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SARI 
 

Pratiwi, Heni. 2009. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 
Pengalaman Pribadi Melalui Media Objek Langsung pada Siswa Kelas 
V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Skripsi. 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suparyanto, 
Pembimbing II: Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum. 

Kata kunci: keterampilan menulis karangan narasi, pengalaman pribadi, media 
objek langsung. 

 
Menulis dapat meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif 

dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, serta merangsang kemauan dan 
kemampuan mengumpulkan informasi. Namun, pada kenyataannya siswa masih 
merasa kesulitan dalam menulis, termasuk menulis karangan narasi. Banyak siswa 
yang belum bisa menuangkan ide dan gagasannya dalam bahasa tulis yang baik. 
Keadaan seperti ini yang akan menghambat keberhasilan siswa dalam pengajaran 
menulis di kelas.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, keterampilan 
menulis karangan narasi siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II, Kecamatan Tulis, 
Kabupaten Batang masih tergolong rendah dan belum memuaskan. Hal tersebut 
disebabkan oleh dua faktor; internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor 
yang berasal dari diri siswa itu sendiri, yaitu (1) siswa merasa bosan dan kurang 
berminat dalam mengikuti pelajaran dan adanya anggapan siswa bahwa pelajaran 
bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang membosankan, (2) siswa mengalami 
kesulitan menentukan ide atau gagasannya dalam bentuk tulisan, (3) siswa kurang 
berlatih menulis terutama dalam bentuk karangan narasi, (4) siswa masih kurang 
teliti dalam menulis karangan terutama pada aspek pemilihan kata dan 
penggunaan ejaan atau tanda baca. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang 
berasal dari luar siswa, yaitu teknik menulis yang digunakan kurang sesuai dan 
bersifat konvensional. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini memang mengkaji dua masalah,  
yaitu (1) bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi pada siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II, Kecamatan Tulis, 
Kabupaten Batang setelah diadakan pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi melalui media objek langsung, dan (2) bagaimanakah 
perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II, Kecamatan tulis, 
Kabupaten Batang setelah diadakan pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Berkaitan dengan masalah 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsi peningkatan 
keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada siswa kelas V SD 
Negeri Kaliboyo II, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang setelah diadakan 
pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 
langsung, dan (2) mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri 
Kaliboyo II, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang setelah diadakan kegiatan 
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pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 
langsung. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan II dengan 
target nilai rata-rata kelas atau ketuntasan minimal, yaitu 65. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang 
sebanyak tujuh belas siswa. Penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu 
peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi dan 
penggunaan media objek langsung. Pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa hasil karangan narasi 
pengalaman pribadi dan untuk nontes berupa data perilaku siswa dari hasil 
observasi, jurnal guru, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. Teknik 
analisis data meliputi dua hal yaitu teknik kualitatif dan kuantitatif. Teknik 
kualitatif ini untuk menganalisis hasil nontes dan teknik kuantitatif digunakan 
untuk menganalisis  hasil tes siswa dalam menulis karangan narasi pengalaman 
pribadi. 

Hasil analisis data tes penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 
peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 
media objek langsung. Hasil tes pada siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 
60,29, sedangakan pada siklus II terjadi peningkatan yang mencolok, yaitu 
memperoleh  nilai rata-rata 76,41. Peningkatan keberhasilan dari siklus I ke siklus 
II sebesar 26,73%. Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi tersebut diikuti dengan perubahan perilaku siswa ke arah 
positif, yaitu semakin aktif dan antuisias dengan pengajaran menulis karangan 
narasi pengalaman pribadi dengan media objek langsung.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat peneliti 
rekomendasikan antara lain: guru, siswa, dan peneliti lain. Para guru bahasa dan 
sastra Indonesia agar memanfaatkan media objek langsung dalam pembelajaran 
dan dapat memotivasi siswa agar lebih aktif, tertarik, dan berminat mengikuti 
pembelajaran. Selain itu, para siswa hendaknya bisa memanfaatkan media objek 
langsung dalam mata pelajaran lain. Sementara itu, para peneliti kiranya dapat 
melakukan penelitian ini lebih lanjut untuk terus mengembangankan dan 
meningkatkan kualitas pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi sangat berperan penting dalam kehidupan. Tanpa adanya 

komunikasi kita tidak dapat mengetahui hal-hal yang sangat penting di sekitar kita 

pada saat ini. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi, digunakan oleh 

suatu masyarakat tutur untuk bekerjasama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi 

diri. Dengan bahasa, manusia dapat menyatakan perasaan, pendapat, bahkan 

berpikir dan bernalar hanya dengan berbahasa.    

