karangan narasi terkadang tidak disebutkan secara 

jelas tempat tokoh berbuat atau mengalami peristiwa tertentu. 

4) Sudut Pandang (Point of View) 

 Sudut pandang dalam narasi menjawab siapakah yang menceritakan kisah 

tersebut. Tiap orang mempunyai pandangan hidup, intelegensi, kepercayaan, dan 

temperamen yang berbeda-beda. Jika pencerita (narrator) berbeda maka detil-

detil cerita yang dipilih juga berbeda. 

 Karangan narasi yang baik dapat disusun dengan memperhatikan prinsip-

prinsip karangan narasi yang meliputi: alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. 

2.1.9.4 Langkah-Langkah Menulis Karangan Narasi 

 Beberapa langkah dalam membuat suatu karangan menurut Keraf (dalam 

Kusumaningsih dkk 2013:70) yaitu menentukan tema atau topik, menentukan 

tujuan, mengumpulkan data (bahan), menyusun kerangka karangan, 

mengembangkan kerangka menjadi paragraf serta pemberian judul karangan 

sesuai dengan isi karangan. 

 Langkah-langkah menulis karangan narasi menurut Suparno dan Yunus 

(2010: 4.50-4.51) adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan tema dan amanat yang akan disampikan. 

2. Menetapkan sasaran pembaca. 

3. Merancang peristiwa-peristiwa utama dalam skema alur. 

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

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

pendukung cerita. 

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

2.1.10 Teknik Penilaian Pembelajaran Menulis Karangan 

Dilihat dari segi kompetensi berbahasa, menulis adalah aktivitas aktif 

produktif, aktivitas menghasilkan suatu tulisan. Kemampuan menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu 

sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi 

haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang runtut, 

padu, dan berisi.  

Nurgiyantoro (2013: 443) berpendapat bahwa penilaian yang dilakukan 

terhadap karangan siswa dapat dilakukan secara holistik atau analitis. Penilaian 

holistik artinya menilai sebuah karangan siswa secara keseluruhan, dibaca dari 

awal sampai akhir, dan setelah itu langsung diberi skor. Skor itu mewakili 

keseluruhan karangan tanpa informasi skor per komponen karangan. Sedangkan 

penilaian analistis  adalah penilaian hasil karangan siswa dengan cara memberi 

skor ke setiap komponen, kemudian menjumlahkan skor tiap komponen. Lewat 

penilaian analitis dapat diketahui komponen mana saja yang telah baik dan 

sebaliknya yang masih kurang untuk setiap siswa. 

 Dalam menulis, unsur kebahasaan merupakan aspek yang perlu dicermati, 

di samping isi pesan yang diungkapkan. Untuk itu, perlu disiapkan tes yang baik 

agar peserta didik dapat memperlihatkan keterampilan menulisnya. Kaitannya 

dengan penilaian karangan, Iskandarwassid dan Sunendar (2008:250) 
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menyebutkan ada beberapa kriteria yang harus dinilai, kriteria tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Kualitas dan ruang lingkup isi: pengungkapan gagasan dengan jelas, sesuai 

dengan tema, alur ceritanya logis, dan mudah dipahami. 

2. Organisasi dan penyajian isi: penggunaan pola-pola pengorganisasian, 

kelogisan urutan penyajian ide kesatuan, kepaduan, kelogisan alur cerita. 

3. Komposisi. Penyusunan karangan yang dilakukan harus seimbang antara 

bagian pendahuluan, bagian pembahasan (isi), dan bagian akhir karangan 

4. Kohesi dan koherensi. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk 

secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Artinya unsur-unsur wacana 

(kata atau kalimat) yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki 

keterkaitan secara padu dan utuh.  Koherensi adalah pengaturan secara rapi 

kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis 

sehingga mudah memahami pesan yang dikandungnya. 

5. Gaya dan bentuk bahasa; terkait cara seseorang menggunakan bahasa serta 

memperindahnya, untuk membuatnya lebih menarik dengan jalan memilih 

struktur-struktur dengan kata-kata tertentu yang dapat memberikan efek-efek 

yang diinginkan seperti: pemilihan kata, penggunaan bahasa figuratif, dan 

penggunaan variasi pada kalimat. 

6. Mekanik: seperti ejaan, penggunaan tanda baca, penulisan huruf, angka-angka, 

dan penggunaan huruf kapital yang tepat. 

7. Kerapian tulisan dan kebersihan. 

8. Respons afektif pengajar terhadap karya tulis.  
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Adapun indikator keterampilan menulis karangan narasi dalam penelitian 

ini adalah: (1) kualitas isi, (2) organisasi dan penyajian isi, (3) pemilihan kata, (4) 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat, dan (5) kerapian tulisan.  

2.1.11 Pembelajaran Kooperatif 

 Menurut Nurhayati (dalam Majid 2013: 175) pembelajaran kooperatif 

adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu 

kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Pembelajaran kooperatif disusun dalam 

sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan 

pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-

sama siswa yang berbeda-beda latar belakangnya ( Iru dan Arihi 2012:50). 

 Pada pembelajaran kooperatif peserta didik bertanggung jawab atas belajar 

mereka sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang dihadapkan pada mereka. Guru bertindak sebagai fasilisator, 

memberikan dukungan tetapi tidak mengarahkan kelompok ke arah hasil yang 

sudah disiapkan sebelumnya (Suprijono 2009:54).   

 Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif menurut Iru dan Arihi 

(2012: 55-69) diantaranya adalah: Student Teams Achievement Division (STAD), 

Numbered Head Together (NHT), Think Pair Share (TPS), tim ahli (Jigsaw), tipe 

TGT (Teams Games Tournament), tipe Mind Mapping, tipe Examples Non 

Examples, tipe Think Talk Write, dan investigasi kelompok. 

 Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan pada 
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partisipasi siswa dalam kelompok, memberi kesempatan pada siswa untuk saling 

berinteraksi dalam  membuat keputusan bersama serta menanamkan rasa tanggung 

jawab atas belajar mereka sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif yaitu model think talk write. 

2.1.12 Model Think Talk Write 

Iru dan Arihi (2012: 67-68) menyatakan bahwa think talk write merupakan 

model pembelajaran kooperatif di mana perencanaan dari tindakan yang cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran yaitu lewat kegiatan berpikir (think), 

berbicara/berdiskusi/bertukar pendapat (talk), serta menulis hasil diskusi (write) 

agar tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. 

Secara umum tahapan model think talk write yaitu: 

1. Berpikir (thinking). Siswa diberi kesempatan untuk memikirkan materi atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru berupa lembar kerja 

yang dilakukan secara individu. 

2. Berdiskusi dan bertukar pendapat (talking). Siswa diarahkan terlibat secara 

aktif berdiskusi kelompok mengenai lembar kerja yang telah disediakan. 

3. Menulis (writing). Pada tahap ini siswa diminta untuk menulis dengan bahasa 

dan pemikirannya sendiri hasil dari belajar kelompok yang didiskusikannya. 

4. Presentasi. Hasil tulisan siswa dipresentasikan di depan kelas sekaligus 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengoreksi hasil kerja kelopok 

lain. 

 Zulkarnaini (2011:148-149) menjelaskan model think talk write menjadi 

tiga fase. Pertama pada fase think, siswa di minta membaca, membuat catatan 
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kecil secara individual dari apa yang diketahui atau tidak diketahui untuk dibawa 

pada forum diskusi di fase talk. Selanjutnya fase talk, siswa membentuk 

kelompok 3-5 tiap anggota kelompok yang heterogen untuk membahas catatan 

kecil serta perubahan struktur kognitif dalam berpikir menyelesaikan masalah. 

Akhirnya fase write, siswa diminta secara individual mengonstruksi 

pengetahuannya untuk menyelesaikan LKS melalui tulisan berdasarkan wawasan 

yang diperoleh dari diskusi catatan kecil dalam kelompok sebelumnya. 

 Berbeda dengan Zulkarnaini, menurut Maftuh dan Nurmani (dalam  Iru 

dan Arihi 2012: 68-69), langkah-langkah dalam melaksanakan model think talk 

write adalah sebagai berikut. 

1. Guru menjelaskan tentang model think talk write. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan sekilas tentang materi yang akan didiskusikan 

4. Guru membagikan LKS kepada siswa. Siswa memahami masalah secara 

individual untuk membuat catatan kecil (think). 

5. Guru membentuk kelompok heterogen yang terdiri 3-5 siswa. 

6. Mempersiapkan siswa berinteraksi dengan teman kelompok untuk membahas 

isi LKS (talk). Guru sebagai mediator lingkungan belajar. 

7. Mempersiapkan siswa menulis sendiri pengetahuan yang diperolehnya 

sebagai hasil kesepakatan dengan anggota kelompok (write). 

8. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok 

lain memberi tanggapan. 
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 Dengan menerapkan model think talk write siswa diberi kesempatan  

berpikir secara individu, bertukar ide/gagasan dengan teman kelompoknya dan 

menuliskan hasil diskusi secara individu sebelum  mempresentasikannya di depan 

kelas dengan harapan siswa dapat saling membantu dan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 Hatmi (2013:29) menyatakan kelebihan model think talk write diantaranya 

adalah: siswa lebih kritis, semua siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan 

siswa lebih paham terhadap materi yang dipelajari. Kekurangan model 

pembelajaran think talk write diantaranya: siswa akan cukup merasa terbebani 

dengan tugas yang banyak dan waktu untuk satu materi cukup banyak. 

 Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan model think talk 

write merupakan model pembelajaran yang melalui tahapan berpikir secara 

individu, berbicara dengan kelompoknya kemudian menulis ke dalam bahasanya 

sendiri. Keunggulan model think talk write diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa, sedangkan kekurangan model ini 

akan diminimalisir dengan media gambar seri. 

2.1.13 Media Gambar Seri 

2.1.13.1Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut 

Daryanto (2012: 4) media pembelajaran merupakan sarana pelantara dalam proses 

pembelajaran. Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2013: 3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 
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membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal (Arsyad 2013: 3). 

Menurut Sukiman (2012: 29) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat  digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga merangsang pikiran, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

Berdasarkan pemaparan tentang media pelajaran, peneliti menyimpulkan 

bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan agar peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

sikap sesuai tujuan pembelajaran  

2.1.13.2 Jenis Media Pembelajaran 

Hamdani (2011: 248-249) mengelompokkan media pembelajaran menjadi 

tiga macam, yaitu: 

1. Media Visual, yakni media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan, seperti gambar, lukisan, foto, dan lain sebagainya. 

2. Media Audio, yakni media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat di dengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Contoh media audio 

adalah rekaman suara dan radio. 
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3. Media Audio Visual, yakni media yang merupakan kombinasi antara audio dan 

visual atau bisa disebut media pandang-dengar seperti rekaman video,  film, 

televisi dan sebagainya. 

2.1.13.3 Media Gambar Seri 

Gambar seri menurut Arsyad (2013:114) adalah gambar yang merupakan 

rangkaian kegiatan atau cerita disajikan secara berurutan. Senada dengan pendapat 

Arsyad, Nurgiyantoro (2013:404) menyatakan gambar seri cerita adalah rangkaian 

gambar yang membentuk sebuah cerita. Gambar yang memenuhi untuk tugas 

menulis adalah gambar cerita, gambar seri yang tiap panel menampilkan peristiwa 

atau keadaan tertentu yang secara keseluruhan membentuk sebuah cerita. Hal 

yang perlu diperhatikan adalah gambar tersebut tidak mengandung tulisan yang 

bersifat menjelaskan. Dengan begitu, siswa berlatih untuk mengungkapkan logika 

urutan gambar yang apabila dirangkaikan akan menjadi suatu cerita yang 

bermakna. 

Melalui media gambar, siswa dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke 

dalam bentuk yang lebih realistis. Adapun fungsi khususnya adalah untuk menarik 

perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin 

akan cepat dilupakan atau diabaikan jika tidak digrafiskan ( Daryanto 2012: 19). 

Suyatno (dalam Wardani 2010: 3) mengemukakan teknik pembelajaran 

menulis dari gambar yaitu: (a) guru menyampaikan pengantar, (b) guru 

menempelkan beberapa gambar di depan kelas, (c) setelah siswa melihat gambar 

tersebut, siswa mulai mengidentifikasi gambar dan dari identifikasi itu siswa 

membuat tulisan secara runtut dan logis, (d) guru merefleksikan pembelajaran.  
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 Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gambar seri 

adalah serangkaian gambar yang disusun dapat membuat suatu cerita bermakna. 

Dalam penelitian ini, penggunaan media gambar seri diharapkan membantu siswa 

dalam mengembangkan ide-ide atau gagasan dan mengeksplorasi daya imajinasi 

siswa dalam menulis karangan narasi. 

2.1.14 Teori Belajar yang Mendukung Model Think Talk Write  berbantuan 

 Media Gambar Seri 

Salah satu landasan teoritik pendidikan modern yang mendasari model 

pembelajaran think talk write  berbantuan media gambar seri adalah teori belajar 

konstruktivisme. Menurut Rifa’i dan Anni (2010: 225) konstruktivisme 

merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia 

membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Teori ini 

pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan 

mereka melalui keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Peran pendidik 

hanyalah sebagai fasilisator. Pembelajaran kontruktivistik memandang bahwa 

peserta didik secara terus-menerus memeriksa informasi baru dan merevisi aturan-

aturan tersebut jika tidak sesuai lagi. Pada pembelajaran think talk write siswa 

berpikir secara individu, berdiskusi dengan kelompoknya saling bertukar pendapat 

kemudian menuliskan dengan bahasanya sendiri. 

2.1.15 Penerapan Model Think Talk Write berbantuan Media Gambar 

 Seri dalam Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Melalui penerapan model think talk write berbantuan media gambar seri 

siswa diberi kesempatan berpikir secara individu, bertukar ide/gagasan dengan 
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teman kelompoknya dan menuliskan hasil diskusi secara individu sebelum  

mempresentasikannya di depan kelas dengan harapan siswa dapat saling 

membantu dan lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Adapun langkah-langkah penerapannya adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2. Penerapan model think talk write berbantuan media gambar seri 

Langkah-langkah model 

think talk write menurut 

Maftuh dan Nurmani 

(dalam Iru dan  Arihi 

2012: 68-69) 

Langkah –langkah  

penggunaan media 

gambar seri  

menurut Suyatno (dalam 

Wardani 2010: 3) 

Langkah-langkah 

kombinasi model think 

talk write dengan  media 

gambar seri 

1. Guru menjelaskan 

tentang model think 

talk write 

1. Menyampaikan 

pengantar 

1. Guru menjelaskan 

tentang model  think 

talk write 

2. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

 2. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

3. Guru menjelaskan 

sekilas tentang materi 

yang akan 

didiskusikan 

2. Menempelkan gambar 

seri   

3. Guru membagikan teks 

karangan narasi dan 

serangkaian gambar 

seri  

4. Guru membagikan 

LKS. Siswa diminta 

memahami masalah 

secara individual dan 

membuat catatan kecil 

(think) 

3. Siswa mulai 

mengidentifikasi 

gambar seri 

4. Siswa membaca teks 

karangan narasi dan 

membuat catatan kecil 

dari hasil membaca 

secara individual untuk 

dibawa ke forum 

diskusi (think) 

5. Guru membentuk 

kelompok heterogen 

yang terdiri 3-5 siswa 

 5. Guru membentuk 

kelompok heterogen 

yang terdiri 3-5 siswa 
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6. Mempersiapkan siswa 

berinteraksi dengan 

teman sekelompok 

untuk membahas isi 

LKS (talk). Guru 

sebagai mediator 

lingkungan belajar. 

 

 

6. Siswa berinteraksi dan 

berkolaborasi dengan 

teman sekelompok  

untuk membahas isi 

catatan (talk).  

7. Mempersiapkan siswa 

menulis sendiri 

pengetahuan yang 

diperolehnya sebagai 

hasil kesepakatan 

dengan anggota 

kelompok (write). 

 

4. Siswa membuat 

tulisan secara runtut 

dan logis 

7. Siswa menulis 

karangan narasi secara 

individu berdasarkan 

hasil diskusi kelompok 

(write). 

 

8. Setiap kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusinya, 

sedangkan kelompok 

lain menanggapi 

 8. Perwakilan kelompok 

membacakan hasil 

diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok 

lain menanggapi.  

 

 5. Merefleksi 

pembelajaran 

9. Merefleksi 

pembelajaran 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS  

 Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

terhadap model think talk write dan media gambar seri dalam meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi. Adapun hasil penelitian tersebut adalah: 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hatmi (2013) dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi melalui Model Think Talk Write 

dengan Media Visual pada Siswa Kelas IV SDN Pakintelan 03. Fokus penelitian 

ini adalah banyaknya siswa yang kesulitan dalam menuangkan ide gagasan dan 

belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, 
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pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian dilakukan dalam dua siklus 

dengan  masing-masing dua kali pertemuan. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

model think talk write melalui media visual dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN Pakintelan 03. Hal itu terlihat 

dari data hasil keterampilan menulis karangan deskripsi siswa siklus I sebesar 

43% dengan kriteria cukup kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 90% 

dengan kriteria sangat baik. Simpulan penelitian ini adalah model think talk write 

dengan media visual sebagai solusi yang efektif karena terbukti mampu 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa. 

Widiyastuti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi melalui Model Pembelajaran Think Talk Write 

dengan Media Audio Visual pada Siswa Kelas IV SD. Permasalahan yang dialami 

Widiyastuti adalah banyaknya siswa yang kesulitan dalam mengembangkan ide-

ide gagasan. Siswa pasif dalam pembelajaran, tidak berani mengemukakan 

pendapatnya. Melalui model think talk write, Widiyastuti berhasil meningkatkan 

keterampilan menulis siswa dengan cara guru memberikan permasalahan, 

kemudian siswa diminta berpikir secara mandiri untuk didiskusikan ke dalam 

forum diskusi. Setelah didiskusikan dalam kelompok kemudian masing-masing 

siswa menuliskan karangan narasi menggunakan bahasanya sendiri. Dari hasil 

menulis karangan narasi kemudian dipilih salah satu karangan terbaik dalam 

kelompok untuk dipresentasikan di kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan, 

saran, ataupun komentar. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan menulis siswa dalam menulis karangan deskripsi. Penerapan model 
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think talk write terbukti efektif meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi. 

 Penelitian yang dilakukan Wahyuni (2012) yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Dengan Menggunakan Media Gambar Seri Pada 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Permasalahan yang dialami Wahyuni hampir sama 

dengan yang dialami peneliti yakni hasil menulis narasi siswa masih rendah, 

banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, serta ketiadaaan media 

pembelajaran yang mendukung. Berdasarkan masalah tersebut, Wahyuni 

menggunakan media gambar seri untuk proses pembelajaran menulis narasi. Pada 

siklus I hasil tes menulis narasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 67,2 sedangkan 

siklus II mencapai nilai rata-rata sebesar 80,65. Keaktifan siswa pada siklus I rata-

rata 61,91% sedangkan siklus II mencapai 89,63%. Selain itu, keterampilan guru 

dalam mengajar juga meningkat yaitu 72,37% pada siklus I menjadi 92,77%. 

Penelitian ini menunjukkan penggunaan media gambar seri terbukti efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi, aktivitas siswa 

meningkat serta keterampilan guru juga meningkat dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi. 

Penggunaan media gambar seri juga diperkuat oleh Bana (2013) yang 

berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Pendekatan 

Kontekstual dengan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IVB SDN Wonosari 02 

Semarang. Permasalahan yang dialami Bana adalah pembelajaran menulis 

karangan narasi yang belum optimal. Guru belum menggunakan media yang 

menarik minat siswa dalam pembelajaran mengarang, sehingga berakibat pada 
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keterbatasan ide yang muncul pada siswa. Nilai mengarang siswa pun masih 

belum mengalami ketuntasan. Berdasarkan masalah tersebut, Bana menerapkan 

pendekatan kontekstual dengan media gambar seri. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya  peningkatan kemampuan menulis karangan narasi, siswa lebih aktif dan 

tertarik mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, hasil belajar menulis narasi 

juga mengalami peningkatan sebesar 84,2% dengan rata-rata kelas sebesar 75,4. 

Penggunaan media seri terbukti efektif untuk meningkatkan minat siswa dan 

membantu siswa dalam mengembangkan ide-ide dalam menulis karangan narasi 

siswa. 

 Berdasarkan kajian empiris tersebut, diketahui bahwa penerapan model 

think talk write dan media gambar seri dalam pembelajaran menulis dapat 

meningkatkan aktivitas siswa, keterampilan guru dan keterampilan siswa dalam 

menulis karangan narasi. Kajian empiris ini akan dijadikan acuan peneliti dalam 

penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

melalui Model Think Talk Write berbantuan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas 

IV SDN Sekaran 02 Semarang. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Gie (dalam Abidin 2012: 181) menyatakan bahwa menulis memiliki 

kesamaan makna dengan mengarang yaitu segenap kegiatan seseorang 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami. Dari definisi ini dapat dikemukakan bahwa menulis 

adalah sebuah proses berkomunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan 
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pembacanya. Sebuah tulisan dibuat untuk dipahami maksud dan tujuannya 

sehingga proses yang dilakukan penulis tidaklah sia-sia.   

Berdasarkan refleksi awal peneliti bersama kolaborator menunjukkan 

bahwa pembelajaran menulis karangan narasi pada kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang belum maksimal. Keterampilan menulis karangan narasi siswa masih 

rendah pada aspek isi, organisasi dan penyajian  isi, pemilihan kata, penggunaan 

ejaan dan tanda baca yang tepat, serta kerapian tulisan. Hal tersebut dikarenakan 

guru kurang terampil dalam menggunakan berbagai metode  pembelajaran, kurang 

memotivasi siswa dan belum menggunakan media pembelajaran secara optimal 

serta kemampuan guru dalam mengelola kelas juga masih kurang. Hasil observasi 

terhadap aktivitas siswa menunjukkan masih banyak siswa yang pasif dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa tidak dilibatkan dalam kerja kelompok selama 

proses pembelajaran. Siswa tidak berani bertanya kepada guru, lebih banyak siswa 

yang diam mendengarkan saja tanpa memberikan pendapat atau mengemukakan 

gagasannya sehingga siswa kesulitan dalam mengembangkan ide-ide gagasan. Hal 

tersebut berdampak pada hasil belajar siswa yang terlihat dari rendahnya nilai 

hasil belajar siswa. Hanya ada 10 dari 28 siswa yang mendapatkan nilai di atas 

KKM yang telah ditetapkan yaitu 65. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka 

dilakukan perbaikan dengan menerapkan model think talk write berbantuan media 

gambar seri untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan 

narasi.  

Penerapan model think talk write didasarkan pada kelebihan model ini 

yaitu: siswa menjadi lebih kritis, aktif dalam pembelajaran, dan lebih paham 
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terhadap materi yang dipelajari. Penggunaan media gambar seri berfungsi untuk 

menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan fakta yang mungkin akan 

cepat dilupakan atau diabaikan jika tidak digrafiskan. Adapun langkah-langkah 

pembelajarannya adalah: (1)  guru menjelaskan tentang model  think talk write; 

(2) guru menyampaikan tujuan pembelajaran; (3) guru membagikan teks karangan 

narasi dan serangkaian gambar seri; (4) siswa membaca teks karangan narasi dan 

membuat catatan kecil dari hasil membaca secara individual untuk dibawa ke 

forum diskusi (think); (5) guru membentuk kelompok heterogen yang terdiri 3-5 

siswa; (6) siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sekelompok  untuk 

membahas isi catatan (talk); (7) siswa menulis karangan narasi secara individu 

berdasarkan hasil diskusi kelompok (write); (8) perwakilan setiap kelompok 

membacakan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok lain menanggapi; (9) 

merefleksi pembelajaran. 

Melalui penerapan model think talk write siswa dapat menerima 

pengalaman belajar yang bervariasi dan menyenangkan sehingga siswa tertarik, 

aktif, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran menulis di kelas. 

Penggunaan media gambar seri akan membantu siswa dalam mengembangkan 

ide-ide atau gagasan dalam menulis karangan narasi. Dengan demikian 

diharapkan keterampilan guru, aktivitas siswa serta keterampilan siswa dalam 

menulis karangan narasi akan meningkat. Kerangka berpikir dalam penelitian 

tindakan kelas ini dapat digambarkan melalui gambar 2.1 bagan kerangka 

berpikir. 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran menulis karangan narasi pada kelas IV 

SDN Sekaran 02 Semarang belum maksimal disebabkan: 

Keterampilan menulis 

karangan narasi siswa 

masih rendah pada aspek 

kualitas isi, organisasi dan 

penyajian isi, pemilihan 

kata, penggunaan ejaan dan 

tanda baca yang tepat,serta 

kerapian tulisan. 

Guru kurang terampil dalam 

menggunakan berbagai 

metode  pembelajaran, kurang 

memotivasi siswa dan belum 

menggunakan media 

pembelajaran secara optimal 

Siswa berlaku pasif, tidak 

berani berpendapat dan  

kesulitan dalam menuangkan 

ide gagasan 

 Kelebihan model think talk write 

1. siswa menjadi lebih kritis. 

2. semua siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

3. siswa lebih paham terhadap materi yang dipelajari.  

 Fungsi media gambar seri: menarik perhatian, memperjelas 

ide, mengilustrasikan fakta yang mungkin akan cepat 

dilupakan atau diabaikan jika tidak digrafiskan. 

  

 
 

Diterapkan menggunakan 

model Think Talk Write 

berbantuan media gambar seri 

Keterampilan menulis 

karangan narasi akan 

meningkat pada aspek isi, 

organisasi dan penyajian isi, 

pemilihan kata, penggunaan 

ejaan dan tanda baca yang 

tepat serta kerapian tulisan. 

Keterampilan guru dalam 

pembelajaran menulis 

karangan narasi akan 

meningkat. 

 

 

Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis 

karangan narasi akan 

meningkat. 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir yang telah 

dipaparkan, maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah model think talk write 

berbantuan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. RANCANGAN PENELITIAN 

 Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas. 

Penelitian ini mengikuti tahap-tahap penelitian tindakan kelas model Hopkins 

yang tindakannya merupakan suatu siklus spiral dari penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi yang selanjutnya 

mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya. Adapun alur spiral dari tahap-

tahap penelitian tindakan kelas sebagai berikut. 

 
Gambar 3.1. Alur Spiral Tindakan Kelas (Hopkins dalam Sanjaya 2009: 54) 
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3.1.1 Refleksi Awal 

Refleksi awal dimaksudkan sebagai kegiatan penjajakan yang dimanfaatkan 

untuk mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi yang relevan dengan tema 

penelitian, atau biasa kita sebut dengan identifikasi masalah. Berdasarkan hasil 

refleksi awal dapat dilakukan pemfokusan masalah yang selanjutnya dirumuskan 

menjadi masalah penelitian. Berdasar rumusan masalah tersebut maka dapat 

ditetapkan tujuan penelitian. Selanjutnya yang perlu dirumuskan adalah kerangka 

konseptual dari penelitian. 