Lahirnya konsep bahasa yang baik dan benar pada dasarnya tidak terlepas 

dari konteks pemakaian bahasa yang beragam-ragam. Bahasa Indonesia yang 

baik, adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi 

pemakaiannya, sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia 

yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia 

yang penggunaannya sesuai dengan situasi pemakainnya dan sekaligus sesuai 

dengan kaidah yang berlaku (Mustakim dalam Sugihastuti 2000:18). 

Perkembangan bahasa Indonesia yang sedemikian pesat tentu mempunyai 

pengaruh terhadap pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah. 

Pengaruh itu akan berupa beban yang lebih berarti di pundak para guru untuk 

merancang pengajaran dengan baik. Para siswa memiliki kemampuan berbahasa 
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Indonesia dengan baik dan benar untuk digunakan sebagai bekal sarana 

berkomunikasi dalam kehidupan, maupun untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

Kelemahan pokok pengajaran bahasa Indonesia terletak pada pengertian yang 

salah bagi sebagian guru tentang hakikat bahasa dan hakikat pengajaran bahasa, 

yang sedikit sekali memperhitungkan prinsip ilmu bahasa dan prinsip pengajaran 

yang mutakhir. 

Menulis membantu seseorang untuk berpikir lebih mudah. Dalam kegiatan 

belajar menulis, siswa diarahkan untuk mampu berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa tulis. Siswa diharapkan mampu mengungkapkan gagasan 

atau idenya secara runtut dengan diksi yang tepat dan struktur yang benar sesuai 

dengan konteksnya. Dalam pengajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar telah 

dijelaskan  bahwa tujuan pengajaran Indonesia adalah untuk mendidik siswa agar 

memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Agar tujuan 

tersebut dapat diwujudkan, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah 

mengajarkan empat keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan tersebut 

meliputi keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara 

(speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan keterampilan 

menulis (writing skills). Keempat keterampilan tersebut membentuk catur tunggal 

( Tarigan 1982:1).  

Pengembangan keterampilan siswa dalam menulis karangan pada jenjang 

Sekolah Dasar mendapat perhatian khusus dengan adanya kompetensi dasar untuk 

kelas V, yaitu menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penguasaan ejaan. Pengembangan topik, kesesuaian judul dengan 
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isi karangan, kohesi dan koherensi wacana juga belum mendapat perhatian khusus 

dari siswa. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan ejaan yang belum tepat, 

pilihan kata yang digunakan kurang bervariasi, dan penyusunan kalimat kurang 

efektif. Melalui kompetensi dasar tersebut, siswa mendapatkan kesempatan untuk 

menuangkan ide-ide dan perasaan dalam bentuk karangan dengan bimbingan 

guru. 

Menulis karangan narasi merupakan suatu sarana terbaik untuk 

mengembangkan keterampilan bahasa. Oleh karena itu, pengembangan 

keterampilan menulis karangan narasi perlu mendapatkan perhatian yang serius 

sejak tingkat pendidikan dasar. Keterampilan menulis tidak diperoleh secara 

alamiah tetapi harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Hal ini penting 

dilakukan mengingat menulis merupakan sarana untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual anak sejak pendidikan Sekolah Dasar. Aspek kemampuan 

berbahasa dalam keterampilan menulis karangan narasi dapat dikuasai siswa atau 

orang-orang yang memiliki kemauan keras. Hal ini berbeda dengan kemampuan 

menyimak dan berbicara. Kedua kemampuan itu dapat diperoleh secara alamiah. 

Keterampilan menulis dapat diperoleh jika dipelajari dan dilatih dengan sungguh-

sungguh. 