3.1.2 Perencanaan 

 Perencanaan adalah tahap menyusun rencana tindakan yang menjelaskan 

tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut 

akan dilakukan (Arikunto dkk 2012: 17). 

Tahapan dalam perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menelaah SK dan KD materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas IV dengan 

materi menulis karangan narasi serta menelaah indikator bersama tim 

kolaborasi. 

2) Menyusun RPP sesuai indikator yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran menulis narasi melalui model think talk write berbantuan  

media gambar seri. 

3) Menyiapkan media gambar seri untuk pembelajaran menulis karangan narasi. 

4) Menyusun soal evaluasi dan lembar penilaian keterampilan menulis  siswa. 

5) Menyiapkan lembar observasi, dokumentasi dan catatan lapangan untuk 

mengamati aktivitas siswa dan keterampilan guru 
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3.1.3 Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan 

yang telah ditetapkan (Arikunto dkk 2012:18). Apa yang akan dilaksanakan harus 

sejalan dengan apa yang sudah direncanakan. Peneliti menerapkan model think 

talk write berbantuan media gambar seri dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi. Pelaksanaan tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan dua 

pertemuan per siklusnya. 

3.1.4 Observasi 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko 

2013: 46). Kegiatan pengamatan dilakukan observer menggunakan lembar 

observasi. Kegiatan observasi dilakukan bersama guru kelas IV secara kolaboratif 

untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas siswa, keterampilan siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan model think talk write berbantuan 

media gambar seri. Dalam kegiatan observasi ini peneliti menggunakan lembar 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. 

3.1.5 Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan (Arikunto dkk 2012: 19). Refleksi dilakukan setelah peneliti selesai 

melakukan tindakan. Setelah melaksanakan dan mengkaji proses pembelajaran 

pada siklus pertama berupa keterampilan guru, aktivitas siswa, serta keterampilan 

siswa dalam menulis karangan narasi dapat dilihat keefektifan pembelajaran dan 

ketercapaian dalam indikator kinerja. Berdasarkan refleksi tersebut peneliti dapat 



49 

 

 

 

mengkaji kekurangan dan membuat daftar permasalahan yang ada pada siklus 

pertama untuk membuat perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya 

bersama tim kolaborasi 

3.2 SIKLUS PENELITIAN 

3.2.1 Siklus Pertama 

3.2.1.1 Perencanaan 

a. Mempersiapkan RPP beserta skenario tindakan dengan materi utama menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan bagian-bagian karangan narasi. 

b. Mempersiapkan media gambar seri yang akan digunakan. 

c. Menyiapkan kisi-kisi, lembar kerja kelompok dan lembar evaluasi. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru.  

3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini peneliti menerapkan model pembelajaran think talk write 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. Dilakukan 

selama dua pertemuan. Prosedur pelaksanaannya adalah : 

a. Pertemuan pertama 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam, doa dan presensi siswa. 

2. Guru mengkondisikan dan memberi motivasi belajar kepada siswa. 

3. Apersepsi: guru memberikan pertanyaan kepada siswa “Apakah kalian 

pernah membuat karangan? Jenis karangan apa yang pernah kalian buat?” 

4. Guru menjelaskan tentang model think talk write yang akan dilakukan. 
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5. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang karangan dan beberapa jenis 

karangan yang pernah dibuat oleh siswa. Guru memberikan contoh 

karangan narasi tentang liburan yang diperjelas dengan gambar seri 

(mengamati). 

2. Dari penjelasan contoh karangan narasi, siswa diberi pertanyaan untuk 

menguji pemahaman siswa (menanya). 

3. Siswa diminta mencatat bagian-bagian penting yang ada dalam contoh 

karangan narasi untuk dibawa ke forum diskusi kelompok (mengumpulkan 

informasi). 

4. Guru membentuk kelompok secara heterogen yang terdiri dari 3-5 siswa 

untuk mendiskusikan lembar kerja kelompok (mengumpulkan informasi). 

5. Siswa berdiskusi dan menyamakan persepsi dengan teman sekelompoknya 

mengenai catatan yang telah ditulis sebelumnya (mengasosiasikan). 

6. Siswa secara individu menulis hasil diskusinya ke dalam bahasanya sendiri 

(mengasosiasikan). 

7. Hasil diskusi diserahkan kepada guru untuk diperiksa 

(mengomunikasikan). 

Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

2. Guru merefleksi kegiatan pembelajaran. 

3. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat materi pelajaran. 
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4. Guru menutup pelajaran. 

b. Pertemuan kedua 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam, doa dan presensi siswa. 

2. Guru mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk belajar menulis. 

3. Apersepsi: Guru mengulas materi yang sudah disampaikan pada 

pertemuan yang lalu. 

4. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan gambar seri kepada setiap 

kelompok yang sama dengan pertemuan yang lalu (mengamati). 

2. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai berbagai ide yang telah 

terkumpul, setelah lembar kerja siswa pada pertemuan sebelumnya 

dibagikan (menanya). 

3. Siswa diminta untuk membaca kembali hasil diskusi, menandai hal-hal 

yang masih salah dan  melakukan perbaikan untuk selanjutnya disusun 

menjadi karangan narasi (mengasosiasi). 

4. Guru membimbing siswa selama proses penyusunan karangan narasi. 

5. Hasil karya yang dipilih kelompok disampaikan di depan kelas kemudian 

siswa lain diminta untuk memberikan komentar. Kemudian semua karya 

dikumpulkan kepada guru (mengomunikasikan). 

6. Guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang aktif 

selama pembelajaran. 
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Kegiatan Akhir 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran  

2. Guru memberikan tugas menulis karangan secara individu. 

3. Guru dan siswa merefleksi pembelajaran. 

4. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat materi pelajaran. 

5. Guru menutup pelajaran. 

3.2.1.3 Observasi 

a. Kolaborator melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru pada 

pembelajaran menulis karangan narasi melalui model think talk write 

berbantuan mediagambar seri. 

b. Teman sejawat melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa pada 

pembelajaran menulis karangan narasi melalui model think talk write 

berbantuan mediagambar seri. 

c. Guru melakukan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi melalui model think talk write berbantuan mediagambar seri. 

3.2.1.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan dampak tindakan pada siklus pertama. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus pertama. 

c. Membuat daftar permasalahan yang muncul pada siklus pertama. 

d. Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 
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3.2.2 Siklus Kedua 

3.2.2.1 Perencanaan 

a. Mempersiapkan RPP beserta skenario tindakan dengan materi menulis 

karangan narasi dengan  memperhatikan penggunaan huruf kapital, ejaan dan 

tanda baca yang benar.  

b. Mempersiapkan media gambar seri yang akan digunakan. 

c. Menyiapkan kisi-kisi, lembar kerja  kelompok dan lembar evaluasi. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan 

keterampilan guru.  

3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

a. Pertemuan pertama 

Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam, doa dan presensi siswa. 

2. Guru mengkondisikan dan memberi motivasi kepada siswa. 

3. Guru memberikan apersepsi: masih ingatkah kalian terhadap pembelajaran 

menulis karangan narasi kemarin? Apa saja unsur-unsur karangan narasi? 

4. Guru menjelaskan tentang model think talk write yang akan dilakukan. 

5. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru dan siswa bertanya jawab tentang karangan narasi dan unsur-unsur 

pembentuk karangan narasi. Guru memberikan contoh karangan narasi 

tentang perlombaan yang diperjelas dengan gambar seri (mengamati). 
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2. Dari penjelasan contoh karangan narasi, siswa diberi pertanyaan untuk 

menguji pemahaman siswa (menanya). 

3. Siswa diminta mencatat bagian-bagian penting yang ada dalam contoh 

karangan narasi untuk dibawa ke forum diskusi kelompok (mengumpulkan 

informasi) 

4. Guru membentuk kelompok secara heterogen yang terdiri dari 3-5 siswa 

untuk mendiskusikan lembar kerja kelompok (mengumpulkan informasi). 

5. Siswa berdiskusi dan menyamakan persepsi dengan teman se-

kelompoknya mengenai catatan yang telah ditulis sebelumnya 

(mengasosiasikan). 

6. Siswa secara individu dengan menulis hasil diskusinya ke dalam 

bahasanya sendiri (mengasosiasikan). 

7. Hasil diskusi diserahkan kepada guru untuk diperiksa 

(mengomunikasikan). 

Kegiatan Akhir 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran tentang materi menulis 

karangan narasi. 

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal 

yang belum dimengerti. 

3. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat materi pelajaran 

4. Guru menutup pelajaran. 

b. Pertemuan kedua 

Kegiatan Awal 
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1. Guru mengucapkan salam, doa dan presensi siswa. 

2. Guru mengkondisikan dan memotivasi siswa untuk belajar 

3. Apersepsi: Guru mengulas materi yang sudah disampaikan pada 

pertemuan yang lalu. 

4. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan Inti 

1. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan gambar seri kepada setiap 

kelompok yang sama dengan pertemuan yang lalu (mengamati). 

2. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai berbagai ide yang telah 

terkumpul, setelah lembar kerja siswa pada pertemuan sebelumnya 

dibagikan (menanya). 

3. Siswa diminta untuk membaca kembali hasil diskusi, menandai hal-hal 

yang masih salah dan  melakukan perbaikan untuk selanjutnya disusun 

menjadi karangan narasi (mengasosiasi). 

4. Guru membimbing siswa selama proses penyusunan karangan narasi. 

5. Hasil karya yang dipilih kelompok disampaikan di depan kelas kemudian 

siswa lain diminta untuk memberikan komentar. Kemudian semua karya 

dikumpulkan kepada guru (mengomunikasikan). 

6. Guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang aktif 

selama pembelajaran. 

Kegiatan Akhir 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

2. Guru memberikan tugas menulis karangan narasi secara individu. 



56 

 

 

 

3. Guru dan siswa merefleksi pembelajaran. 

4. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat materi pelajaran. 

5. Guru menutup pelajaran. 

3.2.2.3 Observasi 

a. Kolaborator melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru pada 

pembelajaran menulis karangan narasi melalui model think talk write 

berbantuan media gambar seri. 

b. Teman sejawat melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa pada 

pembelajaran menulis karangan narasi melalui model think talk write 

berbantuan media gambar seri. 

c. Guru melakukan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi melalui model think talk write berbantuan media gambar seri. 

3.2.2.4 Refleksi 

a. Mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan dampak tindakan pada siklus kedua. 

b. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran siklus kedua. 

c. Menyimpulkan hasil pelaksanaan siklus kedua, jika tujuan dan indikator 

penelitian sudah tercapai maka penelitian dihentikan. Namun jika tujuan dan 

indikator belum tercapai maka dilanjutkan pada siklus III dengan mengacu 

pada hasil siklus kedua. 

3.3 SETTING PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Sekaran 02 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang yang terletak di jalan Taman Siswa No. 33 Sekaran 

pada semester II tahun ajaran 2013/2014. 
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3.4 SUBJEK PENELITIAN 

 Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang yang berjumlah 28 siswa. Pembelajaran tetap dilaksanakan dan 

diberikan kepada seluruh siswa, namun berdasarkan diskusi dengan guru kelas, 

untuk memudahkan dan mengefektifkan hasil pengamatan aktivitas siswa maka 

pengamatan akan difokuskan pada 10 siswa yang melakukan kesalahan paling 

banyak saat tes awal pada materi menulis karangan. Sukajati (2008: 57-58) 

mengatakan bahwa alasan penunjukkan subjek tidak hanya berdasar pada 

banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa pada saat mengerjakan tes awal, tapi 

juga mempertimbangkan kemudahan subjek dalam berkomunikasi dengan peneliti 

saat mengikuti pembelajaran. Pemilihan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa 

jika hasil belajar siswa yang berkemampuan kurang bisa meningkat, maka hasil 

belajar siswa yang berkemampuan sedang dan tinggi juga akan meningkat. 

3.5 FOKUS PENELITIAN 

 Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan model think talk write berbantuan media gambar seri. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan model think talk write berbantuan media gambar seri. 

3. Keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan model think talk 

write berbantuan media gambar seri.  
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3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

1) Siswa 

Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti akan mendapatkan sumber 

data siswa yang diperoleh dari observasi secara sistematis terhadap aktivitas 

siswa selama pelaksanaan siklus pertama sampai siklus terakhir, dan hasil 

menulis karangan narasi siswa. 

2) Guru 

Sumber data guru berasal dari hasil observasi terhadap keterampilan guru 

dalam pembelajaran yang menggunakan model think talk write berbantuan 

media gambar seri dari siklus pertama sampai siklus terakhir. 

3) Data Dokumen 

Sumber data  dokumen berasal dari data awal hasil tes sebelum maupun 

setelah dilaksanakan tindakan serta foto dan video selama proses 

pembelajaran. 

4) Catatan Lapangan 

Sumber data yang berupa catatan lapangan berasal dari catatan selama 

proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru dan 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi menggunakan model think 

talk  write dengan media gambar seri. 
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3.6.2 Jenis Data 

 Menurut Herrhyanto dan Hamid (2008: 1.3) jenis data berdasarkan 

sifatnya dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

3.6.2.1 Data kuantitatif 

 Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif 

diwujudkan dengan hasil belajar berupa keterampilan menulis karangan narasi 

yang diperoleh siswa. 

3.6.2.2 Data Kualitatif 

 Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kriteria atau atribut. Data 

ini diperoleh dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa dan keterampilan guru 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan model think 

talk write berbantuan media gambar seri. 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode tes, metode observasi, metode dokumentasi dan catatan lapangan. 

1) Metode Tes 

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaanya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan 

dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (poerwanti 2008: 1-5). Tes 

dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis dan lembar kerja siswa yang 
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digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi. 

2) Metode Observasi 

Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian ketika 

peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian (Uno dkk 2011: 90). 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas 

siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan model think talk write berbantuan media gambar seri. 

3) Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yag sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono 2010: 329). Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa hasil 

menulis karangan narasi siswa, foto-foto dan video pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

4) Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data observasi/ 

pengamatan. Dalam penelitian ini catatan lapangan berasal dari catatan 

selama proses pembelajaran berupa data aktivitas siswa, keterampilan guru 

dan keterampilan siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan model think talk write dengan medi gambar seri. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 
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Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif pada keterampilan menulis 

karangan narasi dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif dengan 

menentukan mean/rerata kelas. Data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk 

persentase. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan nilai berdasarkan skor teoritis  

N = 
B

St
 X 100 % (rumus bila menggunakan skala 1-100) 

Keterangan :  

N = nilai 

B = banyaknya butir yang dijawab benar ( dalam bentuk pilihan ganda) atau 

jumlah skor jawaban benar pada setiap butir (pada tes bentuk 

menguaraikan). 

St = Skor teoritis (Poerwanti dkk 2008: 6.15-6.16). 

2) Menghitung mean/rerata dengan rumus : 

x = 
  X

  N
 

Keterangan :  

x  = Nilai rata-rata 

∑X  = Jumlah semua nilai siswa 

∑N = Jumlah siswa  (Aqib 2011: 40). 

3) Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk persentase. Adapun rumusnya adalah : 

P = 
  siswa  yang  tuntas  belajar

  seluruh  siswa
× 100 % 
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Keterangan : 

P : Persentase siswa yang tuntas (Aqib 2011:41). 

 Terdapat beberapa tingkatan dalam menentukan ketuntasan belajar. 

Djamarah dan  Zain (2010: 107) membagi tingkatan ketuntasan belajar menjadi 

empat tingkatan, yaitu: 

a. istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dapat 

dikuasai oleh siswa; 

b. baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% s.d 99%) bahan pelajaran 

yang diajarkan dikuasai oleh siswa; 

c. baik/minimal, apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s.d 75% 

saja yang dikuasai oleh siswa; 

d. kurang, apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai 

oleh siswa. 

Selain itu, ada pula batasan yang perlu dipahami guru dalam menentukan 

pengulangan materi yang akan diajarkan. Djamarah dan Zain (2010: 108) 

menambahkan  apabila 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar 

mengajar atau mencapai taraf keberhasilan minimal, optimal, atau bahkan 

maksimal, maka proses belajar mengajar berikutnya dapat membahas pokok 

bahasan yang baru. Namun jika kurang dari 75% maka proses belajar mengajar 

berikutnya hendaknya bersifat perbaikan (remidial).  

 Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti mengonsultasikan kriteria 

ketuntasan minimal pembelajaran menulis SDN Sekaran 02 Semarang yaitu 65 

dan telah menetapkan ketuntasan belajar secara klasikal 75% dari jumlah siswa.  
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Tabel 3.1. Kriteria Ketuntasan Individual Siswa 

Kriteria Ketuntasan 

Individual 
Kualifikasi 

≥ 65 Tuntas 

< 65 Tidak tuntas 

(Sumber: KKM Mapel Bahasa Indonesia SDN Sekaran 02 Semarang) 

3.7.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif ini diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen pengamatan  keterampilan guru dan instrumen pengamatan aktivitas 

siswa. Pada penelitian ini, data kualitatif akan diambil dari data hasil observasi 

keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa, penentuan skornya menggunakan 

interval lima kelas. Poerwanti (2008: 6-15), untuk data hasil pengamatan aktivitas 

siswa dan keterampilan guru dengan menggunakan kriteria. Rentang dibagi 

menjadi 4 kriteria (sangat baik, baik, cukup, kurang).  

   Lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa dan keterampilan 

menulis narasi memiliki beberapa indikator. Dalam setiap indikator terdapat 4 

deskriptor pengamatan. Kriteria penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut.  

a. Skor 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

b. Skor 1 jika 1 deskriptor yang tampak 

c. Skor 2 jika 2 deskriptor yang tampak 

d. Skor 3 jika 3 deskriptor yang tampak 

e. Skor 4 jika 4 deskriptor yang tampak 

(Rusman 2012: 98). 
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Menurut Awalluddin dkk (2008: 1-44 - 1-45), untuk menentukan jarak 

pengukuran dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

R = jarak pengukuran 

Nilai tertinggi = skor tertinggi 

Nilai terendah = skor terendah 

Setelah R diketahui dan jumlah interval kelas sudah ditentukan 4, maka 

akan dicari lebar intervalnya dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

𝑖 = interval 

R  = jarak pengukuran 

 Dari perhitungan tersebut, maka dapat dibuat tabel klasifikasi tingkatan 

nilai untuk menentukan kriteria nilai pada keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa.  

a. Pedoman penilaian keterampilan guru 

 Jumlah indikator keterampilan guru adalah 8 dengan setiap indikator 

terdiri atas 4 deskriptor. Sehingga skor terendah adalah 0 dan skor tertinggi adalah 

32. Berdasarkan perhitungan diperoleh kriteria keterampilan guru sebagai berikut. 

 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

𝑖 =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 (𝑅)  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
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Tabel 3.2. Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Skor Kriteria 

24 ≤skor ≤ 32 Sangat Baik 

16 ≤ skor < 24 Baik 

8 ≤ skor < 16 Cukup 

0  ≤ skor < 8 Kurang 

 

b. Pedoman penilaian aktivitas siswa 

 Jumlah indikator aktivitas siswa adalah 11 dengan setiap indikator terdiri 

atas 4 deskriptor. Sehingga skor terendah adalah 0 dan skor tertinggi adalah 44. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh kriteria aktivitas siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.3. Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

Skor Kriteria 

33 ≤skor ≤ 44 Sangat Baik 

22 ≤ skor < 33 Baik 

 11 ≤ skor < 22 Cukup 

0 ≤ skor < 11 Kurang 

 

c. Pedoman penilaian keterampilan menulis narasi siswa 

 Jumlah indikator keterampilan menulis narasi adalah 5 dengan setiap 

indikator terdiri atas 4 deskriptor. Sehingga skor terendah adalah 0 dan skor 

tertinggi adalah 20. Berdasarkan perhitungan diperoleh kriteria aktivitas siswa 

sebagai berikut. 

Tabel 3.4. Kriteria Ketuntasan Keterampilan Menulis Karangan Narasi  

Skor Kriteria 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor <10 Cukup 

0 ≤ skor <5 Kurang 
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3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model think talk write berbantuan media gambar seri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SDN 

Sekaran 02 Semarang dengan indikator sebagai berikut. 

1. Keterampilan guru pada pembelajaran menulis karangan narasi melalui model 

think talk write berbantuan media gambar seri meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik atau perolehan skor ≥16. 

2. Aktivitas siswa pada pembelajaran menulis karangan narasi melalui model 

think talk write berbantuan media gambar seri meningkat dengan kriteria 

sekurang-kurangnya baik atau perolehan skor ≥22. 

3. 75% siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang dapat menulis karangan 

narasi dengan kriteria sekurang-kurangnya baik dengan ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 65 melalui model think talk write berbantuan media 

gambar seri. 



 

 

67 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Berikut pemaparan hasil penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi melalui model think talk write berbantuan 

media gambar seri di kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang yang dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Sumber data diperoleh 

dari hasil menulis karangan narasi siswa serta data observasi terhadap 

keterampilan guru dan aktivitas siswa. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai 

hasil penelitian yang terdiri dari keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa melalui model think talk write 

berbantuan media gambar seri. 

4.1.1. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.1.1.1. Perencanaan  

a. Mempersiapkan RPP beserta skenario tindakan dengan materi utama menulis 

karangan narasi dan prinsip-prinsip karangan narasi. 

b. Mempersiapkan contoh karangan narasi dan media gambar seri yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

c. Menyiapkan kisi-kisi, lembar kerja kelompok dan lembar evaluasi. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

e. Menyiapkan kamera digital untuk dokumentasi 
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4.1.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan kelas siklus I dilaksanakan pada: 

tanggal   : 25 dan 30 April 2014  

kelas/semester  : IV / 2  

pokok pembahasan : karangan narasi dan prinsip-prinsip karangan narasi 

alokasi waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan). 

4.1.1.2.1. Siklus I Pertemuan 1 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada siklus I pertemuan 1 meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru mempersiapkan perangkat 

pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok, contoh karangan narasi, media 

gambar seri, serta lembar evaluasi. Setelah perangkat pembelajaran sudah siap, 

guru mengkondisikan siswa untuk tenang. Guru mengucapkan salam dan 

melakukan presensi. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengeluarkan buku 

dan alat tulis. 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Pelaksanaan pembelajaran dimulai setelah istirahat pada pukul 09.15. 

Kegiatan awal dilakukan selama 5 menit. Guru memberikan apersepsi dengan 

mengajukan pertanyaan “Siapa yang sudah pernah membuat karangan? Jenis 

karangan apa yang pernah kalian buat? Sebagian besar siswa menjawab pernah 

membuat cerita. Guru memberikan motivasi pada siswa untuk sering berlatih 

menulis agar hasil tulisannya bisa dibaca orang lain. Kemudian guru menjelaskan 
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langkah model think talk write yang akan dilakukan. Selanjutnya guru  

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai “Hari ini kita akan belajar 

mengenai karangan narasi”. 

c. Kegiatan Inti (70 menit) 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 70 menit, yang terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu guru membagikan contoh karangan seri dan gambar seri, siswa 

membuat catatan kecil untuk dibawa ke forum diskusi, pembentukan kelompok 

secara heterogen, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok.  

Guru membagikan contoh karangan narasi dan gambar seri 

Guru membagikan contoh karangan narasi kepada semua siswa. Siswa 

membaca contoh karangan narasi secara individu. Pada saat membaca karangan 

narasi, semua siswa terlihat antusias dalam membaca. 

 

Gambar 4.1 Siswa membaca contoh karangan narasi 

 Guru menanyakan “Siapa di kelas ini yang suaranya paling keras?”. 

Sebagian besar  siswa menjawab “HES pak”. Guru menunjuk HES untuk 

mengulangi membaca karangan narasi, sedangkan siswa yang lain menyimak 

contoh karangannya masing-masing. Setelah HES  selesai membaca, guru dan 
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siswa yang lain memberikan tepuk tangan. “ayo siapa lagi yang ingin 

membacakan ceritanya?’. HER menjawab” Saya Pak”. Guru menunjuk HER 

untuk membaca contoh karangan narasi. Setelah kegiatan membaca, guru 

melakukan tanya jawab untuk menguji pemahaman siswa mengenai isi cerita 

tersebut. Beberapa siswa diminta untuk menceritakan lagi isi cerita tersebut.  Guru 

dan siswa menganalisa karangan tersebut mengenai urutan cerita dan penggunaan 

ejaan seperti huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Setelah itu guru 

menunjukkan beberapa gambar seri yang sesuai dengan cerita tersebut. Perhatian 

siswa tertuju pada media gambar seri yang ditempel di papan tulis. 

Siswa membuat catatan kecil untuk dibawa ke forum diskusi 

Guru menjelaskan cara membuat karangan tersebut menggunakan bantuan 

media gambar seri. Guru melakukan tanya jawab untuk menguji pemahaman 

siswa mengenai hubungan antara karangan yang telah dibaca dengan gambar seri. 

 

Gambar 4.2 Guru melakukan tanya jawab 

 Selanjutnya guru meminta siswa secara individu untuk menuliskan kerangka 

karangan dari cerita yang telah dibaca untuk nanti dibawa ke forum diskusi. Ada 

beberapa siswa yang masih  kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut. 
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Siswa tersebut adalah RANG, CAH,  ANGA, HAF, REI dan GAL. Guru 

menjelaskan kembali cara pengerjaan tugas tersebut. 

Pembentukan kelompok secara heterogen 

Pada tahap kelompok diskusi, siswa dikelompokkan secara heterogen  yaitu 

terdiri dari 5 siswa berdasarkan tingkat kemampuan akademik dan jenis kelamin. 

Pada saat pembagian kelompok, beberapa siswa menghitung urutan tempat duduk 

sehingga membuat suasana kelas menjadi gaduh. Hal ini dikarenakan siswa kelas 

IV sudah terbiasa dibentuk kelompok dengan cara berhitung. Guru membagi 

anggota kelompok dengan cara memanggil siswa dan menentukan tempat duduk 

setiap kelompok agar tidak membuang banyak waktu. Pada pelaksanaan 

pembagian kelompok, ada siswa yang mengalami penolakan. Siswa tersebut 

adalah NODI dan RIS. Guru melakukan pendekatan kepada siswa yang lain agar 

mau menerima anggota kelompok yang telah ditentukan guru. 

Diskusi kelompok 

Masing-masing siswa membawa catatan dari hasil membaca contoh karangan 

narasi untuk menyamakan persepsi dan merevisi catatan yang dibuat anggota 

kelompok. Guru membimbing siswa untuk aktif berdiskusi kelompok, 

memperjelas permasalahan diskusi. Guru memberikan waktu yang cukup untuk 

menyelesaikan diskusi. Disela-sela siswa mengerjakan tugas, guru berkeliling 

untuk mengecek keaktifan siswa dan membimbing kelompok yang mengalami 

kesulitan. Beberapa siswa antara lain CHA, SAB dan ANGI terlihat aktif dan 

membantu anggota kelompok yang lain. Namun ada juga siswa yang pasif dalam 

mengutarakan pendapatnya. Siswa tersebut adalah BER, NODI, SAT dan HAF.   
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Presentasi kelompok 

Pada tahap presentasi kelompok, guru menentukan urutan kelompok tampil 

dengan cara memilih kelompok yang paling rapi dan tenang.  Sebelumnya guru 

menyuruh masing-masing kelompok untuk rapi dan tenang. Guru memusatkan 

perhatian siswa dengan cara berhitung 1, 2, dan 3. Perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok lain 

memperhatikan. Setelah menyampaikan hasil diskusi, guru dan siswa lain 

memberikan tepuk tangan. Pada saat siswa melakukan presentasi ada beberapa 

siswa yang tidak memperhatikan. Siswa tersebut adalah REI, MAU, RANG, HES, 

dan HAF. Guru menegur siswa yang tidak menyimak dan menyuruh siswa 

tersebut untuk mengulangi jawaban yang disampaikan kelompok presentasi. 

Selesai presentasi, tugas dikumpulkan ke guru. 

Setelah kegiatan presentasi, guru memberikan lembar kerja kelompok yang 

kedua dengan media gambar seri yang berbeda kepada masing-masing kelompok. 

Lembar kerja kelompok berisi tugas untuk membuat kerangka karangan 

berdasarkan gambar seri yang didapat. Guru berkeliling untuk mengetahui apakah 

ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja. Ada 

beberapa kelompok yang mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan 

yang terdapat ada soal diskusi. Guru membimbing kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

d. Kegiatan akhir (25 menit)  

Kegiatan akhir berlangsung kurang lebih selama 25 menit. Guru membimbing 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan cara melakukan tanya 
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jawab kepada siswa. Kegiatan tanya jawab dilakukan untuk mengarahkan siswa 

dalam menyimpulkan materi. Guru menuliskan kesimpulan di papan tulis diikuti 

dengan siswa mencatat kesimpulan di buku tulis. Ada beberapa siswa yang sudah 

berkemas-kemas untuk pulang. Guru menegur siswa tersebut dan memeriksa 

bukunya untuk memastikan siswa tersebut sudah menulis kesimpulan. Setelah itu 

guru memberikan saran-saran untuk mengingat materi dan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk sering berlatih menulis di rumah. Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa bersama. 

4.1.1.2.2. Siklus I Pertemuan 2 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada siklus I pertemuan 2 meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

Sebelum kegiatan awal dimulai, kurang lebih 5 menit guru menyiapkan 

media gambar seri yang akan digunakan. Semua siswa sudah berada di dalam 

kelas. Kemudian guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan melakukan 

presensi. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengeluarkan buku dan alat 

tulis. 

b. Kegiatan Awal (10 menit) 

Pada kegiatan awal guru mengingatkan tentang materi yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. Guru melakukan tanya jawab tentang bagian-bagian 

karangan narasi dengan bertanya “siapa yang masih ingat bagian-bagian karangan 

narasi?”. Beberapa siswa antara lain SAB, NIA, ANGI, NOSI menjawab “judul, 
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tema, tokoh, waktu, dan tempat. Guru menunjukkan media gambar seri pada 

pertemuan yang lalu. Guru menunjuk HES, BER, dan NOSI untuk menempel 

gambar seri dan menganalisa ide gagasan dari gambar tersebut. Guru menjelaskan 

bahwa dari gambar tersebut siswa dapat membuat karangan narasi dari gambar 

seri yang tersedia. Setelah semua menempelkan gambar seri, guru memberikan 

tepuk tangan pada siswa yang maju. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. 

c. Kegiatan Inti (55 menit) 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 55 menit, yang terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu menjelaskan contoh karangan narasi yang diperjelas media gambar 

seri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan memberikan penghargaan 

kelompok. 

Diskusi kelompok 

Pada kegiatan inti guru mengingatkan kembali anggota kelompok pada 

pertemuan lalu untuk menyelesaikan lembar kerja kelompok yang belum selesai. 

Guru membacakan anggota kelompok dan mengatur tempat duduk siswa. Setelah 

semua siswa duduk di kelompoknya masing-masing, guru menjelaskan prosedur 

pengerjaan. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk membimbing diskusi 

kelompok dan mengecek keaktifan siswa. Beberapa siswa antara lain RAH, CHA, 

SAB dan ANGI terlihat aktif dan membantu anggota kelompok yang kesulitan. 

Namun ada juga kelompok yang anggotanya selalu berdebat dan saling ejek. 

Kelompok tersebut adalah kelompoknya BAG, HAF, REI, MAU, BER, dan NIA. 

MAU dan BAG merasa NIA terlalu mendominasi pengerjaan tugas, sehingga 
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anggota yang lain tidak diberi kesempatan mengutarakan pendapatnya. Guru 

memberi arahan kepada kelompok tersebut untuk bekerja sama dan saling 

menghargai pendapat anggota kelompok.  

 
Gambar 4.3 Guru membimbing diskusi kelompok 

Presentasi kelompok 

Pada tahap presentasi kelompok, guru menentukan urutan kelompok yang 

tampil dengan cara memilih kelompok yang paling rapi dan tenang.  Sebelumnya 

guru menyuruh masing-masing kelompok untuk rapi dan tenang. Guru 

memusatkan perhatian siswa dengan cara berhitung 1, 2, dan 3. Perwakilan 

kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok 

lain memperhatikan. Kelompok audien yang mendapat gambar seri sama dengan 

kelompok presentasi bertugas memberikan tanggapan/komentar terhadap hasil 

diskusi kelompok yang presentasi. 

 
Gambar 4.4 Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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 Setelah menyampaikan hasil diskusi, guru dan siswa lain memberikan tepuk 

tanngan. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan 

tanggapan/masukan bagi kelompok yang presentasi. Pada saat siswa melakukan 

presentasi ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan. Siswa tersebut adalah 

HER, NOSI, GAL, dan ANGA. Guru menegur siswa yang tidak menyimak dan 

menyuruh siswa tersebut untuk mengulangi jawaban yang disampaikan kelompok 

presentasi. Selesai presentasi, tugas dikumpulkan ke guru dan siswa kembali ke 

tempat duduk semula. Guru bersama siswa memilih kelompok yang paling rapi, 

tenang dan terbaik dalam membuat karangan. Guru memberikan reward berupa 

stiker kepada kelompoknya RAH, VIN, HES, RIS, dan NOSO. 

d. Kegiatan akhir (35 menit) 

Kegiatan akhir berlangsung kurang lebih selama 35 menit. Guru 

membimbing siswa membuat kesimpulan dari kegiatan belajar yang telah 

dilaksanakan. Kemudian, guru membagikan lembar  evaluasi secara individu 

untuk menulis karangan narasi berdasarkan gambar seri dan hasil diskusi 

kelompok.  

 

Gambar 4.5 Siswa menulis karangan narasi 
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Guru memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk membuat 

karangan narasi. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa mengumpulkan 

pekerjaanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru memberikan saran-saran 

untuk selalu mengingat materi yang telah diberikan, kemudian guru memberikan 

salam untuk menutup pelajaran. 

4.1.1.3 Observasi 

4.1.1.3.1 Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran menulis 

karangan narasi melalui model think talk write berbantuan media gambar seri 

pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No 

Indikator Keterampilan Guru pada 

Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

 melalui Model Think Talk Write berbantuan 

Media Gambar Seri 

Deskriptor 

yang tampak 
Skor 

1 2 3 4 

1  Membuka pelajaran     4 

2 Menunjukkan contoh karangan  narasi yang 

diperjelas dengan gambar seri 

    3 

3 Membimbing siswa menemukan ide gagasan 

karangan narasi 

    2 

4 Membentuk kelompok belajar secara heterogen     2 

5 Membimbing diskusi kelompok     3 

6 Membimbing siswa menulis karangan narasi     3 

7 Membimbing siswa menyampaikan hasil 

diskusi kelompok 

    3 

8  Melakukan kegiatan penutup     3 

Jumlah  23 

Rata-rata skor 2,8 

Kriteria 

 

Baik 
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 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian 

menyampaikan langkah-langkah model think talk write yang akan dilakukan 

siswa, memberikan apersepsi, memberikan motivasi belajar kepada siswa dan 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 

 Selanjutnya guru membagikan contoh karangan  narasi tentang liburan di 

kebun binatang yang diperjelas dengan gambar seri. Guru memberikan penekanan 

materi mengenai ciri-ciri karangan narasi yang ada pada contoh. Gambar seri yang 

ditunjukkan secara keseluruhan sudah sesuai dengan contoh karangan narasi. 

Namun guru belum memberikan umpan balik kepada siswa terhadap contoh 

karangan narasi yang telah dibagikan.  

 Tahap berikutnya yaitu membimbing siswa menemukan ide gagasan 

karangan narasi. Guru memberikan pertanyaan acuan yang membantu siswa 

menemukan ide gagasan dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir. 

Namun guru belum menganalisis pandangan siswa terhadap karangan narasi dan 

belum memusatkan perhatian siswa untuk menemukan ide gagasan. 

 Guru membentuk kelompok belajar secara heterogen berdasarkan jenis 

kelamin dan tingkat kemampuan siswa, lalu mengatur tempat duduk siswa. 

Namun instruksi yang diberikan kurang jelas sehingga menyebabkan suasana 

kelas menjadi gaduh. Guru belum mampu mengatasi perilaku siswa yang 

membuat gaduh.  

 Sebelum membimbing diskusi kelompok, guru telah menyampaikan 

prosedur pengerjaan lembar kerja kelompok dan memotivasi siswa untuk bekerja 



79 

 

 

 

sama dalam kelompok. Guru mendekati kelompok yang kurang paham dan 

memberikan bimbingan, namun belum memperjelas permasalahan diskusi. 

 Keterampilan guru dalam membimbing siswa menulis karangan narasi 

terlihat saat guru membantu siswa dalam menyusun hasil diskusi secara 

sistematis, memberikan pertanyaan yang membantu siswa dalam menulis 

karangan narasi, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk menulis 

pemahamannya sendiri. Namun guru belum mengarahkan siswa untuk 

mengembangkan karangan narasi dengan kata kunci. 

 Sebelum kegiatan presentasi kelompok guru menjelaskan cara 

menyampaikan hasil diskusi kelompok, namun belum mengatur tempat untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok. Pada saat presentasi guru memberikan 

kesempatan  kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan/komentar. Di akhir 

kegiatan presentasi guru memberikan reward berupa stiker kepada kelompok yang 

terbaik. 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan dengan cara bertanya jawab, memberikan evaluasi dan memberikan 

saran-saran untuk mengingat materi yang telah diajarkan. Namun guru belum 

merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

4.1.1.3.2  Deskipsi Observasi Aktivitas Siswa 

 Observasi terhadap aktivitas siswa difokuskan pada 10 siswa yang 

melakukan banyak kesalahan saat mengerjakan  tes awal. Pada siklus I ada 1 

siswa yang difokuskan yang tidak masuk. Jadi observasi aktivitas siswa hanya 

difokuskan pada 9 siswa. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada 
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pembelajaran menulis karangan narasi melalui model think talk write berbantuan 

media gambar seri pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

 

 Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

terlihat saat siswa sudah berada di dalam kelas, duduk di kursinya dengan tertib, 

menyiapkan buku dan alat tulis, dan tidak membuat gaduh. Secara keseluruhan 

siswa telah siap dalam mengikuti pembelajaran. 

 Pada waktu mengikuti kegiatan awal pembelajaran, siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang model think talk write yang akan dilakukan, menjawab 

apersepsi yang diberikan guru dan mendengarkan tujuan pembelajaran dengan 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah siswa 

yang 

memperoleh 

skor 

Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

Skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti pembelajaran   8 1 28 3,1 

2 Mengikuti kegiatan awal pembelajaran  5 4  22 2,4 

3 Memperhatikan contoh karangan narasi 

yang diperjelas dengan gambar seri 
 7 2  20 2,2 

4 Menulis ide gagasan karangan narasi 

untuk dibawa ke forum diskusi 
 4 5  23 2,5 

5 Memperhatikan instruksi pembentukan 

kelompok 
1 4 4  21 2,3 

6 Berpartisipasi aktif dalam diskusi 

kelompok 
 4 5  23 2,5 

7 Menulis karangan narasi berdasarkan 

hasil diskusi kelompok 
 6 3  21 2,3 

8 Menyajikan hasil diskusi kelompok  7 2  20 2,2 

9 Menanggapi hasil diskusi kelompok lain  4 5  23 2,5 

10 Merefleksi diri  4 5  23 2,5 

11 Menulis karangan narasi secara individu 

sebagai evaluasi 
 3 6  24 2,6 

Jumlah 248 27,1 

Kriteria Baik 



81 

 

 

 

seksama. Hanya ada beberapa siswa yang masih asik bermain sendiri. Secara 

keseluruhan siswa sudah mengikuti kegiatan awal dengan baik. 

 Kegiatan siswa selanjutnya adalah membaca contoh karangan narasi yang 

diperjelas dengan gambar seri.  Sebagian besar siswa membaca contoh karangan 

narasi dengan seksama dan menulis hal-hal penting yang berkaitan dengan 

karangan narasi.  Siswa memberikan tanggapan terhadap contoh karangan narasi 

jika diminta guru. Sebelum kegiatan diskusi kelompok, siswa menganalisa teks 

karangan narasi dahulu, mencatat bagian-bagian karangan narasi, kemudian 

menulis ide gagasan karangan untuk dibawa ke forum diskusi.  

 Pada waktu pembentukan kelompok siswa kurang memperhatikan 

instruksi yang disampaikan guru. Mereka telah terbiasa dibentuk kelompok 

dengan cara berhitung. Sebagian siswa tidak mau mengikuti aturan yang 

ditetapkan guru dan menolak anggota kelompok yang telah ditentukan. Hal ini 

membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif dalam mengerjakan tugas 

kelompok.  

 Pada saat kegiatan diskusi kelompok, secara keseluruhan partisipasi siswa 

dalam kelompok sudah cukup baik. Siswa aktif memberikan ide/pendapat, tidak 

berdebat dalam pembagian tugas kelompok, dan juga menghargai pendapat teman 

dalam kelompok. Masing-masing siswa menulis karangan narasi berdasarkan 

hasil diskusi kelompok tanpa banyak bertanya.  Namun beberapa siswa masih 

sering mengganggu temannya saat berdiskusi maupun saat menulis hasil diskusi. 

 Pada saat kegiatan presentasi kelompok siswa menggunakan bahasa yang 

santun namun suaranya masih pelan. Siswa yang duduk di belakang kurang bisa 
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mendengarkan apa yang disampaikan kelompok presentasi. Hal ini menyebabkan  

kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Hanya siswa yang duduk  di bagian depan 

saja yang mendengarkan dengan seksama dan memberikan tanggapan/komentar 

terhadap kelompok  presentasi. 

 Di akhir pembelajaran kegiatan siswa yaitu merefleksi diri dan menulis 

karangan narasi sebagai evaluasi. Siswa mencatat hal-hal penting selama 

mengikuti pembelajaran, ikut membuat penegasan kesimpulan materi yang telah 

dipelajari, dan  menanyakan kesulitan pada guru. Pada saat menulis karangan 

narasi secara individu, masih ada beberapa siswa yang bertanya dengan temannya 

dan saling meminjam alat tulis. Secara keseluruhan siswa menulis karangan narasi 

secara mandiri dan tepat waktu. 

4.1.1.3.3  Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Siswa Menulis Karangan         

     Narasi Siklus I 

Tabel 4.3 Hasil Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siklus 1 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
% Kriteria 

1 2 3 4 

1 Kualitas isi 1 9 11 6 76 2,8 70 
Baik 

Sekali 

2 
Organisasi dan 

penyajian isi 
2 12 13 0 65 2,4 60 Baik  

3 Pemilihan kata 3 14 8 2 63 2,3 58 Kurang 

4 

Penggunaan 

ejaan dan tanda 

baca 

6 11 9 1 58 2,1 53 Kurang 

5 
Kerapian 

penulisan 
2 7 17 1 27 1,0 25 Kurang  

Jumlah skor total 289 

Rata-rata skor 10,70 

Persentase 53,3% 

Kriteria Kurang  
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 Berdasarkan tabel  4.3 hasil keterampilan menulis karangan narasi siklus I 

dapat dilihat bahwa keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi pada 

aspek kualitas isi sudah baik sekali. Sebagian besar siswa sudah mampu 

mengungkapkan ide gagasan sesuai tema, isi karangan disusun secara runtut dan 

logis. Namun dalam penyajiannya masih banyak kesalahan pada aspek pemilihan 

kata, penggunaan ejaan dan tanda baca yang kurang tepat, serta masih banyak 

coretan sehingga hasil tulisan siswa menjadi kurang rapi. 

 Hasil tes evaluasi keterampilan menulis karangan narasi melalui model 

think talk write berbantuan media gambar seri pada siklus I dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4 Data Ketuntasan Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi Siklus I 

No. Pencapaian Data 

1. Rata-rata 61,70 

2. Nilai terendah 25 

3. Nilai tertinggi 85 

4. Belum tuntas 9 

5. Tuntas 18 

6. Ketuntasan klasikal 66,66% 

 

4.1.1.4 Refleksi Siklus I 

 Refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data yang 

diperoleh pada siklus I. Hasil dari refleksi ini dijadikan sebagai bahan 

perencanaan tindakan pada siklus berikutnya. Adapun refleksi siklus I adalah 

sebagai berikut. 

a. Dalam membuka pelajaran, guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan 

pengalaman yang dimiliki siswa dengan topik yang akan dipelajari. Namun 
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guru belum menyampaikan langkah model pembelajaran think talk write 

secara jelas, sehingga siswa terlihat kebingungan. 

b. Ketika guru menjelaskan materi, masih ada beberapa siswa yang sering 

membuat gaduh dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Guru 

kurang memberi sanksi tegas pada siswa yang sering membuat ramai dan 

mengganggu temannya. Guru hanya memberi teguran secara lisan.  

c. Penggunaan media gambar seri kurang optimal. Siswa tidak dilibatkan dalam 

proses penempelan gambar seri di papan tulis. 

d. Ketika mengkondisikan siswa dalam berkelompok, guru belum memusatkan 

perhatian siswa dan guru belum memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. 

Ada beberapa siswa yang kebingungan mencari anggota kelompoknya. Ada 

juga siswa yang mengalami penolakan dalam kelompok. 

e. Ketika melaksanakan diskusi kelompok sudah ada kelompok yang berdiskusi 

dengan baik. Namun masih ada siswa kurang aktif dan tanggung jawab siswa 

pada kelompok juga masih kurang. Masih ada siswa yang mendominasi 

pengerjaan tugas kelompok. 

f. Dalam presentasi hasil kerja kelompok, seluruh siswa belum dapat fokus pada 

siswa yang menyajikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Ketika 

menyampaikan pendapatnya, suara siswa masih kurang keras. Pemberian 

tanggapan kepada kelompok yang melakukan presentasi masih bersifat 

klasikal. Siswa hanya memberi tanggapan jika diminta oleh  guru. 
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g. Pada saat menarik kesimpulan, guru sudah menyuruh siswa untuk 

merangkum hasil diskusi kemudian mencatatnya. Namun guru belum 

merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. 

h. Hasil observasi terhadap karangan narasi siswa pada aspek isi dan 

pengorganisasian isi  sudah baik, namun pada aspek pilihan kata, tanda baca 

serta kerapian tulisan masih kurang. Dari hasil tulisan siswa masih banyak 

ditemukan penggunaan kata penghubung yang berulang-ulang seperti kata 

(dan, kemudian, lalu); masih banyak coretan; serta  pengguaan tanda titik dan 

huruf kapital juga sering diabaikan. 

i. Berdasarkan observasi, keterampilan guru memperoleh rata-rata skor 23 

dengan kriteria baik, aktivitas siswa memperoleh rata-rata skor 27,1 dengan 

kriteria baik, dan hasil belajar menulis karangan narasi memperoleh rata-rata 

66,66 dengan presentase ketuntasan klasikal 66,66%. Hal ini belum mencapai 

dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. 

4.1.1.5 Revisi Siklus I 

 Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal-hal yang 

perlu diperbaiki dan diadakan revisi untuk tahap pelaksanaan siklus berikutnya 

antara lain: 

a. Dalam membuka pelajaran, guru harus menjelaskan langkah-langkah model 

think talk write secara jelas sehingga siswa mengetahui langkah-langkah yang 

akan dilakukan selama pembelajaran menulis.  
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b. Dalam menjelaskan materi, guru harus memastikan semua siswa 

mendengarkan penjelasan guru dengan cara memberi teguran dan tugas pada 

siswa yang membuat gaduh. 

c. Guru hendaknya melibatkan siswa yang pasif dalam beberapa kegiatan 

pembelajaran seperti membaca karangan, menyampaikan hasil diskusi, 

menanggapi diskusi, dan menempelkan urutan media gambar seri agar siswa 

tersebut menjadi lebih aktif. 

d. Dalam kegiatan pembagian kelompok, guru harus memberikan petunjuk yang 

jelas dan tegas dalam memberi batasan waktu kepada siswa untuk berpindah 

tempat duduk. Selain itu guru hendaknya melakukan pendekatan terhadap 

siswa yang mengalami penolakan dan memberi pengertian yang jelas kepada 

kelompok yang menolak sehingga mau menerima siswa tersebut. 

e. Ketika diskusi kelompok, guru berkeliling untuk membimbing dan mengecek 

keaktifan siswa dalam berdiskusi. Guru harus selalu mengingatkan siswa 

untuk saling bekerja sama dan lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

f. Dalam kegiatan presentasi kelompok, guru hendaknya memusatkan perhatian 

siswa agar fokus pada siswa yang membacakan hasil diskusiya. Guru 

memotivasi siswa yang presentasi untuk tampil lebih percaya diri. Pemberian 

tanggapan dilakukan per kelompok. 

g. Pada kegiatan akhir, guru hendaknya melakukan refleksi kegiatan 

pembelajaran bersama siswa untuk mengetahui dan merevisi kekurangan 

yang ada. 
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h. Guru perlu membimbing siswa dalam memahami penggunaan pilihan kata 

yang tepat, ejaan dan  tanda baca yang benar serta kerapian hasil tulisan yang 

baik.  

i. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa untuk menulis karangan 

narasi dengan teliti dan sungguh-sungguh agar mendapat nilai yang bagus.  

4.1.2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.1.2.1. Perencanaan 

a. Mempersiapkan RPP beserta skenario tindakan dengan materi utama menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan ejaan, tanda baca dan kerapian 

tulisan. 

b. Mempersiapkan contoh karangan narasi dan media gambar seri yang akan 

digunakan dalam pembelajaran. 

c. Menyiapkan kisi-kisi, lembar kerja kelompok dan lembar evaluasi. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan catatan lapangan selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

e. Menyiapkan kamera digital untuk dokumentasi. 

4.1.2.2. Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II dilaksanakan pada: 

tanggal   : 06 dan 09 Mei 2014  

pokok bahasan  : menulis karangan narasi dengan memperhatikan ejaan  

     ejaan dan tanda baca yang benar 

alokasi waktu  : 6 x 35 menit (2 x pertemuan). 
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4.1.2.2.1. Siklus II Pertemuan 1 

Uraian Kegiatan  

 Kegiatan pada pertemuan ini adalah meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru mempersiapkan perangkat 

pembelajaran seperti RPP, lembar kerja kelompok , contoh karangan narasi, 

media gambar seri, serta lembar evaluasi. Setelah perangkat pembelajaran sudah 

siap guru mengkondisikan siswa, mengucapkan salam dan melakukan presensi. 

Kemudian guru bertanya “Ada yang pernah ikut lomba di kelas IV?”. Siswa 

menjawab “Sabil Pak”. Lomba apa Bil?”. SAB menjawab “ Lomba pidato pak”.  

Guru memberikan arahan bahwa sebelum mengikuti lomba harus sering latihan 

begitu juga dengan kegiatan menulis harus sering berlatih. 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Pelaksanaan pembelajaran dimulai setelah istirahat pada pukul 09.15. Guru 

melakukan tanya jawab tentang pemahaman siswa mengenai model think talk 

write pada pertemuan siklus I. Setelah itu guru memberikan motivasi belajar 

dengan bertanya “Apa pentingnya menulis? ANGA menjawab “Untuk 

mendapatkan nilai pak”.Guru bertanya lagi “ Tulisan yang bagaimana untuk 

mendapatkan nilai yang bagus?” Semua siswa menjawab tulisannya harus jelas, 

mudah dibaca, rapi”. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil tulisan siswa 

pada siklus I bahwa masih banyak siswa yang kurang memperhatikan aspek ejaan, 

tanda baca, dan kerapian tulisan. Selanjutnya guru  menyampaikan tujuan 
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pembelajaran yang akan dicapai “Hari ini kita akan mempelajari mengenai 

karangan narasi”. Semua siswa mendengarkan dengan seksama tujuan 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

c. Kegiatan Inti (70 menit) 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 70 menit, yang terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu guru membagikan contoh karangan seri dan gambar seri, siswa 

membuat catatan kecil untuk dibawa ke forum diskusi, pembentukan kelompok 

secara heterogen, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. 

Guru membagikan contoh karangan seri dan gambar seri  

Guru membagikan contoh karangan narasi kepada semua siswa. Guru 

meminta ANGA, HES, dan BAG untuk membantu membagikan contoh karangan 

narasi pada teman-temannya. Siswa membaca contoh karangan narasi secara 

individu. Pada saat membaca karangan narasi, semua siswa terlihat antusias dalam 

membaca. Setelah itu guru meminta beberapa siswa diantaranya ANGI, HAF, 

RANG, dan RIS untuk membacakannya lagi. Siswa yang lain menyimak teks 

karangannya masing-masing. Guru menunjuk GAL, SAT, dan NODI untuk 

menempelkan dan menguji pemahaman siswa tentang karangan narasi yang telah 

dibaca. 

.  