Karangan narasi biasanya menceritakan kejadian-kejadian secara 

kronologis atau dari suatu waktu ke waktu lain. Kejadian itu dapat bersifat faktual, 

dapat pula bersifat fiktif. Oleh karena itu, tujuan narasi adalah untuk 

menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia 

berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Narasi dapat berupa rangkaian 
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tuturan yang menceritakan atau menyajikan suatu hal atau kejadian melalui 

penonjolan tokoh pelaku dengan maksud memperluas pengetahuan pembaca. 

Kekuatan narasi terletak pada urutan cerita berdasarkan waktu cara-cara bercerita 

yang diatur melalui plot (Hartono 2000:80). 

Siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang 

memiliki kendala dalam menulis, khususnya dalam menulis karangan narasi. 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan guru kelas V, 

menyatakan bahwa siswa cenderung menganggap membuat karangan itu mudah 

asalkan bisa menulis sehingga siswa tidak tertarik dan termotivasi dengan 

pengajaran menulis karangan narasi. Siswa tidak terbiasa menulis karangan narasi 

sehingga mengalami kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran 

yang dimiliki. Daya imajinasi yang rendah menjadi salah satu kendalanya. 

Bukti rendahnya keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi dapat 

dilihat dari hasil tulisan siswa. Siswa tidak tahu apa yang ditulis, bagaimana 

menentukan tema dan topiknya, serta bagaimana cara penilaiannya. Ketika siswa 

mendapatkan tugas menulis karangan, isi ceritanya singkat dan pendek. Hal ini 

terjadi karena minimnya pilihan kata yang digunakan dan penyusunan kalimat 

yang kurang efektif. Kurangnya penguasaan siswa terhadap penggunaan ejaan dan 

pilihan kata, turut memerpanjang daftar kesulitan siswa dalam menciptakan 

sebuah karangan yang baik. Oleh karena itu, pengalaman pribadi sebagai bahan 

untuk menulis karangan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk 

menumbuhkan ide siswa karena latihan menulis dengan pengalaman pribadi 

sebagai bahannya, terbukti dapat melatih keterampilan menulis siswa. 
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Keterampilan menulis karangan narasi perlu ditingkatkan dengan 

menggunakan media yang mudah dan menarik. Siswa diminta berperan aktif dan 

terlibat langsung tentang materi yang akan dipelajarinya agar tidak melenceng 

dari tingkat pemikiran siswa. Peneliti menggunakan media objek langsung dalam 

penelitian ini yang bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat secara runtut 

dan logis berdasarkan objek yang dilihatnya. Dengan menggunakan objek yang 

menarik diharapkan siswa dapat mengembangkan ide cerita secara runtut dalam 

satuan waktu. Media objek langsung juga mempermudah siswa dalam 

menentukan tema isi cerita dalam menulis karangan narasi. 

Peneliti memilih SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten 

Batang karena berdasarkan pengamatan peneliti lakukan di SD Negeri Kaliboyo II 

masih sangat rendah untuk keterampilam menulis karangan narasi. Berdasarkan 

identifikasi  masalah dan pertimbangan tersebut peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul Peningkatan Keterampilan  Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Melalui Media Objek Langsung pada Siswa Kelas V SD Negeri Kaliboyo 

II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang 2009/2010.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Proses kegiatan belajar mengajar, guru selalu dihadapkan pada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar khususnya menulis karangan narasi. Selain bertugas 

menyampaikan materi pelajaran, guru bahasa Indonesia di SD juga berkewajiban 

untuk membantu anak yang mengalami kesulitan belajar, terlebih dahulu harus 
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mengenali jenis kesulitan yang dihadapi anak didiknya. Kesulitan ini berupa 

rendahnya keterampilan menulis karangan narasi siswa, yaitu berupa faktor 

internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor penyebab rendahnya keterampilan menulis 

karangan narasi yang berasal dari siswa, meliputi: (a) kurangnya minat siswa 

dalam latihan menulis narasi, (b) kurangnya pengetahuan siswa dalam memahami 

hakikat karangan narasi, (c) kurangnya kemampuan siswa dalam menuangkan ide 

dan pengembangan cerita dalam bentuk tulisan narasi, dan (d) kurangnya 

pengetahuan siswa dalam mempelajari ejaan dan tanda baca, serta pilihan kata 

yang tepat dalam membuat kalimat. 