Gambar 4.6 Guru melibatkan siswa menempel gambar seri 
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Guru memberikan umpan balik mengenai contoh karangan narasi yang dibaca 

dengan bertanya “ Apakah gambar seri yang ditempel sudah sesuai dengan 

karangan  narasi tadi?” Seluruh siswa menjawab “Iya sudah Pak”. Setelah selesai 

menempel gambar seri, guru memberi penguatan berupa tepuk tangan. Beberapa 

siswa diminta untuk menceritakan lagi isi cerita tersebut.  Guru dan siswa 

menganalisa karangan tersebut mengenai urutan cerita dan penggunaan ejaan 

seperti huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik.  

Siswa membuat catatan kecil untuk dibawa ke forum diskusi  

Langkah pembelajaran berikutnya adalah guru meminta siswa secara individu 

untuk menuliskan kerangka karangan dari cerita yang telah dibaca untuk nanti 

dibawa ke forum diskusi. Ada beberapa siswa yang masih  kebingungan dalam 

mengerjakan tugas tersebut. Siswa tersebut adalah SAT, RANG, CAH, HER, dan 

BAG. Guru memberikan bimbingan pada siswa yang mengalami kesulitan. Guru 

memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakan. 

Pembentukan kelompok secara heterogen 

Pada tahap kelompok diskusi, siswa dikelompokkan secara heterogen  yaitu 

terdiri dari 5 siswa berdasarkan tingkat kemampuan akademik dan jenis kelamin. 

Guru membagi anggota kelompok dengan cara memanggil siswa dan menentukan 

tempat duduk setiap kelompok agar tidak membuang banyak waktu. Ada 

beberapa siswa yang menolak anggota kelompok yang telah ditentukan. Siswa 

tersebut adalah ANGA, SAB, dan SAT. Sedangkan siswa yang mengalami 

penolakan adalah RIS. Guru memberikan teguran pada siswa yang membuat 

gaduh di kelas. 
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Diskusi kelompok  

Selanjutnya guru mengkondisikan semua siswa untuk duduk berkelompok 

dengan anggota kelompoknya masing-masing. Masing-masing siswa membawa 

catatan dari hasil membaca contoh karangan narasi untuk menyamakan persepsi 

dan merevisi catatan yang dibuat anggota kelompok. Guru membimbing siswa 

untuk aktif berdiskusi kelompok, memperjelas permasalahan diskusi. Guru 

memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan diskusi. Disela-sela siswa 

mengerjakan tugas, guru berkeliling untuk mengecek keaktifan siswa dan 

membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Masing-masing kelompok 

berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Beberapa siswa antara lain CHA, SAB dan 

RAH terlihat aktif dan membantu anggota kelompok yang lain.  

Presentasi kelompok 

Pada tahap presentasi kelompok, guru menentukan urutan kelompok tampil 

dengan cara memilih kelompok yang paling rapi dan tenang.  Guru memusatkan 

perhatian siswa dengan cara berhitung 1, 2, dan 3. Perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok lain 

memperhatikan. Beberapa siswa diantaranya SAB, BAG, CAH, ANGA telah 

berani memberikan tanggapan dengan suara yang lantang.  

 
Gambar 4.7 Guru membimbing presentasi kelompok 
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Setelah menyampaikan hasil diskusi, guru dan siswa lain memberikan tepuk 

tangan. Pada saat siswa melakukan presentasi masih ada beberapa siswa yang 

tidak memperhatikan. Siswa tersebut adalah NOSI, RANG, dan MAU. Guru 

menegur siswa yang tidak menyimak dan menyuruh siswa tersebut untuk 

mengulangi jawaban yang disampaikan kelompok presentasi. Selesai presentasi, 

tugas dikumpulkan ke guru. 

Setelah kegiatan presentasi, guru meminta ketua kelompok untuk mengambil 

lembar kerja kelompok yang kedua dengan media gambar seri yang berbeda 

kepada masing-masing kelompok. Lembar kerja kelompok berisi tugas untuk 

membuat kerangka karangan berdasarkan gambar seri yang didapat. Media 

gambar seri berfungsi untuk memudahkan siswa dalam menuliskan ide-ide 

gagasan dalam membuat karangan narasi.  Guru berkeliling untuk mengetahui 

apakah ada kelompok yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja 

kelompok.  

e. Kegiatan akhir (25 menit) 

Kegiatan akhir berlangsung kurang lebih selama 25 menit. Guru meminta 

siswa untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing dan mengumpulkan 

lembar kerja kelompok untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Guru 

membimbing siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan cara 

melakukan tanya jawab kepada siswa. Guru menuliskan kesimpulan di papan tulis 

diikuti dengan siswa mencatat kesimpulan di buku tulis. Sebelum menutup 

pelajaran, guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan 
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memberikan saran-saran untuk mengingat materi. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

4.1.2.2.2. Siklus II Pertemuan 2 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini adalah meliputi pra kegiatan, kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

a. Pra Kegiatan (5 menit) 

Sebelum kegiatan awal dimulai, kurang lebih 5 menit guru menyiapkan 

media gambar seri yang akan digunakan. Semua siswa sudah berada di dalam 

kelas. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan melakukan presensi. 

Selanjutnya, guru mengkondisikan siswa dan meminta siswa untuk mengeluarkan 

buku dan alat tulis. 

b. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Pada kegiatan awal guru mengingatkan tentang materi yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. Guru melakukan tanya jawab tentang materi pada 

pertemusn sebelumnya dengan bertanya “masih ingatkah kalian, kemarin belajar 

apa?”. Beberapa siswa antara lain REI, CHA, BAG, YUS menjawab “karangan 

narasi”. Saat menyampaikan tujuan pembelajaran NOSI tidak memperhatikan 

guru. Guru mendekati NOSI dan memberikan teguran. Selanjutnya guru 

menyampaikan langkah-langkah model think talk write yang akan dilakukan. 

Langkah-langkahnya kalian nanti berpikir dahulu secara individu, kemudian 

berdiskusi, dan yang terakhir membuat karangan narasi secara individu. 
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c. Kegiatan Inti (60 menit) 

Kegiatan inti berlangsung kurang lebih 60 menit, yang terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan memberikan 

penghargaan kelompok. 

Diskusi kelompok 

Pada kegiatan inti guru mengingatkan kembali anggota kelompok pada 

pertemuan lalu untuk menyelesaikan lembar kerja kelompok yang belum selesai. 

Guru mengatur tempat duduk siswa. Setelah semua siswa duduk di kelompoknya 

masing-masing, guru menjelaskan prosedur pengerjaan. Guru berkeliling ke setiap 

kelompok untuk membimbing diskusi kelompok dan mengecek keaktifan siswa. 

Guru memberi arahan kepada tiap kelompok untuk bekerja sama dan saling 

menghargai pendapat anggota kelompok.  

 

Gambar 4.8 Guru membimbing diskusi kelompok 

Beberapa kelompok sudah mulai berdiskusi dengan baik.  Siswa yang pandai 

membantu siswa yang kurang pandai dalam berdiskusi kelompok. Tidak ada 

siswa yang terlalu mendominasi pengerjaan lembar kerja kelompok. Setelah  

waktu yang diberikan untuk kegiatan diskusi habis, guru menginformasikan 
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kembali kepada semua kelompok untuk berhenti bekerja dan tiap kelompok 

menyiapkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi 

mereka di depan kelas dan siswa yang lain diminta memperhatikan. 

Presentasi kelompok 

Pada tahap presentasi kelompok, guru menentukan urutan kelompok yang 

tampil dengan cara memilih kelompok yang paling rapi dan tenang. Guru 

memusatkan perhatian siswa dengan cara berhitung 1, 2, dan 3. Perwakilan 

kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok 

lain memperhatikan. Kelompok audien yang mendapat gambar seri sama dengan 

kelompok presentasi bertugas memberikan tanggapan/komentar terhadap hasil 

diskusi kelompok yang presentasi. Setelah menyampaikan hasil diskusi, guru dan 

siswa lain memberikan tepuk tangan. Guru memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk memberikan tanggapan/masukan bagi kelompok yang 

presentasi.  

 

Gambar 4.9 Siswa memberi tanggapan saat presentasi 



96 

 

 

 

Selesai presentasi, tugas dikumpulkan ke guru dan siswa kembali ke tempat 

duduk semula. Guru bersama siswa memilih kelompok yang paling rapi, tenang 

dan terbaik dalam membuat karangan. Guru memberikan reward berupa stiker 

kepada kelompoknya CHA, NIA, WAH, REI dan MEL. 

 

Gambar 4.10 Guru memberikan reward 

d. Kegiatan akhir (35 menit) 

Kegiatan akhir berlangsung kurang lebih selama 35 menit. Guru 

membimbing siswa membuat kesimpulan materi yang telah diajarkan. Kemudian, 

guru membagikan lembar  evaluasi secara individu untuk menulis karangan narasi 

berdasarkan gambar seri dan hasil diskusi kelompok. Guru memberikan waktu 

yang cukup dan  memotivasi siswa untuk membuat karangan narasi dengan 

sungguh-sungguh. Setelah waktu yang ditentukan habis, siswa mengumpulkan 

pekerjaanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru memberikan saran-saran 

untuk selalu mengingat materi, kemudian guru memipin doa untuk menutup 

pelajaran. 
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4.1.2.3. Observasi 

4.1.2.3.1. Deskripsi Observasi Keterampilan Guru 

 Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran menulis 

karangan narasi melalui model think talk write berbantuan media gambar seri 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 

 

No 

Indikator Keterampilan Guru pada 

Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

 melalui Model Think Talk Write 

berbantuan Media Gambar Seri 

Deskriptor 

yang tampak 
Skor 

1 2 3 4 

1  Membuka pelajaran     4 

2 Menunjukkan contoh karangan  narasi yang 

diperjelas dengan gambar seri 

    3 

3 Membimbing siswa menemukan ide 

gagasan karangan narasi 

    3 

4 Membentuk kelompok belajar secara 

heterogen 

    4 

5 Membimbing diskusi kelompok     4 

6 Membimbing siswa menulis karangan 

narasi 

    4 

7 Membimbing siswa menyampaikan hasil 

diskusi kelompok 

    3 

8  Melakukan kegiatan penutup     4 

Jumlah  29 

Rata-rata skor 3,6 

Kriteria Sangat

Baik 

 

 Pada siklus II guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, 

kemudian menyampaikan langkah-langkah model think talk write yang akan 

dilakukan siswa, memberikan apersepsi, memberikan motivasi belajar kepada 

siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. 
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 Selanjutnya guru membagikan contoh karangan narasi tentang perlombaan 

yang diperjelas dengan gambar seri. Guru memberikan penekanan mengenai 

penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Gambar seri yang 

ditunjukkan secara keseluruhan sudah sesuai dengan contoh karangan narasi. 

Namun guru belum memberikan umpan balik kepada siswa terhadap contoh 

karangan narasi yang telah dibagikan.  

 Tahap berikutnya yaitu guru membimbing siswa menemukan ide gagasan 

karangan narasi. Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu guru memusatkan 

perhatian siswa untuk menemukan ide gagasan karangan narasi. Guru 

memberikan pertanyaan acuan yang membantu siswa menemukan ide gagasan 

dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir. Namun guru belum 

menganalisis pandangan siswa terhadap karangan narasi. 

 Guru membentuk kelompok belajar secara heterogen berdasarkan jenis 

kelamin dan tingkat kemampuan siswa, lalu mengatur tempat duduk siswa. Pada 

siklus II terjadi peningkatan yaitu instruksi yang diberikan sudah jelas dan guru 

sudah mampu mengatasi perilaku siswa yang membuat gaduh.  

 Pada siklus II keterampilan membimbing diskusi kelompok mengalami 

peningkatan yaitu guru telah menyampaikan prosedur pengerjaan lembar kerja 

kelompok, memperjelas permasalahan diskusi, membimbing kelompok yang 

kurang paham, dan memotivasi siswa untuk bekerja sama dalam kelompok.

 Keterampilan guru dalam membimbing siswa menulis karangan narasi 

terlihat saat guru membantu siswa dalam menyusun hasil diskusi secara 

sistematis, memberikan pertanyaan yang membantu siswa dalam menulis 



99 

 

 

 

karangan narasi, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk menulis 

pemahamannya sendiri. Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu guru 

mengarahkan siswa untuk mengembangkan karangan narasi dengan kata kunci. 

 Sebelum kegiatan presentasi kelompok guru menjelaskan cara 

menyampaikan hasil diskusi kelompok, namun belum mengatur tempat untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok. Hal ini dikarenakan siswa sudah mengetahui 

tempat untuk menyajikan hasil diskusi. Pada saat presentasi guru memberikan 

kesempatan  kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan/komentar. Di akhir 

kegiatan presentasi guru memberikan tepuk tangan dan reward berupa stiker 

kepada kelompok yang terbaik. 

 Pada kegiatan akhir pembelajaran guru membimbing siswa membuat 

kesimpulan dengan cara bertanya jawab, memberikan evaluasi dan memberikan 

saran-saran untuk mengingat materi yang telah diajarkan. Pada siklus II terjadi 

peninngkatan yaitu guru merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

4.1.2.3.2. Deskripsi Observasi Aktivitas Siswa 

 Observasi terhadap aktivitas siswa difokuskan pada 10 siswa yang 

melakukan banyak kesalahan saat mengerjakan  tes awal. Berdasarkan hasil 

observasi aktivitas siswa pada pembelajaran menulis karangan narasi melalui 

model think talk write berbantuan media gambar seri pada siklus II dapat dilihat 

pada tabel 4.6 berikut ini. 
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Tabel 4.6 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

 Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

terlihat saat siswa sudah berada di dalam kelas, duduk di kursinya dengan tertib, 

menyiapkan buku dan alat tulis, dan tidak membuat gaduh. Pada siklus II 

keseluruhan siswa telah tertib dan siap mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Pada siklus II aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan awal pembelajaran 

mengalami peningkatan. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang model 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Jumlah siswa 

yang 

memperoleh 

skor 

Jumlah 

total 

skor 

Rata- 

rata 

skor 

1 2 3 4 

1 Kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran 
  5 5 35 3,5 

2 Mengikuti kegiatan awal 

pembelajaran 
  6 4 34 3,4 

3 Memperhatikan contoh karangan 

narasi yang diperjelas dengan 

gambar seri 

  7 3 33 3,3 

4 Menulis ide gagasan karangan narasi 

untuk dibawa ke forum diskusi 
  5 5 35 3,5 

5 Memperhatikan instruksi 

pembentukan kelompok 
  7 3 33 3,3 

6 Berpartisipasi aktif dalam diskusi 

kelompok 
  7 3 33 3,3 

7 Menulis karangan narasi 

berdasarkan hasil diskusi kelompok 
  8 2 32 3,2 

8 Menyajikan hasil diskusi kelompok   8 2 32 3,2 

9 Menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain 
  7 3 33 3,3 

10 Merefleksi diri   5 5 35 3,5 

11 Menulis karangan narasi secara 

individu sebagai evaluasi 
  7 3 33 3,3 

Jumlah 368 36,8 

Kriteria Sangat Baik 
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think talk write yang akan dilakukan, menjawab apersepsi yang diberikan guru 

dan mendengarkan tujuan pembelajaran dengan seksama. Secara keseluruhan 

siswa sudah mengikuti kegiatan awal dengan baik. 

 Kegiatan siswa selanjutnya adalah membaca contoh karangan narasi yang 

diperjelas dengan gambar seri. Pada siklus II sebagian besar siswa membaca 

contoh karangan narasi dengan seksama, menulis hal-hal penting yang berkaitan 

dengan karangan narasi, dan memberikan tanggapan dengan segera menjawab 

ketika diminta oleh guru.  Sebelum kegiatan diskusi kelompok, siswa menganalisa 

teks karangan narasi dahulu, mencatat bagian-bagian karangan narasi, kemudian 

menulis ide gagasan karangan untuk dibawa ke forum diskusi. Secara keseluruhan 

siswa telah menulis ide gagasan untuk dibawa ke forum diskusi dengan baik. 

 Perilaku siswa saat pembentukan kelompok belajar pada siklus II 

mengalami peningkatan. Siswa memperhatikan instruksi dan mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan guru. Siswa menerima anggota kelompok yang ditentukan 

guru dan siap menerima tugas kelompok. Secara keseluruhan siswa mengikuti 

aturan pembentukan kelompok dan siap mengerjakan tugas kelompok.  

 Pada saat kegiatan diskusi kelompok, secara keseluruhan partisipasi siswa 

dalam kelompok pada siklus II sudah baik. Siswa aktif memberikan ide/pendapat, 

tidak berdebat dalam pembagian tugas kelompok, dan juga menghargai pendapat 

teman dalam kelompok. Masing-masing siswa menulis karangan narasi 

berdasarkan hasil diskusi kelompok tanpa banyak bertanya.  Namun beberapa 

siswa masih sering mengganggu temannya saat berdiskusi maupun saat menulis 

hasil diskusi. 
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 Kegiatan presentasi kelompok pada siklus II mengalami peningkatan yang 

cukup besar. Siswa yang semula tampil dengan malu-malu pada siklus II tampil 

lebih percaya diri. Siswa menyampaikan hasil diskusi menggunakan kalimat yang 

santun dan suara yang lantang. Keseluruhan siswa menyimak dan menghargai apa 

yang disampaikan kelompok presentasi. Pada siklus II juga terlihat peningkatan 

pada jumlah siswa yang berani menyampaikan ide pendapat/saran kepada 

kelompok  presentasi. 

 Di akhir pembelajaran siswa merefleksi diri dan menulis karangan narasi 

sebagai evaluasi. Siswa mencatat hal-hal penting selama mengikuti pembelajaran, 

ikut membuat penegasan kesimpulan materi yang telah dipelajari, dan  

menanyakan kesulitan pada guru. Pada siklus II secara keseluruhan siswa menulis 

karangan narasi secara mandiri, tenang dan tepat waktu. 

4.1.2.3.3. Deskripsi Hasil Observasi Keterampilan Siswa Menulis Karangan 

Narasi Siklus II 

Tabel 4.7 Hasil Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siklus II 

 

No Indikator 

Jumlah siswa yang 

mendapat skor 
Jumlah 

skor 

Rata-

rata 
% Kriteria 

1 2 3 4 

1 Kualitas isi 0 1 16 10 90 3,3 83 
Baik 

Sekali 

2 
Organisasi dan 

penyajian isi 
0 5 18 4 76 2,8 70 Baik  

3 Pemilihan kata 0 13 13 1 69 2,5 64 Baik  

4 

Penggunaan 

ejaan dan tanda 

baca 

0 12 13 2 71 2,6 66 Baik  

5 
Kerapian 

penulisan 
1 10 14 2 71 2,6 66 Baik   

Jumlah skor total 377 

Rata-rata skor 13,96 

Persentase 69,8% 

Kriteria Baik   
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 Berdasarkan tabel  4.7 hasil keterampilan menulis karangan narasi siklus II 

dapat dilihat bahwa keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi pada 

aspek kualitas isi sudah baik sekali. Sebagian besar siswa sudah mampu 

mengungkapkan ide gagasan sesuai tema, isi karangan disusun secara runtut dan 

logis, sudah ada bagian awal, inti dan akhir cerita, dan juga terdapat kalimat 

penjelas. Penggunaan ejaan, tanda baca serta kerapian tulisan sudah mulai 

diperhatikan oleh siswa. Namun  dalam perbendaharaan kosakata masih kurang. 

 Hasil tes evaluasi keterampilan menulis karangan narasi melalui model 

think talk write berbantuan media gambar seri pada siklus II dapat dilihat pada 

tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Data Ketuntasan Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi Siklus II 

No. Pencapaian Data 

1. Rata-rata 70,55 

2. Nilai terendah 50 

3. Nilai tertinggi 90 

4. Belum tuntas 4 

5. Tuntas 23 

6. Ketuntasan klasikal 85,18% 

 

4.1.2.4.Refleksi Siklus II 

Tahap refleksi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data yang 

diperoleh pada siklus II. Berdasarkan deskripsi dan hasil observasi pada siklus II 

pertemuan 1 dan 2, maka hasil refleksi pada siklus II adalah sebagai berikut. 
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a. Guru membentuk kelompok siswa dengan cara memanggil nama siswa dan 

mengatur tempat duduk siswa. Namun masih ada siswa yang mengalami 

penolakan dalam kelompok. 

b. Pada saat menganalisa contoh karangan narasi, siswa sudah membaca karangan 

narasi secara keseluruhan di dalam hati. Siswa terlihat antusias saat membaca 

karangan narasi yang diperjelas dengan gambar seri. 

c. Pada saat kegiatan diskusi kelompok, siswa aktif bertukar pendapat dengan 

anggota yang lainnya. Guru berkeliling ke masing-masing kelompok untuk 

membantu permasalahan diskusi dan menegur siswa yang pasif. 

d. Kegiatan menulis karangan narasi secara keseluruhan sudah baik, siswa 

mengerjakan sendiri tanpa banyak bertanya pada guru. Namun masih ada 

beberapa siswa yang saling meminjam alat tulis. 

e. Hasil observasi keterampilan guru pada siklus II diperoleh skor 29 dengan 

kriteria sangat baik, sehingga sudah memenuhi indikator yang ditetapkan yaitu 

keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan narasi melalui model 

think talk write berbantuan media gambar seri sekurang-kurangnya baik 

dengan skor ≥16. 

f. Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II memperoleh rata-rata skor  36,8 

dengan kriteria sangat baik, sehingga sudah memenuhi indikator yang 

ditetapkan yaitu aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi 

melalui model think talk write berbantuan media gambar seri sekurang-

kurangnya baik dengan skor ≥ 22. 
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g. Hasil observasi keterampilan menulis karangan narasi pada siklus II 

memperoleh skor 1905 dengan rata-rata 70,55. Hasil ini termasuk kriteria baik. 

Pada akhir siklus II ketuntasan belajar klasikalnya mencapai  85,18% (23 dari 

27 siswa). Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan yang dicapai siswa sudah 

memenuhi indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu siswa 

mengalami ketuntasan belajar individu ≥ 65 dan ketuntasan belajar klasikal  

≥75%.  

Berdasarkan data hasil observasi pelaksanaan pembelajaran menulis 

karangan narasi melalui model think talk write berbantuan media gambar seri 

pada siklus II dapat diketahui bahwa keterampilan guru, aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis karangan narasi telah mencapai indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, sehingga penelitian ini dihentikan pada siklus II. 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Hasil Penelitian 

Pemaknaan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil keterampilan guru, 

aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis karangan narasi 

melalui model think talk write berbantuan media gambar seri pada setiap 

siklusnya. 

4.2.1.1.Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I dan Siklus II 

 Keterampilan guru pada pembelajaran menulis karangan narasi melalui 

model think talk write berbantuan media gambar seri dari siklus I ke siklus II 

mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena pada siklus II guru sudah 
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terbiasa serta mempelajari dan memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus 

sebelumnya. 

 Keterampilan guru dalam membuka pelajaran pada siklus I dan siklus II 

sudah baik. Guru membuka pelajaran dengan menyampaikan langkah-langkah 

model think talk write, memberikan motivasi belajar kepada siswa, 

menyampaikan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Kegiatan yang tampak pada saat penelitian sesuai dengan pendapatnya 

Majid (2013: 242) yaitu  keterampilan membuka pelajaran yang meliputi menarik  

perhatian  siswa, menimbulkan  motivasi,  memberi acuan melalui  berbagai 

usaha, dan membuat kaitan atau hubungan diantara materi-materi yang akan 

dipelajari. 

 Keterampilan guru dalam menunjukkan contoh karangan narasi yang 

diperjelas dengan gambar seri pada siklus I dan siklus II tidak terjadi peningkatan. 

Kegiatan yang tampak saat penelitian adalah guru membagikan contoh karangan 

narasi kepada seluruh siswa, memberi tekanan pada ciri-ciri karangan narasi serta 

menampilkan gambar seri yang sesuai  karangan  narasi. Pada siklus II guru 

menampilkan media gambar seri yang berbeda cerita dengan siklus I. Namun guru 

belum memberikan balikan terhadap contoh karangan narasi pada siswa.   

 Menurut Majid (2013: 240) hal-hal yang perlu diperhatikan saat 

menjelaskan materi diantaranya: kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, 

pemberian tekanan, dan penggunaan balikan. Penggunaan media gambar seri 

merupakan salah satu variasi media yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan Zain (2010:169) 
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variasi penggunaan media dapat membuat perhatian siswa menjadi lebih tinggi, 

mendorong berpikir, dan meningkatkan kemampuan belajar. 

 Pada siklus I guru membimbing siswa menemukan ide gagasan karangan 

narasi dengan memberikan pertanyaan acuan yang membantu siswa menemukan 

ide gagasan dan memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir. Pada siklus II 

terjadi peningkatan keterampilan yaitu guru telah memusatkan perhatian siswa 

untuk menemukan ide gagasan, memberi kesempatan berpikir, dan memberikan 

pertanyaan acuan untuk membantu siswa dalam menemukan ide gagasan. Namun 

guru belum menganalisis pandangan siswa terhadap karangan narasi.  

 Kegiatan guru yang tampak saat penelitian sesuai dengan pendapatnya 

Majid (2013:236) salah satu keterampilan bertanya meliputi pertanyaan yang 

diberikan guru hendaknya singkat dan jelas, pemberian acuan, pemusatan, 

pemindah giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan. 

Selain itu juga sesuai dengan langkah model think talk write menurut Zulkarnaini 

(2011:148) pada fase think, yaitu guru meminta siswa untuk membaca, membuat 

catatan kecil secara individual dari apa yang diketahui atau tidak diketahui untuk 

dibawa pada forum diskusi. 

 Pada siklus I guru membentuk kelompok belajar berdasarkan jenis 

kelamin dan tingkat kemampuan siswa lalu mengatur tempat duduk kelompok. 

Namun instruksi yang diberikan masih kurang jelas. Ada beberapa siswa yang 

kebingungan mencari anggota kelompoknya. Guru juga belum memberikan sanksi 

pada siswa yang sering membuat gaduh. 



108 

 

 

 

 Pada siklus II keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar 

heterogen mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari kegiatan guru yang 

tampak yaitu membentuk kelompok secara  heterogen berdasarkan jenis kelamin 

dan tingkat kemampuan siswa, mengatur tempat duduk siswa, instruksi yang 

diberikan sudah jelas, dan juga mampu mengatasi perilaku siswa yang membuat 

gaduh. 

  Kegiatan guru yang tampak saat penelitian sesuai dengan pendapatnya 

Mulyasa (2010: 91), keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru 

untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya 

jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Komponen mengelola kelas 

diantaranya: menciptakan iklim pembelajaran yang optimal, pengendalian kondisi 

belajar, pengelolaan kelompok dengan cara meningkatkan keterlibatan dan kerja 

sama, menangani konflik dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. 

 Pada siklus I keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok 

terlihat saat guru menyampaikan prosedur pengerjaan lembar kerja kelompok, 

membimbing kelompok yang kurang paham, dan memotivasi siswa untuk bekerja 

sama dalam kelompok. Namun guru belum memperjelas permasalahan diskusi. 

Pada siklus II keterampilan guru membimbing diskusi kelompok mengalami 

peningkatan yaitu guru telah menyampaikan prosedur pengerjaan lembar kerja 

kelompok, memperjelas permasalahan diskusi, membimbing kelompok yang 

kurang paham,  dan memotivasi siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. 

 Kegiatan guru yang tampak saat penelitian sesuai dengan pendapatnya 

Majid (2013: 246) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi 



109 

 

 

 

diantaranya adalah: memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi, 

memperjelas masalah, menganalisis pandangan/pendapat siswa, meningkatkan 

usulan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan menutup diskusi. Hal 

ini juga sesuai dengan langkah model think talk write menurut Zulkarnaini 

(2011:148) fase talk, yaitu siswa dibentuk kelompok 3-5  secara heterogen untuk 

membahas catatan kecil serta perubahan struktur kognitif dalam berpikir 

menyelesaikan masalah. 

 Keterampilan guru dalam membimbing siswa menulis karangan narasi 

pada siklus I yaitu membimbing siswa dalam menyusun hasil diskusi secara 

sistematis, memberikan pertanyaan yang membantu siswa dalam menulis 

karangan narasi, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk menulis 

pemahamannya sendiri. Namun guru belum mengarahkan siswa mengembangkan 

karangan narasi dengan kata kunci. Pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 

guru telah mengarahkan siswa dengan kata kunci dan memberi kesempatan pada 

siswa untuk menulis pemahamannya sendiri. 

 Kegiatan guru yang tampak saat penelitian sesuai dengan pendapatnya 

Majid (2013: 236) salah satu keterampilan bertanya meliputi pertanyaan yang 

diberikan guru hendaknya singkat dan jelas, pemberian acuan, pemusatan, 

pemindah giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntutan. 

Selain itu juga termasuk keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

yaitu suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian 

terhadap setiap peserta didik, dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru 

dengan peserta didik maupun antar peserta didik (Mulyasa 2010: 92). Kegiatan 
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guru yang tampak juga sesuai dengan langkah model think talk write menurut 

Zulkarnaini (2011:148) fase write, yaitu siswa diminta secara individual untuk 

mengonstruksi pengetahuannya berdasarkan wawasan yang diperoleh dari diskusi 

catatan kecil dalam kelompok sebelumnya. 

 Pada siklus I dan siklus II keterampilan guru dalam membimbing siswa 

menyajikan hasil diskusi kelompok tidak terjadi peningkatan. Guru telah 

menjelaskan prosedur penyampaian hasil diskusi kelompok, memberikan 

kesempatan  kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberikan penguatan 

verbal maupun non verbal. Namun guru belum mengatur tempat untuk 

menyajikan hasil diskusi kelompok. Hal ini dikarenakan siswa sudah mengetahui 

tempat untuk menyajikan hasil diskusi di depan kelas.  

 Kegiatan yang tampak saat penelitian sesuai dengan salah satu 

keterampilan memberikan penguatan menurut Mulyasa (2010: 78) pemberian 

penguatan dapat dilakukan secara verbal berupa kata-kata pujian seperti bagus, 

pintar,tepat dll. Sedangkan secara nonverbal dapat dilakukan dengan sentuhan, 

tepuk tangan, gerakan mendekati siswa, acungan jempol, dan kegiatan yang 

menyenangkan. Selain itu juga sesuai dengan keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil menurut Majid (2013: 246) bahwa komponen keterampilan 

membimbing diskusi diantaranya: memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan 

topik diskusi, memperjelas masalah, menganalisis pandangan/pendapat siswa, 

meningkatkan usulan siswa, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan 

menutup diskusi.  
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 Pada siklus I keterampilan guru dalam menutup pelajaran yaitu 

membimbing siswa membuat kesimpulan, memberikan evaluasi dan memberikan 

saran-saran untuk mengingat materi yang telah diajarkan. Keterampilan guru 

menutup pelajaran pada siklus II mengalami peningkatan yaitu guru membimbing 

siswa dalam membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari, merefleksi 

pembelajaran, memberikan evaluasi secara individu, dan memberikan tindak 

lanjut berupa saran-saran  untuk selalu mengingat materi yang telah diajarkan. 

Kegiatan guru yang tampak saat penelitian sesuai dengan pendapatnya Mulyasa 

(2010:88) keterampilan menutup pelajaran meliputi meninjau kembali materi 

yyang telah diajarkan, mengadakan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut 

terhadap bahan yang telah diajarkan. 

Dalam penelitian yang dilakukan, terlihat adanya peningkatan 

keterampilan guru dari siklus I ke siklus II dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi. Hal tersebut membuktikan bahwa model think talk write berbantuan media 

gambar seri cocok diterapkan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

4.2.1.2. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Pada pelaksanaan siklus I kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran masih 

kurang. Ada beberapa siswa yang tidak membawa buku pelajaran dan sering 

mengganggu temannya. Pada siklus II  mengalami peningkatan yaitu sebagian 

besar siswa sudah berada di dalam kelas, siswaduduk dengan rapi, menyiapkan 

buku dan alat tulis, dan siswa tidak membuat kegaduhan. Kegiatan yang 

dilakukan siswa ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) 
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emotional activities misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 Pada siklus I siswa kurang memperhatikan penjelasan guru mengenai 

kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran. Masih ada siswa 

yang asik bermain sendiri. Pada siklus II terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam 

mengikuti kegiatan awal pembelajaran seperti memperhatikan penjelasan guru 

mengenai model think talk write dengan seksama, mengajukan pertanyaan sesuai 

materi, menanggapi pertanyaan guru dengan segera menjawab, dan mendengarkan 

tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru.  

 Kegiatan siswa saat mengikuti kegiatan awal pembelajaran dalam 

penelitian ini sesuai dengan pendapatnya Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) 

visual activities misalnya membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain; oral activities seperti menyatakan, merumuskan, 

bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi, interupsi; listening activities sebagai contoh mendengarkan: uraian, 

percakapan, diskusi, musik, pidato. Sedangkan mental activities meliputi kegiatan 

menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, 

mengambil keputusan. 

 Aktivitas siswa dalam memperhatikan contoh karangan narasi yang 

diperjelas dengan gambar seri mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Kegiatan siswa yang tampak saat penelitian diantaranya mencermati contoh 

karangan narasi, menulis hal-hal yang penting berkaitan karangan narasi, dan 

tenang tidak mengganggu teman lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Diedrich 
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(dalam Sardiman 2012: 101) visual activities misalnya membaca, memerhatikan 

gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; writing activities misalnya 

menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin; dan emotional activities 

misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

 Kegiatan siswa menulis ide gagasan karangan narasi untuk dibawa ke 

forum diskusi pada siklus I meningkat pada siklus II. Sebagian besar siswa sudah 

membaca teks karangan narasi dengan seksama, mengemukakan gagasan sesuai 

tema, membuat catatan bagian-bagian karangan narasi, dan menulis ide gagasan 

untuk dibawa ke forum diskusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam 

Sardiman 2012: 101) visual activities misalnya membaca, memerhatikan gambar 

demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain; oral activities seperti menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi; dan writing activities misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, dan menyalin. 

 Kegiatan siswa saat pembentukan kelompok pada siklus I mengalami 

peningkatan pada siklus II. Pada siklus I siswa kurang memperhatikan instruksi 

yang diberikan guru sehingga siswa kebingungan dalam mencari anggota 

kelompok maupun cara mengerjakan tugas kelompok. Ada juga siswa yang 

mengalami penolakan dalam kelompok. Hal ini dikarenakan siswa terbiasa 

memilih anggota kelompoknya sendiri. Pada siklus II sebagian besar siswa 

menerima anggota yang dipilihkan guru, mengikuti aturan pembentukan 

kelompok, siap menerima tugas dan tidak membuat gaduh. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) emotional activities misalnya 

menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, 

gugup. 

 Pada kegiatan diskusi kelompok, secara keseluruhan partisipasi siswa 

dalam kelompok pada siklus I dan siklus II sudah baik. Siswa aktif memberikan 

ide/pendapat, tidak berdebat dalam pembagian tugas kelompok, dan juga 

menghargai pendapat teman dalam kelompok. Masing-masing siswa menulis 

karangan narasi berdasarkan hasil diskusi kelompok tanpa banyak bertanya.  

Namun beberapa siswa masih sering mengganggu temannya saat berdiskusi 

maupun saat menulis hasil diskusi. Kegiatan siswa yang tampak saat penelitian 

sesuai dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101) emotional activities 

misalnya bergembira, bersemangat, berani, tenang, gugup; mental activities 

diantaranya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan; dan writing activities misalnya menulis cerita, 

karangan, laporan, angket, dan menyalin. 

 Pada kegiatan presentasi kelompok, aktivitas siswa pada siklus I ke siklus 

II mengalami peningkatan yang cukup besar. Siswa yang semula tampil dengan 

malu-malu pada siklus II tampil lebih percaya diri. Siswa menyampaikan hasil 

diskusi menggunakan kalimat yang santun dan suara yang lantang. Keseluruhan 

siswa menyimak dan menghargai apa yang disampaikan kelompok presentasi. 

Pada siklus II juga terlihat peningkatan pada jumlah siswa yang berani 

menyampaikan ide pendapat/saran kepada kelompok  presentasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Diedrich (dalam Sardiman 2012: 101). Oral activities, antara 
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lain menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya, memberi saran, wawancara, 

diskusi; dan emotional activities antara lain menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

 Di akhir pembelajaran kegiatan siswa adalah merefleksi diri dan menulis 

karangan narasi sebagai evaluasi. Pada siklus I siswa mencatat hal-hal penting 

selama mengikuti pembelajaran, ikut membuat penegasan kesimpulan materi yang 

telah dipelajari, dan menanyakan kesulitan pada guru. Pada saat mengerjakan 

evaluasi secara individu, masih ada beberapa siswa yang bertanya dengan 

temannya dan saling meminjam alat tulis. Pada siklus II secara keseluruhan siswa 

sudah merefleksi diri, menulis karangan narasi secara mandiri, tenang dan tepat 

waktu. Kegiatan siswa dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Diedrich 

(dalam Sardiman 2012: 101) writting activities misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan dan menyalin; mental activities diantaranya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan; dan 

oral activities antara lain menyatakan pendapat, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, wawancara, diskusi. 

Dalam penelitian yang dilakukan, terlihat adanya peningkatan aktivitas 

siswa pada pembelajaran menulis karangan narasi. Hal tersebut membuktikan 

bahwa model think talk write berbantuan media gambar seri cocok diterapkan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa yang pada akhirnya akan 

meningkatkan hasil belajar yaitu keterampilan menulis karangan narasi siswa. 
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4.2.1.3. Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siklus I dan Siklus II 

  Pada penelitian ini, indikator keterampilan menulis karangan narasi siswa 

ada lima yaitu kualitas isi, organisasi dan penyajian isi, pemilihan kata, 

penggunaan ejaan dan  tanda baca, serta kerapian tulisan.   

 Hasil keterampilan menulis karangan narasi siklus I menunjukkan bahwa 

pada aspek kualitas isi sudah baik sekali. Sebagian besar siswa sudah mampu 

mengungkapkan ide gagasan sesuai tema, isi karangan disusun secara runtut dan 

logis. Namun dalam penyajiannya masih banyak kesalahan pada aspek pemilihan 

kata, penggunaan ejaan dan tanda baca yang kurang tepat, serta masih banyak 

coretan sehingga hasil tulisan siswa menjadi kurang rapi. Banyak siswa yang 

perbendaharaan kosakatanya sedikit, kurang mengerti penggunaan huruf kapital 

yang tepat dan juga belum menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Secara 

keseluruhan  siswa kurang memperhatikan aspek kerapian tulisan. 

Pada pelaksanaan pembelajaran menulis di siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi. Sebagian besar siswa sudah 

mampu mengungkapkan ide gagasan sesuai tema, isi karangan disusun secara 

runtut dan logis, sudah ada bagian awal, inti dan akhir cerita, dan juga terdapat 

beberapa kalimat penjelas. Penggunaan huruf kapital, tanda baca titik, tanda koma 

serta kerapian tulisan sudah mulai diperhatikan oleh siswa. Namun secara 

keseluruhan perbendaharaan kosakata siswa masih kurang. Berikut ini salah satu 

hasil menulis karangan narasi milik RAH pada siklus I dan siklus II. 
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Gambar 4.11 Hasil menulis karangan narasi milik RAH pada siklus I 

 Pada siklus I, RAH sudah menulis karangan narasi sesuai tema, alur cerita 

runtut, awal paragraf menjorok ke dalam, tulisan sudah dapat dibaca dengan baik. 

Namun masih ditemukan beberapa kesalahan pada aspek ejaan dan pilihan kata, 

seperti kata “Ia” menjadi kata “iya”, dan kata “lalu” yang digunakan berulang-

ulang, penggunaan kata “di” yang kurang tepat. Selain itu pengunaan huruf 

kapital pada judul, nama orang juga masih kurang tepat. Secara keseluruhan hasil 

menulis karangan narasi milik RAH pada siklus I sudah baik 
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Gambar 4.12 Hasil menulis karangan narasi milik RAH pada siklus II 

 Pada siklus II hasil menulis karangan narasi milik RAH mengalami 

peningkatan. Pada aspek isi, sudah sesuai dengan tema, alur disusun secara runtut 

dan logis. Aspek penggunaan huruf kapital, tanda baca titik, koma, sudah tepat. 

Huruf kapital digunakan untuk judul, nama orang, nama hari, dan nama negara 

Indonesia. Pada aspek piliihan kata sudah cukup baik. Tidak ada lagi penggunaan 

kata yang berulang-ulang. Secara keseluruhan hasil tulisan sudah baik dan jelas.  
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4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

 Pembelajaran menulis karangan narasi melalui model think talk write 

berbantuan media gambar seri memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja  

sama. Siswa saling bertukar ide gagasan/pendapat dalam membuat karangan 

narasi berdasarkan gambar seri yang diberikan.  

 Pembelajaran diawali dengan pertanyaan apersepsi, menyampaikan 

langkah model think talk write, memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Kemudian guru membagikan contoh karangan narasi. Siswa 

diminta untuk membaca dan menganalisis bagian-bagian dari karangan narasi 

tersebut secara individu. Guru menunjukkan media gambar seri tentang kegiatan 

sehari-hari agar mempermudah siswa dalam menemukan ide gagasan yang ada 

pada contoh karangan narasi.  

 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri 5 siswa. 

Pada pembentukan kelompok, banyak penggunaan waktu yang tidak efektif. Hal 

ini dikarenakan guru tidak menyampaikan instruksi dengan jelas dan tegas 

sehingga perpindahan tempat duduk membutuhkan waktu yang lama dan suasana 

kelas menjadi ramai. Setelah itu mereka bekerja kelompok untuk menganalisis 

gambar seri kemudian membuat kerangka karangan dan mempresentasikannya. 

Setiap perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan 

karangan narasi yang telah dibuat dan berhak memberikan komentar dan 

menanggapi karangan narasi yang dipresentasikan. Keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran, akan menimbulkan kebermaknaan belajar, sehingga 

berdampak terhadap hasil belajar siswa. 
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5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Think Talk 

Write berbantuan Media Gambar Seri pada siswa kelas IV SDN Sekaran 02 

Semarang” dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi. Adapun simpulan tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Melalui model think talk write berbantuan media gambar seri dapat 

meningkatkan keterampilan guru yaitu  siklus I  memperoleh skor 23 dengan 

kriteria baik, dan pada siklus II memperoleh skor 29 dengan kriteria sangat 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya beberapa indikator antara 

lain: menunjukkan contoh karangan  narasi yang diperjelas dengan gambar 

seri, membimbing siswa menemukan ide gagasan karangan narasi, 

membentuk kelompok belajar secara heterogen, membimbing diskusi 

kelompok, membimbing siswa menulis karangan narasi, dan menutup 

pelajaran. 

2. Melalui model think talk write berbantuan media gambar seri dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada proses pembelajaran yaitu  siklus I  

rata-rata skor 27,1 dengan kriteria baik, dan pada siklus II rata- rata skor 36,8 

dengan kriteria sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 
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beberapa indikator antara lain: kesiapan dalam mengikuti pembelajaran, 

mengikuti kegiatan awal pembelajaran, memperhatikan contoh karangan 

narasi yang diperjelas dengan gambar seri, menulis ide gagasan karangan 

narasi untuk dibawa ke forum diskusi, memperhatikan instruksi pembentukan 

kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, menulis karangan 

narasi berdasarkan hasil diskusi kelompok, menyajikan hasil diskusi 

kelompok, menanggapi hasil diskusi kelompok lain, merefleksi diri, dan 

menulis karangan narasi secara individu sebagai evaluasi. 

3. Melalui model think talk write berbantuan media gambar seri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karagan narasi pada aspek kualitas isi, 

organisasi dan penyajian isi, pemilihan kata, ejaan dan tanda baca serta 

kerapian tulisan. Hasil belajar pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 61,70 

dan ketuntasan klasikal 66,66% kriteria baik. Pada pelaksanaan tindakan 

siklus II hasil belajar siswa meningkat dengan rata-rata 70,55 dan persentase 

ketuntasan klasikal 85,18% kriteria baik sekali.  

5.2 SARAN 

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian tindakan kelas pada 

siswa kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya lebih memperhatikan pemanfaatan waktu dan 

mengkondisikan kelas dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran menulis 

karangan narasi dapat berjalan secara kondusif dan  optimal. 
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2. Untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis guru hendaknya 

menambah frekuensi pembelajaran menulis karena keterampilan menulis  

tidak datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang 

banyak dan teratur.  

3. Guru hendaknya membagi kelompok yang anggotanya lebih kecil. Anggota 

kelompok terdiri dari 3-4 siswa supaya penggunaan media gambar seri bisa 

lebih efektif. 

4. Untuk mengajarkan materi menulis karangan narasi pada kelas IV, guru 

hendaknya memaksimalkan penggunaan media gambar seri dengan berbagai 

variasi warna, ukuran dan isi cerita (misalnya cerita dongeng, kartun, dan 

cerita rakyat) sehingga membuat siswa lebih tertarik dan membantu siswa 

dalam  mengembangkan ide gagasannya. 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Judul: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Model Think 

Talk Write berbantuan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IV SDN 

Sekaran 02 Semarang 

 

No Fokus Indikator Sumber data Alat/instrument 

 

1. 

 

Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

menulis 

karangan narasi 

melalui model 

think talk write 

berbantuan  

media gambar 

seri 

 

1. Membuka pelajaran 

2. Menunjukkan contoh 

karangan  narasi yang 

diperjelas dengan 

gambar seri 

3. Membimbing siswa 

menemukan ide 

gagasan karangan 

narasi 

4. Membentuk kelompok 

belajar secara 

heterogen 

5. Membimbing diskusi 

kelompok 

6. Membimbing siswa 

menulis karangan 

narasi 

7. Membimbing siswa 

menyampaikan hasil 

diskusi kelompok 

8. Melakukan kegiatan 

penutup 

 

 1. Guru 

 2. Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lembar 

observasi 

2. Foto dan 

video 

2. Aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

menulis 

karangan narasi 

melalui model 

think talk write 

1. Kesiapan dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

2. Mengikuti kegiatan 

awal pembelajaran 

3. Memperhatikan contoh 

karangan narasi yang 

 1. Siswa 

 2. Dokumentasi 

 

1.Lembar 

observasi 

2. Foto dan 

video 
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berbantuan 

media gambar 

seri 

diperjelas dengan 

gambar seri 

4. Menulis ide gagasan 

karangan narasi untuk 

dibawa ke forum 

diskusi 

5. Memperhatikan 

instruksi pembentukan 

kelompok 

6. Berpartisipasi aktif 

dalam diskusi 

kelompok 

7. Menulis karangan 

narasi berdasarkan 

hasil diskusi kelompok  

8. Menyajikan hasil 

diskusi kelompok  

9. Menanggapi hasil 

diskusi kelompok lain 

10. Merefleksi diri 

11. Menulis karangan 

narasi secara individu 

sebagai evaluasi 

 

3 Keterampilan 

menulis 

karangan narasi 

melalui model 

think talk write 

berbantuan 

media gambar 

seri 

1. Kualitas isi 

2. Organisasi  

dan penyajian isi 

3. Pemilihan kata 

4. Penggunaan ejaan dan 

tanda baca yang tepat 

5. Kerapian tulisan 

Hasil menulis 

karangan narasi 

 1. Lembar 

evaluasi 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi  

melalui Model Think Talk Write berbantuan media Gambar Seri  

pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang 

Siklus......... 

Nama Guru : Budi Winoto 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas  : IV 

Materi  : Menulis Karangan Narasi 

Hari/ Tanggal : ......................................... 

Petunjuk  : 

1. Cermatilah 8 indikator keterampilan guru berikut! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator 

pengamatan jika deskriptor tampak! 

4. Skor penilaian: 

1) Jika deskriptor tidak tampak  : skor 0 

2) Jika satu deskriptor tampak  : skor 1. 

3) Jika dua deskriptor tampak  : skor 2. 

4) Jika tiga deskriptor tampak  : skor 3. 

5) Jika empat deskriptor tampak  : skor 4. 

 

No. Indikator Deskriptor Skor 

Cheklist Jumlah 

1. Membuka 

pelajaran  

 

 

a.  Menjelaskan model think talk write 

yang akan dilakukan 

  

b.  Memberikan motivasi belajar  

c.  Menyampaikan apersepsi  

d.  Menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Menunjukkan 

contoh karangan  

narasi yang 

diperjelas 

dengan gambar 

seri 

a.  Memberikan contoh karangan narasi 

sesuai gambar seri 

  

b.   Memberikan umpan balik terhadap 

contoh karangan narasi 

 

c.  Memberikan penekanan pada materi 

yang dianggap penting 

 

d.  Media gambar seri secara 

keseluruhan menunjukkan adanya 

suatu cerita 

 

3. Membimbing a.   Menganalisis pandangan siswa   

Lampiran 02 
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siswa 

menemukan ide 

gagasan karangan 

narasi 

terhadap karangan narasi 

b.  Memusatkan perhatian siswa untuk 

menemukan ide gagasan 

 

c.  Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berpikir 

 

d.  Memberikan pertanyaan acuan untuk 

membantu siswa dalam menemukan 

ide gagasan 

 

4. Membentuk 

kelompok belajar 

secara heterogen 

a.  Membentuk kelompok secara  

heterogen berdasarkan jenis kelamin 

dan tingkat kemampuan siswa 

  

b.  Intruksi yang diberikan jelas  

c.  Mengatur tempat duduk siswa  

d.  Mengatasi perilaku siswa yang 

membuat kegaduhan 

 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

a.   Menyampaikan prosedur   

pengerjaan lembar kerja kelompok 

  

b.  Memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang kurang paham 

 

c.  Memotivasi siswa untuk bekerja 

sama dalam kelompok 

 

d.  Memperjelas permasalahan diskusi  

6. Membimbing 

siswa menulis 

karangan narasi 

a.   Membimbing siswa dalam 

menyusun hasil diskusi secara 

sistematis.  

  

b.  Memberikan pertanyaan yang 

membantu siswa dalam menulis 

karangan narasi 

 

c.  Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menulis pemahamannya 

dengan bahasanya sendiri 

 

d.  Mengarahkan siswa 

mengembangkan karangan narasi 

dengan kata kunci 

 

7. Membimbing 

siswa menyajikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

a.   Menjelaskan cara menyampaikan 

hasil diskusi kelompok 

  

b.  Mengatur tempat untuk menyajikan 

hasil diskusi kelompok 

 

c.  Memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi  
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       Semarang, April 2014 

       Observer, 

 

 

 

       Nurdini, S.Pd.SD 

       NIP. 19570207 197701 2 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d.  Memberi penguatan secara verbal 

maupun non verbal 

 

8. Menutup 

pelajaran. 

 

a. Membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan materi yang telah 

dipelajari 

  

b. Merefleksi kegiatan pembelajaran  

c. Memberikan tugas menulis karangan 

narasi secara individu 

 

d. Memberikan saran-saran untuk 

mengingat materi yang telah 

diajarkan 

 

Jumlah skor 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi  

melalui Model Think Talk Write berbantuan media Gambar Seri  

pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang 

Siklus......... 

Sekolah  : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas  : IV 

Materi  : Menulis Karangan Narasi 

Hari/ Tanggal : ......................................... 

Petunjuk  : 

1. Cermatilah 11 indikator aktivitas siswa berikut! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator pengamatan jika 

deskriptor tampak! 

4. Skor penilaian: 

1) Jika deskriptor tidak tampak    : skor 0. 

2) Jika satu deskriptor tampak   : skor 1. 

3) Jika dua deskriptor tampak   : skor 2. 

4) Jika tiga deskriptor tampak   : skor 3. 

5) Jika empat deskriptor tampak   : skor 4. 