Faktor eksternal adalah faktor penyebab rendahnya kemampuan siswa 

menulis karangan narasi yang berasal di luar diri siswa itu sendiri, meliputi: (a) 

faktor lingkungan siswa, yaitu keluarga dan pergaulan siswa, (b) bimbingan guru 

dalam proses pembelajaran sulit dipahami siswa, dan (c) teknik mengajar yang 

digunakan guru dalam pembelajaran kurang menarik dan membosankan. 

Dalam mengembangkan keterampilan menulis karangan narasi, siswa 

kemungkinan besar mengalami kesulitan-kesulitan dalam menuangkan 

pengetahuan kebahasaan ke dalam praktik. Begitu besar peran seorang guru dalam 

proses pembelajaran, seorang guru dituntut untuk senantiasa mampu menciptakan 

dan melaksanakan suatu teknik pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. 

Oleh karena itu, apakah yang sebaiknya dilakukan agar siswa memahami 
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pengetahuan kebahasaan dan menerapkannya dalam keterampilam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi dengan baik? Apakah media objek langsung 

dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian berkaitan dengan menulis karangan narasi. Namun, 

penelitian yang berkaitan dengan menulis karangan narasi memiliki ruang lingkup 

yang sangat luas. Penelitian ini mengkaji tentang keterampilan menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan uraian identifikasi yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang muncul berkaitan dengan menulis karangan narasi cukup banyak. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembatasan masalah. Peneliti memberikan 

batasan masalah, yaitu siswa dalam menulis karangan narasi  masih sangat rendah 

dalam mengungkapkan pengalaman, pikiran dan perasaan dengan kalimat yang 

benar. 

Penyebab utamanya adalah kurang bervariasinya media pembelajaran yang 

mampu mendorong siswa dalam menulis karangan. Penggunaan media objek 

langsung bertujuan untuk mengatasi rendahnya minat siswa dalam menulis 

karangan narasi dengan memperhatikan ejaan yang benar. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa. Dalam proses 

pembelajaran peneliti menunjukkan contoh teks karangan narasi, sehingga siswa 
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dapat menemukan gambaran mengenai hakikat karangan narasi dan beberapa 

kelengkapan unsur-unsur narasi serta ciri-ciri karangan narasi. 

Dari berbagai masalah yang timbul, seperti yang diuraikan pada 

identifikasi masalah tersebut kiranya tidak semua akan dibahas. Pembatasan 

masalah yang akan dibahas, yaitu perubahan keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung pada siswa 

kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 

V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang setelah 

dilakukan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung? 

2.  Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II 

Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi setelah menggunakan media objek langsung?  
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1.5 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi pada siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis 

Kabupaten Batang setelah  menggunakan media objek langsung.  

2.  Mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II 

Kecamatan Tulis Kabupaten Batang setelah menggunakan media objek 

langsung dalam keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada manfaat 

teoretis dan praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan media 

objek langsung, yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penguasaan ejaan yang benar. Penelitian ini juga diharapkan menambah khazanah 

pengetahuan dan pemahaman pembaca tentang upaya peningkatan keterampilan 

menuliskarangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung, 

sehingga dapat memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam keterampilan menulis karangan. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya 

bagi guru, siswa, dan peneliti lain.  

Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan umpan balik bagi guru untuk 

mengadakan perbaikan dalam pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi dengan memperhatikan pilihan kata dan penguasaan ejaan yang dimiliki 

siswa, sehingga guru dapat meningkatkan kualitas profesionalnya dalam kegiatan 

mengajar. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan pada guru 

mengenai penggunaan media objek langsung untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada siswa kelas V SD Negeri 

Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. 

Bagi siswa, penelitian ini mempermudah siswa dalam mengembangkan 

idenya dalam menulis karangan dan meningkatkan minat siswa dalam pengajaran 

menulis karangan narasi. 