No. Indikator Deskriptor Skor 

Cheklist Jumlah 

1. Kesiapan dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

a. Siswa sudah berada di dalam kelas   

b. Siswa duduk dikursinya dengan tertib   

c. Siswa menyiapkan buku dan alat tulis   

d. Siswa tidak membuat gaduh  

2. Siswa mengikuti 

kegiatan awal 

 

a. Memperhatikan penjelasan guru tentang 

model think talk write 

  

b. Mengajukan pertanyaan sesuai materi  

c. Menanggapi pertanyaan guru dengan 

segera menjawab 

 

d. Siswa mendengarkan dengan seksama    
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tujuan pembelajaran 

3. Memperhatikan 

contoh karangan 

narasi yang 

diperjelas dengan 

gambar seri 

 

a. Mencermati contoh karangan narasi 

dengan seksama 

  

b. Memberikan tanggapan terhadap contoh 

karangan narasi 

 

c. Menulis hal-hal penting berkaitan 

karangan narasi 

 

d.  Tidak mengganggu teman lain  

4. Menulis ide 

gagasan karangan 

narasi untuk dibawa 

ke forum diskusi 

a. Membaca teks karangan narasi   

b. Mengemukakan ide gagasan sesuai tema 

karangan narasi 

 

c.  Membuat catatan bagian-bagian 

karangan narasi 

 

d. Menulis ide gagasan untuk dibawa ke 

forum diskusi 

 

5. Memperhatikan 

instruksi 

pembentukan 

kelompok 

a. Siswa menerima anggota kelompok yang 

dipilihkan guru 

  

b.Siswa tidak membuat kegaduhan  

c. Mengikuti aturan pembentukan 

kelompok oleh guru 

 

d. Siswa siap menerima tugas kelompok  

6. Berpartisipasi aktif 

dalam diskusi 

kelompok 

 

a. Siswa mau mendengarkan pendapat 

teman satu kelompok (tidak 

mendominasi) dalam diskusi 

  

b. Aktif memberikan urun pendapat/ ide  

c. Tidak berdebat dalam pengorganisasian   

tugas kelompok 

 

d. Menulis laporan hasil diskusi   

7 Menulis  

karangan narasi 

berdasarkan hasil 

diskusi kelompok 

a. Menulis sesuai hasil diskusi kelompok   

b. Mengerjakan tanpa banyak bertanya  

c. Menulis tanpa mengganggu anggota 

kelompok  

 

d. Mengerjakan secara mandiri  
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Semarang,  April 2014 

Observer, 

 

 

 

( Tedi Hartono ) 

 

 

 

8. Menyajikan hasil 

diskusi kelompok 

a. Menggunakan kalimat yang santun   

b. Menyampaikan hasil diskusi kelompok 

dengan suara lantang 

 

c. Menanggapi pertanyaan dari guru 

maupun siswa lain 

 

d. Menghargai pendapat dari siswa lain  

9. Menanggapi hasil 

diskusi kelompok 

lain 

a.  Menyimak hasil diskusi kelompok lain   

b.  Memberikan ide pendapat/saran kepada 

kelompok presentasi 

 

c.  Menghargai hasil diskusi kelompok lain  

d.  Tidak membuat kegaduhan  

10. Merefleksi diri a. Menulis hasil refleksi diri selama 

mengikuti pembelajaran 

  

b. Mencatat kesimpulan pelajaran  

c. Menanyakan kesulitan pada guru  

d. Ikut membuat penegasan dan kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari 

 

11. Menulis karangan 

narasi secara 

individu sebagai 

evaluasi 

a. Mengerjakan secara mandiri   

b. Mengerjakan tanpa membuka buku  

c. Mengerjakan dengan sikap tenang  

d. Tepat waktu  

Jumlah skor   
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PEDOMAN CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE BERBANTUAN 

MEDIA GAMBAR SERI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Siklus .....Pertemuan...... 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas   : IV 

Subyek : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran dengan model think talk write berbantuan 

media gambar seri pada pembelajaran menulis karangan narasi! 

Catatan : 

.……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................

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

 ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

       

 Semarang,.............2014 

         Observer, 

 

(............................ ) 

Lampiran 04 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 ( RPP Siklus I ) 

 

 

Sekolah   : SDN  Sekaran 02 Semarang 

Mapel  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : IV / 2 

Alokasi waktu  : 6 x 35 menit (2x Pertemuan) 

Waktu Pelaksanaan : 25 dan 30 April 2014 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk  karangan, pengumuman dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8 .1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

dan lain-lain). 

III. Indikator 

8.1.1 Mengidentifikasi ide gagasan yang ada pada teks karangan narasi. 

8.1.2 Menjelaskan pengertian karangan narasi. 

8.1.3 Menyusun kerangka karangan berdasarkan gambar seri. 

8.1.4 Menulis karangan narasi berdasarkan gambar seri dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca teks karangan narasi dan pengamatan media 

gambar seri siswa dapat mengidentifikasi ide gagasan yang ada pada 

contoh karangan narasi dengan benar. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menjelaskan pengertian 

karangan narasi dengan tepat.  

3. Melalui diskusi kelompok tentang gambar gambar seri siswa dapat 

menyusun kerangka karangan narasi dengan benar.  
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4. Setelah siswa melakukan model pembelajaran think talk write siswa 

dapat membuat karangan narasi menggunakan ejaan dan tanda baca 

dengan benar. 

 Karakter yang diharapkan: Aktif, kreatif, kerja sama dan teliti 

V. Materi Pembelajaran 

- Pengertian karangan narasi 

- Prinsip-prinsip karangan narasi 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Think Talk Write 

Metode : Ceramah, Tanya jawab, dan Diskusi  

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Langkah 

pembelajaran 

menulis karangan 

narasi melalui 

model TTW 

berbantuan media 

gambar seri 

 

Kegiatan Pembelajaran 

dan Alokasi Waktu 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan presensi 

siswa. 

b. Guru melakukan apersepsi: apakah kalian pernah membuat 

suatu karangan? Jenis karangan apa yang kamu buat?.  

c. Guru memberikan motivasi: belajarlah yang rajin agar cita-

cita kalian bisa tercapai.  

1.  Guru 

menjelaskan 

tentang model  

think talk write. 

 

 

d. Guru menjelaskan tentang model think talk write. 

Kalian nanti akan berlatih menulis karangan narasi melalui 

model think talk write. Adapun langkahnya nanti kalian 

membaca teks karangan narasi. Catatlah hal-hal penting yang 

ada pada karangan narasi tersebut. Kemudian diskusikan 

dengan teman kelompokmu isi catatan tersebut sebelum 

kalian menuliskan karangan narasi secara individu. 
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2. Guru 

menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai: 

anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pengertian dan 

langkah-langkah menulis karangan narasi yang baik. 

 

3. Guru 

membagikan 

teks karangan 

narasi dan 

serangkaian 

gambar seri 

Kegiatan Inti (55 menit) 

f. Guru dan siswa bertanya jawab tentang karangan dan 

beberapa jenis karangan yang pernah dibuat oleh siswa. Guru 

membagikan teks karangan narasi dan serangkaian gambar 

seri  (mengamati). 

4. Siswa membaca 

teks karangan 

narasi dan 

membuat catatan 

kecil dari hasil 

membaca secara 

individual untuk 

dibawa ke forum 

diskusi (think). 

g. Siswa membaca contoh teks karangan narasi. 

Pengalamanku Berlibur ke Kebun Binatang 

 Liburan semester akan segera tiba. Aku tidak sabar 

menunggu hari libur itu tiba. Rencananya aku, orang tuaku dan 

Heri sahabatku akan pergi berlibur ke kebun binatang 

Mangkang. Kami sebelumnya tidak pernah berlibur ke kebun 

binatang. Oleh karena itu, aku tidak sabar untuk pergi ke 

kebun binatang. 

 Akhirnya, hari libur semester tiba. Aku, Heri dan orang 

tuaku pergi ke kebun binatang Mangkang. Kami pergi ke 

kebun binatang menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku duduk 

di depan, sedangkan aku dan Heri duduk di belakang. 

Sepanjang perjalanan kami bernyanyi, bercanda tawa ria.  

 Setelah tiba di kebun binatang Mangkang, kami 

membeli tiket di petugas. Di kebun binatang banyak sekali 

hewan-hewan yang belum pernah aku lihat. Ada buaya, gajah, 

jerapah, harimau, burung cendrawasih dll. Waktu melihat 

gajah, aku ditawari untuk menaiki gajah. Aku meminta izin 

ayahku untuk menaiki gajah tersebut. Meskipun takut, aku 

tetap memberanikan diriku untuk menaiki gajah tersebut. Di 

sana ada petugas yang mengawasi kami. 

 Setelah kami berkeliling-keliling kebun binatang, kami 

menggelar tikar di bawah pohon. Kami membuka bekal yang 

kami bawa. Aku sangat senang sekali. Pada liburan selanjutnya 

aku ingin mengajak teman-temanku untuk pergi ke kebun 
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binatang. 

h. Guru menjelaskan materi berdasarkan contoh karangan 

narasi tersebut menggunakan gambar seri. 

  

 

i. Dari penjelasan contoh karangan narasi, siswa diberi 

pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa (menanya). 

j. Siswa diminta mencatat bagian-bagian penting yang ada 

dalam contoh karangan narasi untuk dibawa ke forum diskusi 

kelompok (mengumpulkan informasi). 

5. Guru 

membentuk 

kelompok 

heterogen yang 

terdiri 3-5 siswa. 

k. Guru membentuk kelompok secara heterogen berdasarkan 

tingkat kemampuan siswa yang terdiri dari 3-5 siswa untuk 

mendiskusikan lembar kerja kelompok (mengumpulkan 

informasi). 

6. Siswa 

berinteraksi dan 

berkolaborasi 

dengan teman 

sekelompok  

untuk membahas 

isi catatan (talk). 

l. Siswa berdiskusi dan menyamakan persepsi dengan teman 

sekelompoknya mengenai isi catatan yang telah ditulis 

sebelumnya (mengasosiasikan). 

 m. Siswa secara individu dengan menulis pengetahuan hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri (mengasosiasikan).  

 n. Hasil diskusi diserahkan kepada guru untuk diperiksa guru 

(mengomunikasikan). 

 Kegiatan Akhir (40 menit) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran.  

2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 

3. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat materi 
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pelajaran. 

4. Guru menutup pelajaran. 

 

Pertemuan Kedua 

Langkah pembelajaran 

menulis karagan narasi 

melalui model TTW 

berbantuan media 

gambar seri 

 

Kegiatan Pembelajaran 

dan Alokasi Waktu 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan 

presensi siswa. 

b. Guru melakukan apersepsi: guru mengulas materi 

yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. 

“Anak-anak apakah kalian masih ingat materi yang 

bapak  sampaikan pada pembelajaran yang lalu? Siapa 

yang masih ingat pengertian karangan narasi?” 

c. Guru memberikan motivasi: semakin sering belajar 

menulis maka kalian akan semakin terampil dalam 

membuat karangan narasi. 

 d. Guru menjelaskan tentang model think talk write 

Kalian nanti akan berlatih menulis karangan narasi 

melalui model think talk write. Adapun langkahnya nanti  

ide-ide gagasan yang telah kalian buat kemarin diedit dan 

dibuat karangan narasi yang baik dengan memperhatikan 

ejaan dan tanda baca. Hasil karangan yang terbaik dalam 

kelompok nanti kamu presentasikan ke teman-temanmu.  

 e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. “Setelah 

pembelajaran ini, kalian dapat menyusun karangan 

narasi secara individu berdasarkan ide-ide yang telah 

ditentukan oleh kelompok sebelumnya.” 

 Kegiatan Inti (55 menit) 

f. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan gambar 
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seri kepada setiap kelompok yang sama dengan 

pertemuan yang lalu (mengamati). 

g. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai berbagai ide 

yang telah terkumpul, setelah lembar kerja siswa pada 

pertemuan sebelumnya dibagikan (menanya). 

 “Coba kelompok satu bacakan ide-ide yang telah 

kalian tulis pada pertemuan yang lalu!”  

h. Siswa diminta untuk mengamati gambar seri dan 

membaca ide-ide yang sudah terkumpul. (Mengamati). 

 “Sekarang, amati lagi gambar seri kalian dapat 

kemudian pikirkan lagi ide-ide yang telah kalian tulis. 

Diteliti lagi apakah ide-ide tersebut sudah sesuai 

dengan gambar atau belum. Kalian akan menyusun 

ide-ide gagasan tersebut menjadi sebuah karangan 

narasi”.  

7. Siswa menulis 

karangan narasi 

secara individu 

berdasarkan hasil 

diskusi (write). 

i. Siswa diminta untuk menyusun ide-ide gagasan 

tersebut menjadi sebuah karangan narasi secara 

individu (mengasosiasikan). 

Berdasarkan ide-ide kelompok yang telah kalian teliti 

tadi, kalian harus mengembangkan ide-ide gagasan 

tersebut menjadi beberapa kalimat penjelas. Susunlah 

kalimat-kalimat tersebut secara runtut sehingga 

menjadi karangan narasi yang baik. 

 j. Guru membimbing siswa dalam melakukan 

pengeditan. Dalam melakukan pengeditan, kalian 

harus meneliti apakah karangan narasi yang kalian 

buat sesuai degan tema dan gambar seri yang ada 

dalam lembar kerja kelompok (mengasosiasikan) 
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8.    Perwakilan kelompok 

membacakan hasil 

diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok 

lain menanggapi. 

k. Setiap kelompok memilih satu karya terbaik dari 

anggotanya untuk disampaikan di depan kelas. 

Kelompok lain yang mendapat gambar seri sama 

memberi tanggapan (mengomunikasikan). 

l. Guru memberikan penguatan dan penghargaan kepada 

siswa yang aktif selama pembelajaran. 

9.    Merefleksi 

pembelajaran 

Kegiatan Akhir (40 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari.  

b. Guru memberikan tugas menulis karangan narasi 

secara individu 

c. Guru dan siswa merefleksi pembelajaran 

d. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat materi 

pelajaran. 

e. Guru menutup pelajaran. 

 

VIII. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

a. Kurikulum Bahasa Indonesia kelas 4 SD/MI.  

b. Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: PT 

Gramedia 

c. Kusumaningsih dkk. 2013. Terampil Berbahasa Indonesia. 

Yogyakarta: Andi 

d. Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa. 

e. Suparno dan Yunus. 2010. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta: 

Universitas Terbuka 
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KISI-KISI SOAL 

 

Kelas/ Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara 

      tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman dan pantun  

      anak. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ranah Bentuk Tes 

8 .1 Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma 

dan lain-lain). 

 

8.1.1 Mengidentifikasi ide 

gagasan yang ada pada 

contoh karangan narasi 

 

8.1.2 Menjelaskan 

pengertian karangan narasi 

 

8.1.3  

Menyusun kerangka 

karangan berdasarkan 

gambar seri 

 

8.1.4  

Menulis karangan narasi 

berdasarkan gambar seri  

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C6 

Tes Lisan 

 

 

 

Tes Lisan 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

Tes Tertulis 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi  

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

karangan, pengumuman dalam bentuk karangan, dan pantun anak.  

Kompetensi Dasar  

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

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

A. Karangan Narasi  

 Karangan narasi adalah hasil perwujudan gagasan seseorang ke dalam 

bahasa tulis yang berusaha menggambarkan sejelas-jelasnya mengenai 

serangkaian peristiwa menurut urutan terjadinya (kronologis) dengan maksud agar 

dapat dibaca dan dimengerti oleh masyarakat pembaca sehingga pembaca dapat 

memetik hikmah. Struktur karangan narasi dapat dilihat dari komponen 

pembentuknya: perbuatan, penokohan, latar, dan sudut pandang. 

B. Prinsip-Prinsip Menulis Karangan Narasi  

 Prinsip-prinsip menulis karangan narasi adalah sebagai berikut. 

a. Alur (Plot). 

Alur dalam narasi merupakan kerangka dasar yang penting untuk mengatur 

bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain dalam kesatuan 

waktu. Alur dalam narasi bersembunyi dibalik jalannya cerita. Alur dan 

jalan cerita sulit dipisahkan namun harus dibedakan. Jalan cerita memuat 

kejadian. Suatu kejadian ada karena ada sebabnya, ada alasannya. Sesuatu 

yang menggerakkan kejadian cerita itulah yang disebut alur. Dalam narasi 

terjadi perkembangan alur. Alur sering dikupas menjadi elemen-elemen 

berikut: (1) pengenalan, (2) timbulnya konflik, (3) konflik memuncak, (4) 

klimaks, dan (5) pemecahan masalah. 
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b. Penokohan. 

Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dalam narasi tidak ada pembatasan 

jumlah tokoh namun perlu dipertimbangkan fungsional atau tidaknya tokoh 

tersebut dalam membangun cerita agar peristiwa atau tindakan yang 

ditampilkan tidak berlaku pada banyak tokoh sehingga arahnya terkontrol. 

c. Latar (Setting). 

Latar adalah tempat atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa 

yang dialami tokoh. Dalam karangan narasi terkadang tidak disebutkan 

secara jelas latar tempat maupun waktunya namun adapula yang dijelaskan 

secara pasti. 

d. Sudut Pandang (Point of View). 

Sudut pandang dalam karangan narasi menjawab pertanyaan siapakah yang 

menceritakan kisah ini. Jika pencerita (narator) berbeda maka detail cerita 

juga akan berbeda.  

C. Langkah - langkah menulis karangan narasi: 

1. Menentukan sasaran pembaca yaitu yang akan membaca karangan. 

2. Menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan 

3. Merancang peristiwa – peristiwa utama yang akan ditampilkan. 

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

akhir cerita. 

5. Rinci peristiwa tersebut ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 

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

D. Membuat kerangka karangan 

Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang mengandung 

ketentuan – ketentuan tentang bagaimana menyusun karangan. Kerangka 

karangan dapat membantu penulis menyusun karangan secara logis dan teratur 

serta menghidarkan dari kesalahan yang tidak perlu. Kegunaan kerangka 

karangan bagi penulis antara lain: 

1) dapat membantu penulis menulis karangan secara teratur, tidak membahas satu 

gagasan dua kali, dapat mencegah penulis keluar dari sasaran yang sudah 

dirumuskan dalam topik atau judul, 



147 

 

 

 

2) dapat memperlihatkan bagian – bagian pokok karangan serta memberi 

kemungkunan    perluasan dari bagian tersebut, dan 

3) dapat memperlihatkan kepada penulis bahan – bahan atau materi yang 

diperlukan dalam pembahasan yang akan ditulisnya. 

 

E. Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca yang Tepat dalam Tulisan 

1. Penggunaan Huruf Kapital (Huruf Besar) 

a. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan kata pertama pada 

sebuah kalimat  

Contoh:  

Kereta itu tiba di stasiun puku lima pagi. 

Ia meninggalkan rumah tanpa pamit. 

b. Huruf kapital dipergunakan pula di depan nama diri, nama tempat, bangsa, 

negara, organisasi, bahasa, nama bulan dan hari, Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan 

yang mempergunakan kata Maha.  

Contoh :  

Adi, Nina, Tanto, Bogor, Bandung, Jakarta, Ende, Inggris, Indonesia, 

Nederland, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Januari, Februari, Minggu, 

Senin, Tuhan, Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih, 

dsb. 

c. Huruf kapital dipergunakan pula bagi judul-judul buku, pertunjukan, nama 

harian, majalah, artikel dan biasanya kata-kata yang penting saja ditempatkan 

dalam huruf kapital, sedangkan kata-kata yang tidak penting tetap dalam 

huruf kecil 

Contoh:  

Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru 

Majalah Ilmu Sastra Indonesia  

Bahasa Indonesia dan problematiknya 

2.  Penggunaan Tanda Titik (.) 

a. Setiap akhir kalimat berita dalam suatu paragraf ditutup dengan tanda baca 

titik (.)  
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Contoh :  

Hari Minggu yang lalu Dina diajak ayah ke bandara. Mereka mengantar 

paman yang akan pulang ke Batam. Pagi-pagi mereka sudah sampai di 

bandara. 

b. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan 

singkatan kata atau ungkapan yang sudah lazim  

Contoh : 

Dr. (Doktor)  a.n. (atas nama) 

dr. (Dokter)          d.a (dengan alamat)  

Ir. (Insinyur)                dkk.(dan kawan-kawan)  

dll. (dan lain-lain)                          tsb. (tersebut)  

S.H. (Sarjana Hukum)            Yth. (Yang terhormat)  

c. Tanda titik dipergunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan 

seterusnya yang menunjukkan jumlah; juga dipakai untukk memisahkan 

angka jam, menit dan detik.  

Contoh :  

154.000  

pukul 5.45.42 (pukul lima lewat 45 menit 42 detik) 

Bila bilangan itu tidak menunjukkan jumlah maka tanda titik itu tidak diper-

gunakan, contoh :  

Pada halaman 5675 terdapat kata-kata berikut.  

Ia lahir pada tahun 1876. 

3.  Penggunaan Tanda Koma ( , ) 

a. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat, antara 

kalimat setara yang menyatakan pertentangan, antara anak kalimat dan induk 

kalimat, dan antara anak kalimat dan anak kalimat.  

Contoh :  

Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi maksudnya tidak tercapai.  

Mereka bukan mengerjakan apa yang diperintahkan, melainkan duduk 

bermalas-malasan saja. 
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b. Tanda koma (,) digunakan diantara kata dalam pemerincian atau 

pembilangan.  

Contoh :  

Ayah, Dina, dan Bayu pergi ke bandara.  

Ia membeli seekor ayam, dua ekor kambing, dan lima puluh kilo gula sebagai 

oleh-oleh untuk orang tuanya. 

c. Tanda koma dipakai dibelakang kata atau ungkapan transisi yang terdapat 

pada awal kalimat, misalnya: jadi, oleh karena itu, lagi pula, meskipun 

begitu, akan tetapi, disamping itu.  

Contoh :  

Di samping itu, kenyataan dan sejarah juga menunjukkan bahwa gerakan 

mahasiswa itu biasanya tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, sudah 

tibalah waktunya bagi kita untuk menata kembali kehidupan di kampus ini. 

d. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata-kata afektif seperti o, ya, wah, 

aduh, kasihan, dari bagian kalimat lainnya.  

Contoh: Aduh, betapa sedih nasibnya. Wah, sungguh hebat hasil yang mereka 

capai. 
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Media Pembelajaran 

 

 

  

Contoh karangan narasi 

Pengalamanku Berlibur ke Kebun Binatang 

 

 Liburan semester akan segera tiba. Aku tidak sabar menunggu hari libur 

itu tiba. Rencananya aku, orang tuaku dan Heri sahabatku akan pergi berlibur ke 

kebun binatang Mangkang. Kami sebelumnya tidak pernah berlibur ke kebun 

binatang. Oleh karena itu, aku tidak sabar untuk pergi ke kebun binatang. 

 Akhirnya, hari libur semester tiba. Aku, Heri dan orang tuaku pergi ke 

kebun binatang Mangkang. Kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku. 

Ayah dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan Heri duduk di belakang. 

Sepanjang perjalanan kami bernyanyi, bercanda tawa ria.  

 Setelah tiba di kebun binatang Mangkang, kami membeli tiket di petugas. 

Di kebun binatang banyak sekali hewan-hewan yang belum pernah aku lihat. Ada 

buaya, gajah, jerapah, harimau, burung cendrawasih dll. Waktu melihat gajah, aku 

ditawari untuk menaiki gajah. Aku meminta izin ayahku untuk menaiki gajah 

tersebut. Meskipun takut, aku tetap memberanikan diriku untuk menaiki gajah 

tersebut. Di sana ada petugas yang mengawasi kami. 

 Setelah kami berkeliling-keliling kebun binatang, kami menggelar tikar di 

bawah pohon. Kami membuka bekal yang kami bawa. Aku sangat senang sekali. 

Pada liburan selanjutnya aku ingin mengajak teman-temanku untuk pergi ke 

kebun binatang. 
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Skenario Penggunaan Media Gambar Seri 

 

1. Guru membagikan contoh teks karangan narasi dengan tema liburan untuk 

dibaca siswa secara individu. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menempelkan media gambar seri sesuai 

cerita karangan narasi. 

3. Guru melakukan tanya jawab tentang hubungan antara karangan narasi yang 

telah dibaca dengan media gambar seri yang ditampilkan guru. Apakah sudah 

sesuai dengan isi karangan narasi? Ayo coba, gambar 1 tentang apa? 

4.  Guru menanyakan alasan jawaban siswa. 

5. Guru mengkonfirmasi siswa bahwa dari gambar seri yang ditampilkan tersebut 

bisa dibuat menjadi kerangka karangan narasi, dan selanjutnya dapat dibuat 

menjadi karangan narasi yang padu dan utuh. 

6. Guru membagikan lembar kerja kelompok yang di dalamnya terdapat media 

gambar seri yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 

7. Siswa berdiskusi kelompok untuk membuat kerangka karangan berdasarkan 

media gambar seri. Siswa saling bertukar ide gagasan tentang gambar seri. 

8. Dari ide-ide yang terkumpul siswa mengembangkan kerangka karangan narasi 

menjadi karangan narasi yang padu dan utuh. 

9. Guru bersama siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok  

Nama :…………………………….. 

 ……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

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

1. Tulislah ide-ide gagasan berdasarkan tema. Kamu bisa melihat dari gambar di 

bawah ini! 

     

2.  Buatlah kerangka karangan berdasarkan gambar seri tersebut ! Diskusikan 

bersama teman kelompokmu ! 

 

Judul :................................................................................................................ 

Kerangka karangan : 

Awal cerita: 

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

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

Inti cerita:  

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

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

Akhir cerita: 

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

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

 

3.    Kembangkan kerangka karanganmu menjadi sebuah karangan utuh, 

perhatikan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik! 

 

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

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

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

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

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

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

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

 SELAMAT MENGERJAKAN  
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Lembar Kerja Kelompok  

Nama :…………………………….. 

 ……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

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

1. Tulislah ide-ide gagasan berdasarkan tema. Kamu bisa melihat dari gambar di 

bawah ini! 

        

2.  Buatlah kerangka karangan berdasarkan gambar seri tersebut ! Diskusikan bersama 

teman kelompokmu ! 

 

Judul :............................................................................................................... 

Kerangka karangan : 

Awal cerita: 

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

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

Inti cerita: 

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

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

Akhir cerita: 

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

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

 

3.    Kembangkan kerangka karanganmu menjadi sebuah karangan utuh, perhatikan 

penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik! 

 

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

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

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

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

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

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

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

 SELAMAT MENGERJAKAN  
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Lembar Evaluasi 

Nama :…………………….. 

No.Absen :…………………….. 

Kelas :…………………….. 

 

1. Kembangkanlah ide gagasan yang kalian buat menjadi karangan narasi. 

2. Buatlah sebuah karangan narasi minimal 3 paragraf berdasarkan gambar seri 

dan hasil diskusi! Perhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, tanda koma dan 

tanda titik. 

3. Jangan lupa beri judul hasil tulisanmu! 

 

…………………………………….... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SELAMAT MENGERJAKAN 
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LEMBAR PEDOMAN PENILAIAN  

KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI 

Siklus......... 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas  : IV 

Materi  : Menulis Karagan Narasi 

Hari/ Tanggal : .......................................... 

Petunjuk  : 

1. Cermatilah 5 indikator keterampilan berikut! 

2. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator 

pengamatan jika deskriptor tampak! 

3. Skor penilaian: 

1) Jika deskriptor tidak tampak   : skor 0 

2) Jika satu deskriptor tampak   : skor 1. 

3) Jika dua deskriptor tampak   : skor 2. 

4) Jika tiga deskriptor tampak   : skor 3. 

5) Jika empat deskriptor tampak   : skor 4. 