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan pelengkap terutama 

dalam peningkatan keterampilan menuliskarangan narasi pengalaman pribadi 

melalui media objek langsung. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dalam 

berkomunikasi adalah menulis. Pembelajaran keterampilan menulis diarahkan 

pada tercapainya keterampilan menulis siswa dalam berbagai kesempatan. 

Penelitian mengenai keterampilan berbahasa khususnya yang mengkaji 

keterampilan menulis dewasa ini telah banyak dilakukan. Berikut ini beberapa 

penelitian yang telah mengangkat permasalahan tentang keterampilan menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian 

tentang menulis tersebut dilakukan oleh Wahono (2007), Primasani (2008), 

Rohayah (2008), Risetyaningrum (2008), dan Alifah (2009). 

Wahono (2007) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampulan Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi dengan Media 

Lingkungan Belajar pada Siswa Kelas VIIE SLTP Negeri 30 Semarang. Penelitian 

ini membahas tentang adanya peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi pada siswa kelas VIIE Negeri 30 Semarang mengalami 

peningkatan yang sangat tajam, yaitu pada prasiklus nilai rata-rata siswa adalah 

56, setalah mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

dengan media lingkungan belajar menjadi 72. Peningkatan rata-rata kelas ini 

membuktikan keberhasilan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi dengan media lingkungan belajar, yaitu taman sekolah dan laboratorium 
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bahasa dan sastra Indonesia. Relevansi penelitian Wahono dengan penelitian ini 

adalah terletak pada analisis menulis karangan narasi pengalaman pribadi, 

sedangkan perbedaannya terletak pada media dan subjek penelitiannya. 

Primasani (2008) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Media Komik Strips dengan 

Metode Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) pada Siswa 

Kelas V SD N 02 Mekarsari Kebumen. Penelitian ini membahas adanya 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi melalui media komik strips 

dengan metode CIRC. Peningkatan ini dapat dilihat berdasarkan hasil tes menulis 

karangan narasi yang dilakukan kelas V SD N 02 Mekarsari Kebumen yang 

meliputi hasil tes siklus 1 dan siklus 11. Hasil tes siklus 1 menunjukkan nilai rata-

rata kelas sebesar 68,2. Pada siklus 11 nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 

86,4 artinya terjadi peningkatan sebesar 86,4 artinya terjadi peningkatan sebesar 

18,2 dari siklus 1 ke siklus 11 dan hasil yang dicapai tersebut sudah menemui 

target yang telah ditetapkan. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan 

keberhasilan pengajaran menulis melalui media komik strips dengan metode  

CIRC. Relevansi  penelitian Primasani dengan penelitian ini adalah terletak pada 

analisis peningkatan menulis karangan narasi pada tingkat dasar, sedangkan 

perbedaannya pada metode dan media yang digunakan. 

Rohayah (2008) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi dengan Model 

Pembelajaran ARIAS pada Siswa Kelas V SD Negeri 03 Bumiayu Kecamatan 

Bumiayu Kabupaten Berbes. Penelitian ini mengkaji tentang model pembelajaran 
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ARIAS untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi. Hasil rata-rata tes menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi pada kegiatan prasiklus sebesar 56,37 yang artinya masih dalam kategori 

kurang. Setelah diadakannya tindakan pada siklus I, nilai rata-rata siswa 

meningkat sebanyak nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 64,81 (masuk dalam 

kategori cukup). Selanjutnya pada siklus 11, nilai rata-rata siswa juga mengalami 

peningkatan menjadi 81, 41 (kategori baik). Relevansi  penelitian Rohayah 

dengan penelitian ini adalah terletak pada analisis peningkatan menulis karangan 

narasi pengalaman pada tingkat dasar, sedangkan perbedaannya pada metode 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 

Risetyaningrum (2008) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Berdasarkan Pengalaman Pribadi Siswa Kelas V 