 

No. Indikator Deskriptor Skor Penilaian 

Cheklist Jumlah 

1. Kualitas isi 

 

a. Isi cerita sesuai dengan tema   

b. Kalimat-kalimat saling berhubungan  

c. Isi karangan disusun secara runtut  

d. Jalan cerita disusun secara logis  

2. Organisasi 

dan penyajian 

isi 

a. Terdapat bagian awal, inti, dan penutup   

b. Kalimat-kalimat saling berhubungan  

c. Pengungkapan ide gagasan jelas  

d. Terdapat kalimat penjelas  

3. Pemilihan 

kata 

a. Menggunakan kata yang variatif sesuai 

tema 

  

b. Menggunakan bahasa Indonesia baku  

c. Menggunakan kata-kata yang santun  

d. Kata tidak bermakna ambigu  

4. Penggunaan 

ejaan dan 

a. Menggunakan huruf kapital dengan 

benar 
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tanda baca 

yang tepat 

b. Menggunakan tanda titik dengan benar  

c. Menggunakan tanda koma dengan benar  

d. Menggunakan tanda hubung dengan   

benar 

 

5. Kerapian 

tulisan 

a. Tulisan mudah dibaca   

b. Tidak banyak coretan  

c. Awal paragraf menjorok  

d. Ukuran abjad ditulis dengan benar  

 Jumlah Skor   

Kriteria   

 

Banyak cek = Jumlah skor 

Keterangan penilaian : 

Skor Kriteria 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor < 10 Cukup  

0 ≤ skor < 5 Kurang 

 

Jumlah skor = …. Kriteria = …. 

Semarang,………………2014 

              

         Peneliti, 

 

 

(  Budi Winoto ) 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE BERBANTUAN 

MEDIA GAMBAR SERI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Siklus I Pertemuan 1 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas   : IV 

Subyek : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran dengan model think talk write berbantuan 

media gambar seri pada pembelajaran menulis karangan narasi! 

Catatan : Siklus I pertemuan 1 pelajaran dimulai pukul 09.15 WIB. Guru 

membuka pembelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan melakukan 

apersepsi. Sebagian besar siswa menanggapi apersepsi, namun masih terdapat 

siswa yang diam saja. Guru membagikan contoh karangan narasi dibantu dengan 

beberapa siswa. Guru menjelaskan alur karangan narasi menggunakan media 

gambar seri. Guru membentuk kelompok belajar dengan cara memanggil nama 

siswa. Ada dua siswa yang mengalami penolakan dalam kelompok. Guru 

memberi pengertian pada kelompok yang menolak anggota. Suasana kelas 

menjadi gaduh pada saat siswa akan berkumpul dengan kelompok belajarnya. 

Guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan kelompok. Saat 

penyampaian hasil diskusi guru mendampingi siswa di depan kelas. Kegiatan 

dilanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja kelompok yang kedua. Guru 

membimbing siswa menyimpulkan materi. Ada beberapa siswa yang sudah 

berkemas-kemas pulang. Guru memeriksa buku siswa tersebut untuk memastikan 

siswa sudah mencatat kesimpulan. Guru menutup pembelajaran. 

Semarang, 25 April 2014 

 

 

 

 

                    Tedi Hartono 

Lampiran 06 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE BERBANTUAN 

MEDIA GAMBAR SERI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Siklus I Pertemuan 2 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas   : IV 

Subyek : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran dengan model think talk write berbantuan 

media gambar seri pada pembelajaran menulis karangan narasi! 

Catatan : Siklus I pertemuan 2 pelajaran dimulai pukul 09.15 WIB. Ada 

satu siswa yang tidak masuk. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

dilanjutkan dengan melakukan apersepsi. Guru melakukan tanya jawab tentang 

bagian-bagian karangan narasi Guru mengingatkan anggota kelompok yang lalu 

untuk melanjutkan mengerjakan lembar kerja kelompok. Beberapa siswa telah 

aktif membantu temannya yang kesulitan. Ada juga siswa yang mendominasi 

pengerjaan tugas kelompok. Guru berkeliling kelas untuk membimbing dan 

mengecek keaktifan siswa. Saat penyampaian hasil diskusi guru mendampingi 

siswa di depan kelas. Guru memberikan kesepatan pada kelompok lain untuk 

memberi tanggapan/kommentar. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi, 

kemudian memberikan evaluasi secara individu. Siswa menulis karangan narasi 

masih kurang tenang. Siswa saling pinjam alat tulis dan bertanya dengan 

temannya. Beberapa siswa telat dalam mengumpulkan karangan narasi secara 

individu. Guru menutup pembelajaran. 

Semarang, 30 April 2014 

 

 

 

 

 

                    Tedi Hartono 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi  

melalui Model Think Talk Write berbantuan media Gambar Seri  

pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang 

Siklus I 

Nama Guru : Budi Winoto 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas  : IV 

Materi  : Menulis Karangan Narasi 

Hari/ Tanggal : ......................................... 

Petunjuk  : 

1. Cermatilah 8 indikator keterampilan guru berikut! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator 

pengamatan jika deskriptor tampak! 

4. Skor penilaian: 

1) Jika deskriptor tidak tampak  : skor 0 

2) Jika satu deskriptor tampak  : skor 1. 

3) Jika dua deskriptor tampak  : skor 2. 

4) Jika tiga deskriptor tampak  : skor 3. 

5) Jika empat deskriptor tampak  : skor 4. 

 

No. Indikator Deskriptor Skor 

Cheklist Jumlah 

1. Membuka 

pelajaran  

 

 

a.  Menjelaskan model think talk write 

yang akan dilakukan 
 

4 b.  Memberikan motivasi belajar  

c.  Menyampaikan apersepsi  

d.  Menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Menunjukkan 

contoh karangan  

narasi yang 

diperjelas 

dengan gambar 

seri 

a.  Memberikan contoh karangan narasi 

sesuai gambar seri 
 

3 

b.   Memberikan umpan balik terhadap 

contoh karangan narasi 
 

c.  Memberikan penekanan pada materi 

yang dianggap penting 
 

d.  Media gambar seri secara 

keseluruhan menunjukkan adanya 

suatu cerita 

 

3. Membimbing a.   Menganalisis pandangan siswa  2 

Lampiran 07 
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siswa 

menemukan ide 

gagasan karangan 

narasi 

terhadap karangan narasi 

b.  Memusatkan perhatian siswa untuk 

menemukan ide gagasan 
 

c.  Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berpikir 
 

d.  Memberikan pertanyaan acuan untuk 

membantu siswa dalam menemukan 

ide gagasan 

 

4. Membentuk 

kelompok belajar 

secara heterogen 

a.  Membentuk kelompok secara  

heterogen berdasarkan jenis kelamin 

dan tingkat kemampuan siswa 

 

2 b.  Intruksi yang diberikan jelas  

c.  Mengatur tempat duduk siswa  

d.  Mengatasi perilaku siswa yang 

membuat kegaduhan 
 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

a.   Menyampaikan prosedur   

pengerjaan lembar kerja kelompok 
 

3 

b.  Memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang kurang paham 
 

c.  Memotivasi siswa untuk bekerja 

sama dalam kelompok 
 

d.  Memperjelas permasalahan diskusi  

6. Membimbing 

siswa menulis 

karangan narasi 

a.   Membimbing siswa dalam 

menyusun hasil diskusi secara 

sistematis.  

 

3 

b.  Memberikan pertanyaan yang 

membantu siswa dalam menulis 

karangan narasi 

 

c.  Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menulis pemahamannya 

dengan bahasanya sendiri 

 

d.  Mengarahkan siswa 

mengembangkan karangan narasi 

dengan kata kunci 

 

7. Membimbing 

siswa menyajikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

a.   Menjelaskan cara menyampaikan 

hasil diskusi kelompok 
 

3 
b.  Mengatur tempat untuk menyajikan 

hasil diskusi kelompok 
 

c.  Memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi  
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       Semarang,  April 2014 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  Memberi penguatan secara verbal 

maupun non verbal 
 

8. Menutup 

pelajaran. 

 

a. Membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan materi yang telah 

dipelajari 

 

3 

b. Merefleksi kegiatan pembelajaran  

c. Memberikan tugas menulis karangan 

narasi secara individu 
 

d. Memberikan saran-saran untuk 

mengingat materi yang telah 

diajarkan 

 

Jumlah skor 
23 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I  

No Indikator 

D
esk

rip
to

r 

Siswa yang diamati 

Jml 

skor 

Rata

-

rata  

A
N

G
A

 

H
E

S
 

H
A

F
 

R
A

N
G

 

G
A

L
 

M
E

L
 

S
A

T
 

N
O

D
I 

R
IS

 

H
E

R
 

1. kesiapan dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

 

a √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

28 3,1 
b √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

c √ √  √   √ -  √ 

d   √ √ √ √  - √  

2. mengikuti kegiatan 

awal pembelajaran 

 

a √ √ √ √  √ √ - √ √ 

22 2,4 
b    √ √   -  √ 

c √ √   √ √ √ -  √ 

d  √ √  √  √ - √  

3. memperhatikan 

contoh karangan 

narasi yang 

diperjelas dengan 

gambar seri 

 

a √ √   √ √ √ - √ √ 

20 2,2 

b   √  √   -   

c √ √  √ √ √  -  √ 

d   √ √  √ √ - √  

4. menulis ide gagasan 

karangan narasi 

untuk dibawa ke 

forum diskusi 

 

a √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

23 2,5 

b  √  √   √ -   

c √  √ √ √ √ √ - √ √ 

d √ √  √ √ √  -   

5. memperhatikan 

instruksi 

pembentukan 

kelompok 

 

a √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

21 2,3 

b √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

6. berpartisipasi aktif 

dalam diskusi 

kelompok 

 

a √ √ √ √ √ √ √ - √  

23 2,5 
b √ √ √ √ √   -  √ 

c √     √ √ - √ √ 

d  √ √  √ √ √ - √  

7. menulis karangan 

narasi berdasarkan 

hasil diskusi 

kelompok 

a √ √  √ √  √ -   

21 2,3 
b   √  √ √  - √ √ 

c  √ √   √  -   

d √ √  √ √ √ √ - √ √ 

8. menyajikan hasil 

diskusi kelompok  

 

a √ √ √ √ √ √  - √ √ 

20 2,2 
b  √   √ √  -   

c √  √  √  √ -  √ 

d    √   √ - √  

9. menanggapi hasil 

diskusi kelompok 

lain 

a √ √   √  √ - √  

23 2,5 b √ √ √ √ √ √ √ -   

c √  √  √ √ √ -  √ 

Lampiran 08 
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Observer, 

 

 

 

 

Tedi Hartono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d  √ √ √    - √ √ 

10. merefleksi diri 

 

a   √   √  -   

23 2,5 
b √ √ √ √ √  √ - √ √ 

c  √  √ √ √  - √ √ 

d √ √ √  √  √ - √ √ 

11. menulis karangan 

narasi secara 

individu sebagai 

evaluasi. 

 

a  √ √ √    - √ √ 

24 2,6 

b √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

c √   √    - √ √ 

d √ √ √  √ √ √ -   

Jumlah Skor           271 27,1 

Kategori  B B B B B B B  B  Baik 
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Data Ketuntasan Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi Siklus I 

 

No Nama 

Siswa 

Indikator Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi 

Jumlah 

Skor 

Kriteria Nilai Kuali 

fikasi 

a b c d e 

1. YUS 2 2 2 2 3 11 B 55 TT 

2. ANGI 3 3 3 2 4 15 SB 75 T 

3. WAH 3 2 2 3 3 13 B 65 T 

4. ADI 3 2 3 3 3 14 B 70 T 

5. ANGA 4 3 2 2 2 13 B 65 T 

6. CAH 2 3 3 2 3 13 B 65 T 

7. CHA 2 3 4 4 3 16 SB 80 T 

8. HES 2 2 2 2 3 11 B 55 TT 

9. HAF 2 2 2 1 1 8 C 40 TT 

10. NOSO 4 2 2 2 3 13 B 65 T 

11. NOSI 2 3 2 1 3 11 B 55 T 

12. REI 4 3 2 3 3 15 SB 75 T 

13. RAH 3 2 2 3 3 13 B 65 T 

14. SAB 3 2 3 3 3 14 B 70 T 

15. VIN 4 3 4 3 3 17 SB 85 T 

16. DIV 3 3 2 2 3 13 B 65 T 

17. RANG 2 2 1 2 2 9 C 45 TT 

18. NIA 3 3 3 2 3 13 B 65 T 

19. GAL 3 3 3 2 2 13 B 65 T 

20. DAN 3 2 2 3 3 13 B 65 T 

21. MEL 2 1 1 1 2 7 C 35 TT 

22. BAG 4 3 2 3 3 15 SB 75 T 

23. SAT 1 1 1 1 1 5 C 25 TT 

24. NODI - - - - - - - - - 

25. MAU 3 3 3 2 2 13 B 65 T 

26. RIS 3 2 2 1 2 10 B 50 TT 

27. HER 2 2 2 1 2 9 C 45 TT 

28. BER 4 3 3 3 3 17 SB 85 T 

Jumlah 76 65 63 58 27 333  1666  

Rata-Rata 2,8 2,4 2,3 2,1 1,0 12,33  61,70  

Nilai Terendah 25  

Nilai Tertinggi 85  

Belum Tuntas 9  

Tuntas 18  

Ketuntasan Klasikal 66,66%  

Keterangan : 

a. Kualitas isi   d. Penggunaan ejaan dan tanda  

b. Organisasi dan penyajian isi e. Kerapian tulisan 

c. Pemilihan kata 

 

 

Lampiran 09 
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Hasil Belajar Siswa Siklus I 
 

 
 

Indikator a b c d e 

Skor 2 2 2 1 1 

 

Lampiran 10 
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Indikator a b c d e 

Skor 4 3 3 3 3 
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DOKUMENTASI FOTO SIKLUS I 
 

 

 

    

Siswa membaca karangan narasi (think)    Guru melakukan tanya jawab           

 

   
Guru membimbing diskusi kelompok (talk) Siswa mempresentasikan hasil diskusi  

  

Siswa menulis karangan narasi (write)                Guru menutup pembelajaran 

 

Lampiran 11 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 ( RPP Siklus II ) 

 

Sekolah    : SDN  Sekaran 02 Semarang 

Mapel   : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester   : IV / 2 

Alokasi waktu    : 6 x 35 menit (2x Pertemuan) 

Waktu Pelaksanaan : 06 dan 09 Mei 2014 

 

I. Standar Kompetensi 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara tertulis dalam    

     bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8 .1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

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

dan lain-lain). 

III. Indikator 

8.1.1 Mengidentifikasi ide gagasan yang ada pada contoh karangan narasi. 

8.1.2 Menjelaskan unsur-unsur karangan narasi. 

8.1.3 Menyusun kerangka karangan berdasarkan gambar seri. 

8.1.4 Menulis karangan narasi berdasarkan gambar seri dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan membaca teks karangan narasi dan pengamatan media 

gambar seri siswa dapat mengidentifikasi ide gagasan yang ada pada 

contoh karangan narasi dengan benar. 

2. Melalui kegiatan tanya jawab siswa dapat menjelaskan unsur-unsur 

karangan narasi dengan tepat.  

3. Melalui diskusi kelompok tentang gambar gambar seri siswa dapat 

menyusun kerangka karangan narasi dengan benar.  

4. Setelah siswa melakukan model pembelajaran think talk write siswa 

dapat membuat karangan narasi menggunakan ejaan dan tanda baca 

dengan benar 

Lampiran 12 
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 Karakter yang diharapkan: Aktif, kreatif, kerja sama dan teliti 

V. Materi Pembelajaran 

- Unsur-unsur karangan narasi 

- Menulis dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca yang benar 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

Model  : Think Talk Write 

Metode : Ceramah, Tanya jawab, dan Diskusi  

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Langkah pembelajaran 

menulis narasi melalui 

model TTW berbantuan 

media gambar seri 

 

Kegiatan Pembelajaran 

dan Alokasi Waktu 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan 

presensi siswa. 

b. Guru melakukan apersepsi: pernahkah kalian 

mengikuti perlombaan? Jenis lomba apa yang 

kamu ikuti?.  

c. Guru memberikan motivasi: belajarlah yang rajin 

agar cita-cita kalian bisa tercapai.  

1.  Guru menjelaskan 

tentang model  think 

talk write. 

 

 

d. Guru menjelaskan tentang model think talk write. 

Kalian nanti akan berlatih menulis karangan narasi 

melalui model think talk write. Adapun langkahnya 

nanti kalian membaca teks karangan narasi. 

Catatlah hal-hal penting yang ada pada karangan 

narasi tersebut. Kemudian diskusikan dengan teman 

kelompokmu isi catatan tersebut sebelum kalian 

menuliskan karangan narasi secara individu. 

2. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai: anak-anak, hari ini kita akan 

mempelajari unsur-unsur karangan narasi, dan 

langkah-langkah menulis karangan narasi yang 

baik. 
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3. Guru membagikan 

teks karangan narasi 

dan serangkaian 

gambar seri 

Kegiatan Inti (55 menit) 

f. Guru dan siswa bertanya jawab tentang karangan 

dan beberapa jenis karangan yang pernah dibuat 

oleh siswa. Guru membagikan teks karangan narasi 

dan serangkaian gambar seri  (mengamati). 

4. Siswa membaca teks 

karangan narasi dan 

membuat catatan kecil 

dari hasil membaca 

secara individual 

untuk dibawa ke 

forum diskusi (think). 

g. Siswa membaca teks karangan narasi 

Juara Satu di Hari Ibu 

 Pada hari Senin kemarin bu Santi menempelkan 

pengumuman di tembok bahwa dalam rangka memperingati 

hari Ibu maka akan diadakan lomba pada hari Minggu 

tanggal 22 Desember di sekolah. Banyak lomba yang akan 

dipertandingkan: ada lomba mewarnai, merangkai bunga, 

menyanyi dan peragaan busana daerah. Untuk kelas 1-3 

perlombaan yang bisa diikuti adalah lomba mewarnai dan 

merangkai bunga, sedangkan peragaan busana daerah dan 

menyanyi untuk siswa kelas 4-6. 

 Karena aku anak kelas 4 maka aku bisa mengikuti 

lomba menyanyi dan peragaan busana daerah. Awalnya aku 

ragu mau ikut lomba apa ya? Aku mau ikut lomba peragaan 

busana daerah tapi aku malu nanti jika dilihat banyak orang, 

tapi kata bu guru tidak boleh malu apalagi kalau nanti 

menang bisa dapat hadiah. Akhirnya aku memutuskan 

untuk mengikuti lomba peragaan busana daerah. 

 Sesampainya di rumah aku mengatakan 

pengumuman lomba peragaan busana daerah pada ibuku. 

Ibuku sangat mendukung keinginanku untuk mengikuti 

lomba tersebut. Ibuku menyiapkan baju-baju yang akan 

kugunakan pada lomba tersebut. Aku sudah tidak sabar 

mengikuti lomba tersebut. 

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

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

h. Guru menjelaskan materi berdasarkan contoh 

karangan narasi tersebut menggunakan gambar seri. 
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i. Dari penjelasan contoh karangan narasi, siswa 

diberi pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa 

(menanya). 

j. Siswa diminta mencatat bagian-bagian penting 

yang ada dalam contoh karangan narasi untuk 

dibawa ke forum diskusi kelompok 

(mengumpulkan informasi). 

5. Guru membentuk 

kelompok heterogen 

yang terdiri 3-5 siswa. 

k. Guru membentuk kelompok secara heterogen 

berdasarkan tingkat kemampuan siswa yang terdiri 

dari 3-5 siswa untuk mendiskusikan lembar kerja 

kelompok (mengumpulkan informasi). 

6. Siswa berinteraksi dan 

berkolaborasi dengan 

teman sekelompok  

untuk membahas isi 

catatan (talk). 

l. Siswa berdiskusi dan menyamakan persepsi dengan 

teman sekelompoknya mengenai catatan yang telah 

ditulis sebelumnya (mengasosiasikan). 

 m. Siswa secara individu dengan menulis pengetahuan 

hasil diskusinya ke dalam bahasanya sendiri 

(mengasosiasikan).  

 n. Hasil diskusi diserahkan kepada guru untuk 

diperiksa guru (mengomunikasikan). 

 Kegiatan Akhir (40 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti. 

c. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat 

materi pelajaran. 

d. Guru menutup pelajaran. 
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Pertemuan Kedua 

Langkah pembelajaran 

menulis karangan narasi 

melalui model TTW 

berbantuan media 

gambar seri 

 

Kegiatan Pembelajaran 

dan Alokasi Waktu 

 Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengkondisikan kelas, salam, berdoa, dan 

presensi siswa. 

b. Guru melakukan apersepsi: guru mengulas materi 

yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. 

“Anak-anak apakah kalian masih ingat materi yang 

bapak  sampaikan pada pembelajaran yang lalu? 

Siapa yang masih ingat pengertian karangan 

narasi?” 

c. Guru memberikan motivasi: semakin sering belajar 

menulis maka kalian akan semakin terampil dalam 

membuat karangan narasi. 

 d. Guru menjelaskan tentang model think talk write 

Kalian nanti akan berlatih menulis karangan narasi 

melalui model think talk write. Adapun langkahnya 

nanti  ide-ide gagasan yang telah kalian buat kemarin 

diedit dan dibuat karangan narasi yang baik dengan 

memperhatikan ejaan dan tanda baca. Hasil karangan 

yang terbaik dalam kelompok nanti kamu 

presentasikan ke teman-temanmu.  

 e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. “Setelah 

pembelajaran ini, kalian dapat menyusun karangan 

narasi secara individu berdasarkan ide-ide yang 

telah ditentukan oleh kelompok sebelumnya.” 

 Kegiatan Inti (55 menit) 

f. Guru membagikan lembar kerja kelompok dan 



173 

 

 

 

gambar seri kepada setiap kelompok yang sama 

dengan pertemuan yang lalu (mengamati). 

g. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai berbagai 

ide yang telah terkumpul, setelah lembar kerja 

siswa pada pertemuan sebelumnya dibagikan 

(menanya). 

 “Coba kelompok satu bacakan ide-ide yang telah 

kalian tulis pada pertemuan yang lalu!”  

h. Siswa diminta untuk mengamati gambar seri dan 

membaca ide-ide yang sudah terkumpul. 

(Mengamati). 

 “Sekarang, amati lagi gambar seri kalian dapat 

kemudian pikirkan lagi ide-ide yang telah kalian 

tulis. Diteliti lagi apakah ide-ide tersebut sudah 

sesuai dengan gambar atau belum. Kalian nanti 

akan menyusun ide-ide gagasan tersebut menjadi 

sebuah karangan narasi.” 

7. Siswa menulis 

karangan narasi secara 

individu berdasarkan 

hasil diskusi 

kelompok (write). 

i. Siswa diminta untuk menyusun ide-ide gagasan 

tersebut menjadi sebuah karangan narasi secara 

individu (mengasosiasikan). 

Berdasarkan ide-ide kelompok yang telah kalian 

teliti tadi, kalian harus mengembangkan ide-ide 

gagasan tersebut menjadi beberapa kalimat 

penjelas. Susunlah kalimat-kalimat tersebut secara 

runtut sehingga menjadi karangan narasi yang baik. 

 j. Guru membimbing siswa dalam melakukan 

pengeditan. “dalam melakukan pengeditan, kalian 

harus meneliti apakah karangan narasi yang kalian 

buat sesuai dengan tema dan gambar seri yang ada 
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dalam lembar kerja kelompok (mengasosiasikan). 

8.    Perwakilan kelompok 

membacakan hasil 

diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok 

lain menanggapi. 

k. Setiap kelompok memilih satu karya terbaik dari 

anggotanya untuk disampaikan di depan kelas. 

Kelompok lain yang mendapat gambar seri  yang 

sama memberi tanggapan (mengomunikasikan) 

l. Guru memberikan penguatan dan penghargaan 

kepada siswa yang aktif selama pembelajaran. 

9.    Merefleksi 

pembelajaran 

Kegiatan Akhir (40 menit) 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari.  

b. Guru memberikan tugas menulis karangan narasi 

secara individu 

c. Guru dan siswa merefleksi pembelajaran 

d. Guru memberikan saran-saran untuk mengingat 

materi pelajaran. 

e. Guru menutup pelajaran. 

 

VIII. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Belajar 

a. Kurikulum Bahasa Indonesia kelas 4 SD/MI.  

b. Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: PT 

Gramedia 

c. Kusumaningsih dkk. 2013. Terampil Berbahasa Indonesia. 

Yogyakarta: Andi 

d. Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa. 

e. Suparno dan Yunus. 2010. Keterampilan Dasar Menulis. Jakarta: 

Universitas Terbuka 
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2. Media  Pembelajaran 

Contoh teks karangan narasi 

Gambar gambar seri tentang perlombaan. 

IX. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes proses : lembar kerja kelompok 

b. Tes hasil : menulis karangan narasi 

2. Bentuk tes  : mengarang dan tanya jawab 

3. Jenis tes  : unjuk kerja dan produk 

4. Alat evaluasi : lembar penilaian 
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KISI-KISI SOAL 

 

Kelas/ Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Standar Kompetensi : 8. Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi secara 

     tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman dan pantun  

     anak. 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ranah Bentuk Tes 

8 .1 Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma 

dan lain-lain). 

 

8.1.1 Mengidentifikasi ide 

gagasan yang ada pada 

contoh karangan narasi 

 

8.1.2 Menjelaskan usur-

unsur karangan narasi 

 

8.1.3  

Menyusun kerangka 

karangan berdasarkan 

gambar seri 

 

8.1.4  

Menulis karangan narasi 

berdasarkan gambar seri  

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C6 

Tes Lisan 

 

 

 

Tes Lisan 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

Tes Tertulis 
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MATERI AJAR 

Standar Kompetensi  

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

karangan, pengumuman dalam bentuk karangan, dan pantun anak.  

Kompetensi Dasar  

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

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

A. Karangan Narasi  

 Karangan narasi adalah hasil perwujudan gagasan seseorang ke dalam 

bahasa tulis yang berusaha menggambarkan sejelas-jelasnya mengenai 

serangkaian peristiwa menurut urutan terjadinya (kronologis) dengan maksud agar 

dapat dibaca dan dimengerti oleh masyarakat pembaca sehingga pembaca dapat 

memetik hikmah. Struktur karangan narasi dapat dilihat dari komponen 

pembentuknya: perbuatan, penokohan, latar, dan sudut pandang. 

B. Prinsip-Prinsip Menulis Karangan Narasi  

 Prinsip-prinsip menulis karangan narasi adalah sebagai berikut. 

a. Alur (Plot). 

Alur dalam narasi merupakan kerangka dasar yang penting untuk mengatur 

bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain dalam kesatuan 

waktu. Alur dalam narasi bersembunyi dibalik jalannya cerita. Alur dan 

jalan cerita sulit dipisahkan namun harus dibedakan. Jalan cerita memuat 

kejadian. Suatu kejadian ada karena ada sebabnya, ada alasannya. Sesuatu 

yang menggerakkan kejadian cerita itulah yang disebut alur. Dalam narasi 

terjadi perkembangan alur. Alur sering dikupas menjadi elemen-elemen 

berikut: (1) pengenalan, (2) timbulnya konflik, (3) konflik memuncak, (4) 

klimaks, dan (5) pemecahan masalah. 
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b. Penokohan. 

Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dalam narasi tidak ada pembatasan 

jumlah tokoh namun perlu dipertimbangkan fungsional atau tidaknya tokoh 

tersebut dalam membangun cerita agar peristiwa atau tindakan yang 

ditampilkan tidak berlaku pada banyak tokoh sehingga arahnya terkontrol. 

c. Latar (Setting). 

Latar adalah tempat atau waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa 

yang dialami tokoh. Dalam karangan narasi terkadang tidak disebutkan 

secara jelas latar tempat maupun waktunya namun adapula yang dijelaskan 

secara pasti. 

d. Sudut Pandang (Point of View). 

Sudut pandang dalam karangan narasi menjawab pertanyaan siapakah yang 

menceritakan kisah ini. Jika pencerita (narator) berbeda maka detail cerita 

juga akan berbeda.  

C. Langkah - langkah menulis karangan narasi: 

1. Menentukan sasaran pembaca yaitu yang akan membaca karangan. 

2. Menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan 

3. Merancang peristiwa – peristiwa utama yang akan ditampilkan. 

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

akhir cerita. 

5. Rinci peristiwa tersebut ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 

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

D. Membuat kerangka karangan 

Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang mengandung 

ketentuan – ketentuan tentang bagaimana menyusun karangan. Kerangka 

karangan dapat membantu penulis menyusun karangan secara logis dan teratur 

serta menghidarkan dari kesalahan yang tidak perlu. Kegunaan kerangka 

karangan bagi penulis antara lain: 

1) dapat membantu penulis menulis karangan secara teratur, tidak membahas satu 

gagasan dua kali, dapat mencegah penulis keluar dari sasaran yang sudah 

dirumuskan dalam topik atau judul, 
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2) dapat memperlihatkan bagian – bagian pokok karangan serta memberi 

kemungkunan    perluasan dari bagian tersebut, dan 

3) dapat memperlihatkan kepada penulis bahan – bahan atau materi yang 

diperlukan dalam pembahasan yang akan ditulisnya. 

E. Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca yang Tepat dalam Tulisan 

1. Penggunaan Huruf Kapital (Huruf Besar) 

a. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan kata pertama pada sebuah 

kalimat  

Contoh:  

Kereta itu tiba di stasiun puku lima pagi. 

Ia meninggalkan rumah tanpa pamit. 

b. Huruf kapital dipergunakan pula di depan nama diri, nama tempat, bangsa, negara, 

organisasi, bahasa, nama bulan dan hari, Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan yang 

mempergunakan kata Maha.  

Contoh :  

Adi, Nina, Tanto, Bogor, Bandung, Jakarta, Ende, Inggris, Indonesia, Nederland, 

bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Januari, Februari, Minggu, Senin, Tuhan, Allah, 

Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pengasih, dsb. 

c. Huruf kapital dipergunakan pula bagi judul-judul buku, pertunjukan, nama harian, 

majalah, artikel dan biasanya kata-kata yang penting saja ditempatkan dalam huruf 

kapital, sedangkan kata-kata yang tidak penting tetap dalam huruf kecil 

Contoh:  

Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru 

Majalah Ilmu Sastra Indonesia  

Bahasa Indonesia dan problematiknya 

2.  Penggunaan Tanda Titik (.) 

a. Setiap akhir kalimat berita dalam suatu paragraf ditutup dengan tanda baca titik (.)  

Contoh :  

Hari Minggu yang lalu Dina diajak ayah ke bandara. Mereka mengantar paman yang 

akan pulang ke Batam. Pagi-pagi mereka sudah sampai di bandara. 

b. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan singkatan kata 

atau ungkapan yang sudah lazim  

Contoh : 
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Dr. (Doktor)                                   a.n. (atas nama) 

dr. (Dokter)                                    d.a (dengan alamat)  

Ir. (Insinyur)  dkk.(dan kawan-kawan)  

dll. (dan lain-lain)                           tsb. (tersebut)  

S.H. (Sarjana Hukum)  Yth. (Yang terhormat)  

c. Tanda titik dipergunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya 

yang menunjukkan jumlah; juga dipakai untukk memisahkan angka jam, menit dan 

detik.  

Contoh :  

154.000  

pukul 5.45.42 (pukul lima lewat 45 menit 42 detik) 

Bila bilangan itu tidak menunjukkan jumlah maka tanda titik itu tidak diper-

gunakan, contoh :  

Pada halaman 5675 terdapat kata-kata berikut.  

3.  Penggunaan Tanda Koma ( , ) 

a. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat, antara kalimat 

setara yang menyatakan pertentangan, antara anak kalimat dan induk kalimat, dan 

antara anak kalimat dan anak kalimat.  

Contoh :  

Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi maksudnya tidak tercapai.  

Mereka bukan mengerjakan apa yang diperintahkan, melainkan duduk bermalas-

malasan saja. 

b. Tanda koma (,) digunakan diantara kata dalam pemerincian atau pembilangan.  

Contoh :  

Ayah, Dina, dan Bayu pergi ke bandara.  

Ia membeli seekor ayam, dua ekor kambing, dan lima puluh kilo gula sebagai oleh-

oleh untuk orang tuanya. 

c. Tanda koma dipakai dibelakang kata atau ungkapan transisi yang terdapat pada awal 

kalimat, misalnya: jadi, oleh karena itu, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, 

disamping itu.  

Contoh :  

Di samping itu, kenyataan dan sejarah juga menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa 

itu biasanya tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, sudah tibalah waktunya bagi 

kita untuk menata kembali kehidupan di kampus ini. 
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Media Pembelajaran 

 

 

    

Contoh Karangan Narasi 

Juara Satu di Hari Ibu 

 Pada hari Senin kemarin bu Santi menempelkan pengumuman di tembok bahwa 

dalam rangka memperingati hari Ibu maka akan diadakan lomba pada hari Minggu 

tanggal 22 Desember di sekolah. Banyak lomba yang akan dipertandingkan: ada lomba 

mewarnai, merangkai bunga, menyanyi dan peragaan busana daerah. Untuk kelas 1-3 

perlombaan yang bisa diikuti adalah lomba mewarnai dan merangkai bunga, sedangkan 

peragaan busana daerah dan menyanyi untuk siswa kelas 4-6. 

 Karena aku anak kelas 4 maka aku bisa mengikuti lomba menyanyi dan peragaan 

busana daerah. Awalnya aku ragu mau ikut lomba apa ya? Aku mau ikut lomba peragaan 

busana daerah tapi aku malu nanti jika dilihat banyak orang, tapi kata bu guru tidak boleh 

malu apalagi kalau nanti menang bisa dapat hadiah. Akhirnya aku memutuskan untuk 

mengikuti lomba peragaan busana daerah. 
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 Sesampainya di rumah aku mengatakan pengumuman lomba peragaan busana 

daerah pada ibuku. Ibuku sangat mendukung keinginanku untuk mengikuti lomba 

tersebut. Ibuku menyiapkan baju-baju yang akan kugunakan pada lomba tersebut. Aku 

sudah tidak sabar mengikuti lomba tersebut. 

 Akhirnya tiba pada hari perlombaan, aku diantar ibuku mendaftarkan di panitia 

perlombaan. Di sana sudah banyak sekali peserta yang ingin mengikuti lomba tersebut. 

Aku mendaftarkan diriku di panitia lomba. Aku mendapat nomor urut 12. Satu persatu 

peserta lomba di panggil ke atas panggung, mereka berjalan, berputar dan memberi 

salam. Aku semakin gugup. Aku bisa atau tidak ya? Tetapi ibuku selalu memberi 

semangat padaku untuk tampil percaya diri.  

 Tibalah namaku dipanggil, aku naik ke atas panggung, berjalan, berputar dan 

memberi salam seperti peserta lainnya tapi aku berusaha tampil sebaik mungkin tentu saja 

senyum lebar tak lupa kutebarkan selama di atas panggung. Aku tidak tahu bagaimana 

hasilnya yang penting aku sudah berusaha semampuku. Aku masih menunggu di bawah 

panggung siapa tahu setelah semua peserta dipanggil langsung akan diumumkan 

pemenangnya.  

 Setelah semua peserta tampil di atas panggung, panitia lomba mengumumkan 

hasil juara lombanya. Jantungku berdebar-debar tak sabar menunggu keputusan para 

dewan juri. Akhirnya pengumuman itu tiba, aku tak menyangka ternyata aku yang terpilih 

menjadi juara satu. Aku sangat senang sekali. Ini semua berkat ibuku yang telah 

mendukung dan menyiapkan busana daerah yang aku pakai. Terima kasih ibu. 
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Skenario Penggunaan Media Gambar Seri 

 

1. Guru membagikan contoh teks karangan narasi dengan tema perlombaan untuk 

dibaca siswa secara individu. 

2. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menempelkan media gambar seri sesuai 

cerita karangan narasi di papan tulis. 

3. Guru melakukan tanya jawab tentang hubungan antara karangan narasi yang 

telah dibaca dengan media gambar seri yang ditampilkan guru. Apakah sudah 

sesuai dengan isi karangan narasi? Ayo coba, gambar 1 tentang apa? 

4.  Guru menanyakan alasan jawaban siswa. 

5. Guru mengkonfirmasi siswa bahwa dari gambar seri yang ditampilkan tersebut 

bisa dibuat menjadi kerangka karangan narasi, dan selanjutnya dapat dibuat 

menjadi karangan narasi yang padu dan utuh. 

6. Guru membagikan lembar kerja kelompok yang di dalamnya terdapat media 

gambar seri yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. 

7. Siswa berdiskusi kelompok untuk membuat kerangka karangan berdasarkan 

media gambar seri. Siswa saling bertukar ide gagasan tentang gambar seri. 

8. Dari ide-ide yang terkumpul siswa mengembangkan kerangka karangan narasi 

menjadi karangan narasi yang padu dan utuh. 

9. Guru bersama siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. 
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Lembar Kerja Kelompok  

Nama :…………………………….. 

 ……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

1. Tulislah ide-ide gagasan berdasarkan tema. Kamu bisa melihat dari gambar di 

bawah ini! 

    

2.  Buatlah kerangka karangan berdasarkan gambar seri tersebut ! Diskusikan 

bersama teman kelompokmu ! 

 

Judul :................................................................................... 

Kerangka karangan : 

Awal cerita : 

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

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

Inti cerita : .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Akhir cerita : 

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

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

3.    Kembangkan kerangka karanganmu menjadi sebuah karangan utuh, 

perhatikan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 SELAMAT MENGERJAKAN  
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Lembar Kerja Kelompok  

Nama :…………………………….. 

 ……………………………... 

……………………………... 

……………………………... 

1. Tulislah ide-ide gagasan berdasarkan tema. Kamu bisa melihat dari gambar di 

bawah ini! 

  

2.  Buatlah kerangka karangan berdasarkan gambar seri tersebut ! Diskusikan bersama 

teman kelompokmu ! 

 

Judul :................................................................................... 

Kerangka karangan : 

Awal cerita: 

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

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

Inti cerita: 

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

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

Akhir cerita : 

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

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

 

3.    Kembangkan kerangka karanganmu menjadi sebuah karangan utuh, perhatikan 

penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik! 

 

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

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

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

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

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

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

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

 SELAMAT MENGERJAKAN  
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Lembar Evaluasi 

Nama :…………………….. 

No.Absen :…………………….. 

Kelas :…………………….. 

 

1. Kembangkanlah ide gagasan yang kalian buat menjadi karangan narasi. 

2. Buatlah sebuah karangan narasi minimal 3 paragraf berdasarkan gambar seri 

dan hasil diskusi! Perhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, tanda koma dan 

tanda titik. 

3. Jangan lupa beri judul hasil tulisanmu! 

 

…………………………………….... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SELAMAT MENGERJAKAN 
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LEMBAR PEDOMAN PENILAIAN  

KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI 

Siklus......... 

 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas  : IV 

Materi  : Menulis Karagan Narasi 

Hari/ Tanggal : .......................................... 

Petunjuk  : 

1. Cermatilah 5 indikator keterampilan berikut! 

2. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator 

pengamatan jika deskriptor tampak! 

3. Skor penilaian: 

1) Jika deskriptor tidak tampak   : skor 0 

2) Jika satu deskriptor tampak   : skor 1. 

3) Jika dua deskriptor tampak   : skor 2. 

4) Jika tiga deskriptor tampak   : skor 3. 

5) Jika empat deskriptor tampak   : skor 4. 

 

No. Indikator Deskriptor Skor Penilaian 

Cheklist Jumlah 

1. Kualitas isi 

 

a. Isi cerita sesuai dengan tema   

b. Kalimat-kalimat saling berhubungan  

c. Isi karangan disusun secara runtut  

d. Jalan cerita disusun secara logis  

2. Organisasi 

dan penyajian 

isi 

a. Terdapat bagian awal, inti, dan penutup   

b. Kalimat-kalimat saling berhubungan  

c. Pengungkapan ide gagasan jelas  

d. Terdapat kalimat penjelas  

3. Pemilihan 

kata 

a. Menggunakan kata yang variatif sesuai 

tema 

  

b. Menggunakan bahasa Indonesia baku  

c. Menggunakan kata-kata yang santun  

d. Kata tidak bermakna ambigu  

4. Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

a. Menggunakan huruf kapital dengan 

benar 

  

b. Menggunakan tanda titik dengan benar  
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yang tepat c. Menggunakan tanda koma dengan benar  

d. Menggunakan tanda hubung dengan   

benar 

 

5. Kerapian 

tulisan 

a. Tulisan mudah dibaca   

b. Tidak banyak coretan  

c. Awal paragraf menjorok  

d. Ukuran abjad ditulis dengan benar  

 Jumlah Skor   

Kriteria   

 

Banyak cek = Jumlah skor 

Keterangan penilaian : 

Skor Kriteria 

15 ≤ skor ≤ 20 Sangat Baik 

10 ≤ skor < 15 Baik 

5 ≤ skor < 10 Cukup  

0 ≤ skor < 5 Kurang 

 

Jumlah skor = …. Kriteria = … 

Semarang,………………2014 

             

        Peneliti, 

 

 

             ( Budi Winoto ) 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE BERBANTUAN 

MEDIA GAMBAR SERI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Siklus II Pertemuan 1 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas   : IV 

Subyek : Guru, Siswa, dan Proses Pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran dengan model think talk write berbantuan 

media gambar seri pada pembelajaran menulis karangan narasi! 

Catatan : Siklus II pertemuan 1 pelajaran dimulai pukul 09.15 WIB. Guru 

membuka pembelajaran dengan salam dan dilanjutkan dengan melakukan 

apersepsi. Sebagian besar siswa menanggapi apersepsi, namun masih terdapat 

siswa yang diam saja. Guru membagikan contoh karangan narasi dibantu dengan 

beberapa siswa. Guru bersama siswa menganalisis contoh karangan narasi dari 

segi isi maupun cara penulisan. Media gambar seri digunakan untuk 

mempermudah siswa dalam menggali ide gagasan. Guru membentuk kelompok 

belajar dengan cara memanggil nama siswa. Tiap kelompok terdiri 5 siswa. Masih 

ada siswa yang mengalami penolakan. Guru memberi pengertian pada kelompok 

yang menolak anggota. Guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan 

kelompok. Saat penyampaian hasil diskusi guru mendampingi siswa di depan 

kelas. Kegiatan dilanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja kelompok yang 

kedua. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi dan merefleksi kegiatan 

pembelajaran. Guru mengucapkan salam dan menutup pembelajaran. 

Semarang, 06 Mei  2014 

 

 

 

 

                    Tedi Hartono 

 

Lampiran 13 
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CATATAN LAPANGAN 

TENTANG PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE BERBANTUAN 

MEDIA GAMBAR SERI DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

MENULIS KARANGAN NARASI 

Siklus II Pertemuan 2 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas   : IV 

Subyek : Guru, Siswa, Proses Pembelajaran 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi pada guru, siswa, dan 

proses pembelajaran dengan model think talk write berbantuan 

media gambar seri pada pembelajaran menulis karangan narasi! 

Catatan : Siklus II pertemuan 2 pelajaran dimulai pukul 09.15 WIB. Ada 

satu siswa yang tidak masuk. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

dilanjutkan dengan melakukan apersepsi. Guru melakukan tanya jawab tentang 

unsur-unsur karangan narasi. Guru mengingatkan anggota kelompok yang lalu 

untuk melanjutkan mengerjakan lembar kerja kelompok. Pada saat diskusi 

kelompok  sudah tidak ada lagi siswa yang mendominasi pengerjaan kelompok. 

Guru berkeliling kelas untuk membimbing dan mengecek keaktifan siswa. Saat 

penyampaian hasil diskusi guru mendampingi siswa di depan kelas. Guru 

memberikan kesempatan pada kelompok lain yang mendapat gambar seri yang 

sama untuk memberi tanggapan/komentar. Siswa sudah berani memberikan 

tanggapan dengan suara yang keras. Guru memberikan reward berupa stiker 

kepada kelompok yang terbaik. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

dan memberikan evaluasi. Siswa menulis karangan narasi dengan tenang tanpa 

banyak bertanya, namun masih ada siswa yang telat dalam mengumpulkan 

karangan narasi secara individu. Guru memimpin doa dan menutup pembelajaran. 

Semarang, 09 Mei 2014 

 

 

 

 

                    Tedi Hartono 
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HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi  

melalui Model Think Talk Write berbantuan media Gambar Seri  

pada Siswa Kelas IV SDN Sekaran 02 Semarang 

Siklus II 

Nama Guru : Budi Winoto 

Sekolah : SDN Sekaran 02 Semarang 

Kelas  : IV 

Materi  : Menulis Karangan Narasi 

Hari/ Tanggal : ......................................... 

Petunjuk  : 

1. Cermatilah 8 indikator keterampilan guru berikut! 

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan. 

3. Berilah tanda cek () pada kolom checklist sesuai dengan indikator 

pengamatan jika deskriptor tampak! 

4. Skor penilaian: 

1) Jika deskriptor tidak tampak  : skor 0 

2) Jika satu deskriptor tampak  : skor 1. 

3) Jika dua deskriptor tampak  : skor 2. 

4) Jika tiga deskriptor tampak  : skor 3. 

5) Jika empat deskriptor tampak  : skor 4. 

 

No. Indikator Deskriptor Skor 

Cheklist Jumlah 

1. Membuka 

pelajaran  

 

 

a.  Menjelaskan model think talk write 

yang akan dilakukan 
 

4 b.  Memberikan motivasi belajar  

c.  Menyampaikan apersepsi  

d.  Menyampaikan tujuan pembelajaran  

2. Menunjukkan 

contoh karangan  

narasi yang 

diperjelas 

dengan gambar 

seri 

a.  Memberikan contoh karangan narasi 

sesuai gambar seri 
 

3 

b.   Memberikan umpan balik terhadap 

contoh karangan narasi 
 

c.  Memberikan penekanan pada materi 

yang dianggap penting 
 

d.  Media gambar seri secara 

keseluruhan menunjukkan adanya 

suatu cerita 

 

3. Membimbing a.   Menganalisis pandangan siswa   

Lampiran 14 
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siswa 

menemukan ide 

gagasan karangan 

narasi 

terhadap karangan narasi  

3 b.  Memusatkan perhatian siswa untuk 

menemukan ide gagasan 
 

c.  Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berpikir 
 

d.  Memberikan pertanyaan acuan untuk 

membantu siswa dalam menemukan 

ide gagasan 

 

4. Membentuk 

kelompok belajar 

secara heterogen 

a.  Membentuk kelompok secara  

heterogen berdasarkan jenis kelamin 

dan tingkat kemampuan siswa 

 

4 b.  Intruksi yang diberikan jelas  

c.  Mengatur tempat duduk siswa  

d.  Mengatasi perilaku siswa yang 

membuat kegaduhan 
 

5. Membimbing 

diskusi kelompok 

a.   Menyampaikan prosedur   

pengerjaan lembar kerja kelompok 
 

4 

b.  Memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang kurang paham 
 

c.  Memotivasi siswa untuk bekerja 

sama dalam kelompok 
 

d.  Memperjelas permasalahan diskusi  

6. Membimbing 

siswa menulis 

karangan narasi 

a.   Membimbing siswa dalam 

menyusun hasil diskusi secara 

sistematis.  

 

4 

b.  Memberikan pertanyaan yang 

membantu siswa dalam menulis 

karangan narasi 

 

c.  Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menulis pemahamannya 

dengan bahasanya sendiri 

 

d.  Mengarahkan siswa 

mengembangkan karangan narasi 

dengan kata kunci 

 

7. Membimbing 

siswa menyajikan 

hasil diskusi 

kelompok 

 

a.   Menjelaskan cara menyampaikan 

hasil diskusi kelompok 
 

3 
b.  Mengatur tempat untuk menyajikan 

hasil diskusi kelompok 
 

c.  Memberikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk menanggapi  
 



193 

 

 

 

 

 

 

       Semarang, 06 Mei 2014 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

d.  Memberi penguatan secara verbal 

maupun non verbal 
 

8. Menutup 

pelajaran. 

 

a. Membimbing siswa dalam membuat 

kesimpulan materi yang telah 

dipelajari 

 

4 

b. Merefleksi kegiatan pembelajaran  

c. Memberikan tugas menulis karangan 

narasi secara individu 
 

d. Memberikan saran-saran untuk 

mengingat materi yang telah 

diajarkan 

 

Jumlah skor 
 

29 
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Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

No Indikator 

D
esk

rip
to

r 

Tampak 

Jml 

skor 

Rata-

rata  

A
N

G
A

 

H
E

S
 

H
A

F
 

R
A

N
G

 

G
A

L
 

M
E

L
 

S
A

T
 

N
O

D
I 

R
IS

 

H
E

R
 

1. kesiapan dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 3,5 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √  √ √ √  √ √ √ 

d  √ √ √  √ √ √ √  

2. mengikuti kegiatan 

awal pembelajaran 

 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

34 3,4 
b √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

c √ √  √ √ √ √   √ 

d √ √ √  √ √ √ √ √  

3. memperhatikan 

contoh karangan 

narasi yang diperjelas 

dengan gambar seri 

 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 

b √ √   √ √ √  √ √ 

c √  √ √ √   √ √  

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. menulis ide gagasan 

karangan narasi 

untuk dibawa ke 

forum diskusi 

 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

35 3,5 

b  √   √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √ √ √  √  

5. memperhatikan 

instruksi 

pembentukan 

kelompok 

 

a  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 

b √ √ √   √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

d √ √  √ √ √ √ √   

6. berpartisipasi aktif 

dalam diskusi 

kelompok 

 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √   √  √ √ 

d √ √ √  √ √  √   

7. menulis karangan 

narasi berdasarkan 

hasil diskusi 

kelompok 

a √ √  √ √ √  √ √ √ 

32 3,2 
b √ √ √  √ √ √   √ 

c  √ √ √  √ √ √ √  

d √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. menyajikan hasil 

diskusi kelompok  

 

a √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

32 3,2 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √  √  √ √  √ 

d √   √ √ √   √  

9. menanggapi hasil 

diskusi kelompok 

lain 

 

a √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

33 3,3 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √ √ √ √   √ √ 

d √ √ √  √  √ √   

Lampiran 15 
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10. merefleksi diri 

 

a √   √ √ √  √ √ √ 

35 3,5 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

d √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

11. menulis karangan 

narasi secara individu 

sebagai evaluasi. 

 

a √ √ √ √ √ √  √ √  

33 3,3 
b √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

c √   √ √ √ √   √ 

d  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah Skor 39 40 34 35 40 38 35 36 37 34 368 36,8 

Kategori  
S

B 
SB SB SB 

S

B 
SB SB SB SB 

SB 
Sangat Baik 

 

Observer, 

 

 

 

 

Tedi Hartono 
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Data Ketuntasan Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi Siklus II 

No Nama 

Siswa 

Indikator Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi 

Jumlah 

Skor 

Kriteria Nilai Kuali 

fikasi 

a b c d e 

1. YUS 3 3 2 2 3 13 B 65 T 

2. ANGI 3 3 2 3 3 14 B 70 T 

3. WAH 3 3 2 3 2 13 B 65 T 

4. ADI 4 3 3 3 3 16 SB 80 T 

5. ANGA 4 3 3 2 3 15 B 75 T 

6. CAH 3 3 2 3 3 14 B 70 T 

7. CHA 4 3 4 3 3 17 SB 85 T 

8. HES 3 2 2 3 3 13 B 65 T 

9. HAF 2 2 2 2 2 10 B 50 TT 

10. NOSO 3 4 3 3 2 15 B 75 T 

11. NOSI 3 3 3 2 2 13 B 65 T 

12. REI 4 3 3 3 3 16 SB 80 T 

13. RAH 4 4 3 4 3 18 SB 90 T 

14. SAB 4 4 3 3 3 17 SB 85 T 

15. VIN 4 3 3 3 4 17 SB 85 T 

16. DIV - - - - - - - - - 

17. RANG 3 3 2 2 3 13 B 65 T 

18. NIA 4 3 2 2 2 13 B 65 T 

19. GAL 4 3 3 2 2 14 B 70 T 

20. DAN 4 3 3 2 2 14 B 70 T 

21. MEL 3 3 2 3 2 13 B 65 T 

22. BAG 3 3 3 4 3 16 SB 80 T 

23. SAT 3 2 2 2 1 10 B 50 TT 

24. NODI 3 3 2 2 2 12 B 60 TT 

25. MAU 3 2 3 2 3 13 B 65 T 

26. RIS 3 3 2 3 2 13 B 65 T 

27. HER 3 2 2 2 3 12 B 60 TT 

28. BER 3 4 3 3 4 17 SB 85 T 

Jumlah 90 76 69 71 71 381  1905  

Rata-Rata 3,3 2,8 2,5 2,6 2,6 14,11  70,55  

Nilai Terendah 50  

Nilai Tertinggi 90  

Belum Tuntas 4  

Tuntas 23  

Ketuntasan Klasikal 85,18%  

Keterangan : 

a. Kualitas isi   d. Penggunaan ejaan dan tanda  

b. Organisasi dan penyajian isi e. Kerapian tulisan 

c. Pemilihan kata 
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Hasil Belajar Siswa Siklus II 
 

 

 
Indikator a b c d e 

Skor 3 2 2 2 1 

 

Lampiran 17 
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Indikator a b c d e 

Skor 4 4 3 4 3 
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DOKUMENTASI FOTO SIKLUS II 
 

   

Siswa menempel gambar seri (think)        Guru membimbing diskusi kelompok 

   

Guru membimbing presentasi     Siswa memberi tanggapan/komentar (talk) 

   

Guru memberikan reward                       Siswa menulis karangan narasi (write) 
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SURAT-SURAT PENELITIAN 
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