SD Negeri Sempu Kabupaten Batang Melalui Teknik Pengelompokan Kata 

(Clustering). Penelitian ini mengkaji tentang teknik pengelompokan kata untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis narasi. Peningkatan 

ini dapat dilihat berdasarkan ketiga hasil yang dilakukan pada siswa kelas V SD 

Negeri Sempu Kabupaten Batang yang meliputi tes awal (prasiklus), tes akhir 

siklus I, dan tes akhir siklus II. Hasil tes awal berupa hasil tes sebelum tindakan 

penelitian kelas dilakukan, menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 51,88. Hasil 

pada siklus I, nilai rata-rata kelas menjadi 71,57. Hal ini menunjukkan bahwa 

antara tes awal (prasiklus) dan siklus I terjadi peningkatan 19,69. Pada siklus II 

nilai rata-rata kelas menjadi 80,31 artinya terjadi peningkatan sebesar 8,74 dari 

target yang telah ditetapkan. Peningkatan nilai rata-rata ini membuktikan 
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keberhasilan menulis narasi dengan teknik pengelompokan kata. Relevansi  

penelitian Risetyaningrum dengan penelitian ini adalah terletak pada analisis 

peningkatan menulis narasi berdasarkan pengalaman pribadi tingkat dasar, 

sedangkan perbedaannya pada teknik pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian. 

Alifah (2009) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi dengan Metode 

Integratif pada Siswa X I SMA Negeri 15 Semarang. Penelitian ini memadukan 

pengajaran menyimak dan menulis. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 

menggunakan metode integratif yang memadukan antara keterampilan menulis 

dengan menyimak. Karangan narasi pengalaman pribadi pada siswa kelas X I 

SMA Negeri 15 Semarang mengalami peningkatan yang tajam, yaitu pada 

prasiklus nilai rata-rata siswa adalah 56, setelah mengikuti pembelajaran karangan 

narasi pengalaman pribadi dengan metode integratif, hasil rata-rata siklus I 

meningkat pada siklus I meningkat  sebesar 34,9% sehingga menjadi 67. Pada 

siklus II meningkat lagi sebesar19,7%, menjadi 80. Nilai rata-rata kelas pada 

pembelajaran narasi pengalaman pribadi dengan metode integratif sudah 

membuktikan keberhasilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan 

metode integratif. Relavansi penelitian Alifiah dengan penelitian ini adalah 

terletak pada analisis peningkatan karangan menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi, sedangkan perbedaannya pada metode dan subjek penelitiannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai persamaan dan 

perbedaan dengan keempat peneliti tersebut. Peneliti mengkaji tentang menulis 
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karangan narasi pengalaman pribadi dan bagaimanakah perubahan tingkah laku 

siswa kelas V SD N Kaliboyo 11 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang setelah 

pembelajaran melalui media objek langsung. Tujuan peneliti adalah untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi dan untuk mengetahui 

perubahan tingkah laku siswa terhadap pembelajaran peningkatan setelah 

menggunakan media objek langsung. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 

SD N Kaliboyo 11 Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Penelitian ini diharapkan 

dapat melengkapi hasil dari penelitian sebelumnya, serta dapat menjadi pijakan 

bagi penelitian selanjutnya. Penelitian tentang media objek langsung dipilih dalam 

kegiatan peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

karena teknik pembelajaran ini menggunakan konsep bermain. Dengan konsep 

bermain melihat objek yang menarik secara langsung, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian yang 

akan dilakukan ini mengangkat judul peningkatan keterampilan menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Penelitian ini 

mempunyai kedudukan sebagai pelengkap bagi peneliti-peneliti yang ada 

sebelumnya. Alasan penelitian ini dijadikan pelengkap, karena penelitian ini 

merupakan penelitian yang dapat melengkapi penelitian peningkatan keterampilan 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan meningkatkan kemampuan  

penguasaan ejaan siswa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Penelitian ini dapat menambah khazanah pengembangan pengetahuan tentang 

teori pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian ini meliputi konsep 

hakikat menulis, tujuan menulis, fungsi menulis, hakikat karangan narasi, ciri-ciri 

karangan narasi, jenis-jenis karangan narasi, struktur karangan narasi, langkah-

langkah menulis karangan narasi, pengertian pengalaman pribadi, pengertian 

media, jenis media pembelajaran, fingsi media dalam pembelajaran, media objek 

langsung, dan langkah-langkah penggunaan media objek langsung.  

2.2.1 Hakikat Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis bukan dari faktor bawaan. Jika seseorang ingin 

terampila menulis harus banyak latihan yang dilakukan secara terus-menerus. 

Pada subbab ini dipaparkan pendapat para ahli mengenai pengertian tulisan, 

tujuan tulisan, dan fungsi tulisan. 

2.2.1.I Pengertian  Menulis 

Menulis adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak tatap muka dengan orang lain. Dalam 

kegiatan menulis ini, peneliti harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur 

kata, dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, 

melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Tarigan  

1982: 3-4).  

Akhaidah dkk. (1988:2) mengemukakan bahwa keterampilan menulis 

merupakan kemampuan yang kompleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan 

dan keterampilan. Untuk menulis sebuah karangan yang sederhana pun, secara 

teknis kita dituntut memenuhi persyaratan dasar seperti kalau kita menulis 
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karangan yang rumit. Kita harus memilih topik, membatasinya, mengembangkan 

gagasan, menyajikannya dalam kalimat dan paragraf yang tersusun secara logis.    

 Lado (Suriamiharja 1997:1) dapat diartikan bahwa menulis adalah 

menempatkan simbol-simbol grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dimengerti oleh seseorang, kemudian dapat dibaca oleh orang lain yang 

memahami bahasa tersebut beserta simbol-simbol grafisnya. 

Menurut Graves (Suparno dan Yunus 2008:1.4), seseorang enggan menulis 

karena tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat menulis, dan 

merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. Ketidaksukaan taklepas dari 

pengaruh lingkungan keluarga masyarakatnya, serta pengalaman pengajaran 

menulis atau mengarang di sekolah yang kurang memotivasi. 

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

suatu kegiatan (proses) atau keterampilan berbahasa yang berguna untuk 

menuangkan pendapat dan pemikiran dalam bentuk tulisan dalam kaitannya 

sebagai alat komunikasi nonverbal yang dapat ditingkatkan kualitasnya melalui 

pelatihan hakikat keterampilan menulis adalah proses yang mengalami beberapa 

tahap. Tahap tersebut yaitu tahap prakasa, tahap lanjutan, tahap revisi, dan tahap 

pengakhiran.   

2.2.1.2 Tujuan Menulis  

Setiap peneliti harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penelitian yang 

akan digarapnya. Perumusan tujuan penelitian sangat penting dan harus 

ditentukan lebih dahulu karena hal ini akan merupakan titik tolak dalam seluruh 

kegiatan menulis tersebut. Rumusan tujuan penelitian adalah suatu gambaran 
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peneliti dalam kegiatan menulis selanjutnya. Dengan menentukan tujuan 

penelitian, akan diketahui sesuatu yang harus dilakukan pada tahap penelitian. 

Kita akan tahu bahan-bahan yang diperlukan, macam organisasi karangan yang 

akan diterapkan, atau mungkin juga sudut pandangan yang akan dipilih. Tujuan 

merupakan penentu yang pokok dan akan mengarahkan serta membatasi 

karangan. Tujuan tulisan dapat dinyatakan dengan dua cara. Jika sebuah tulisan 

akan mengembangkan gagasan yang merupakan tema seluruh tulisan, tujuan dapat 

dinyatakan dalam bentuk tesis. Untuk suatu tulisan yang tidak mengembangkan 

gagasan seperti itu, tujuan penelitian dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan 

maksud (Akhadiah dkk. 1988: 11). 

Tujuan menulis menurut Hartig (dalam Tarigan 1992:24 – 25), tujuan 

menulis sebagai berikut.  

(1) Assigment purpose (tujuan penugasan)   

Peneliti menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauan sendiri 

(misalnya para siswa yang diberi tugas merangkumkan buku; sekretaris yang 

diberi tugas membuat laporan). 

(2) Altruistic purpose (tujuan altruistik) 

Peneliti bertujuan untuk menyenangkan para pembaca, menghindarkan 

kedudukan para pembaca memahami, menghargai perasaan dan 

penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya itu. Seseorang tidak akan dapat menulis 

secara tepat guna kalau dia percaya, baik secara sadar maupun tidak sadar 
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bahwa pembaca atau penikmat karyanya itu adalah “lawan” atau “musuh”. 

Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan suatu tulisan.  

(3) Persuasive purpose (tujuan persuasif) 

Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan.  

(4) Informational purpose (tujuan informational, tujuan penerangan)  

Tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan atau penerapan 

kepada para pembaca. 

(5) Self – expressive purpose (tujuan pernyataan diri) 

Tulisan yang bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang 

pengarang lepada para pembaca. 

(6) Creative purpose (tujuan kreatif)  

Tujuan ini erat berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi 

“keinginan kreatif” di sini melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya 

dengan keinginan mencapai norma artistik, atau seni yang ideal, seni 

idaman. Tulisan yang bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai 

kesenian. 

(7) Problem solving purpose (tujuan pemecahan masalah)  

Dalam tulisan seperti ini sang peneliti ingin memecahkan masalah yang 

dihadapi. Sang peneliti ingin menjelaskan, menjernihkan, dan meneliti 

secara cermat pikiran-pikiran serta gagasannya sendiri agar dapat  dipahami 

dan diterima oleh para pembaca. 
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Perubahan tingkah laku tersebut diharapkan dapat mengalami perubahan 

dalam pengajaran menulis, maka tujuan menulis ialah agar siswa dapat berpikir, 

berbuat, dan merasakan tentang dirinya, tentang orang lain, tentang lembaga 

sosial tempat mereka bermasyarakat. Untuk memandu perencanaan pengajaran 

menulis menyiapkan tabel perencanaan dengan dua dimensi, yakni (1) dimensi 

dengan poros horizontal, yang dimaksudkan untuk menjadi tolak penentuan sel-

sel tujuan instruksional, dan (2) dimensi dengan poros vertikal, yang dipakai 

sebagai tolok penentuan sel-sel pokok bahasan (Foley dalam Soenardji dan 

Hartono 1998:103). 

Berdasarkan uraian tujuan menulis tersebut, dapat disimpulkan tujuan 

menulis yaitu sebagai sarana mengekspresikan perasaan, memberikan informasi 

atau keterangan kepada pembaca, meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan, 

dan mengarahkan serta mengatasi tulisan sehingga menghasilkan tulisan yang 

utuh. 

2.2.1.3 Fungsi Menulis 

Tarigan (1992:22) menyatakan bahwa pada prinsipnya fungsi utama dari 

menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Menulis sangat penting 

bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir secara kritis. Selain itu, 

dapat memudahkan untuk merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, 

memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi, dan menyusun urutan bagi pengalaman. Menulis dapat membantu 

menjelaskan hal-hal yang ada dalam pikiran dan perasaan, mengenai orang-orang, 
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gagasan-gagasan, masalah-masalah, dan kejadian-kejadian, yang hanya diketahui 

ketika proses menulis aktual. 

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan menulis, yaitu (1) 

menulis akan membuat seseorang dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi 

dirinya, (2) kegiatan menulis dapat dikembangkan dalam berbagai gagasan, (3) 

kegiatan menulis  memerlukan lebih banyak proses menyerap, mencari, dan 

menguasai informasi yang sesuai dengan topik, (4) menulis berarti 

mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkan secara 

tersurat, (5) menulis dapat meninjau serta menilai gagasan seseorang secara lebih 

objektif, (6) menulis di atas kertas akan lebih mudah memecahkan masalah 

dengan menganalisis secara tersurat, dalam konteks yang lebih konkrit, (7) tugas 

menulis mengenai suatu topik mendorong seorang penulis untuk belajar secara 

aktif, dan (8) kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan berpikir serta 

berbahasa secara tertib (Akhadiah dkk. 1988:1-2). 

Menurut Gie (2002:19-20) kegiatan menulis menghasilkan sekurang-

kurangnya enam jenis nilai, yaitu (1) nilai kecerdasan, maksudnya dengan sering 

menulis dapat menghubungkan buah pikiran yang satu dengan yang lain, 

merencanakan rangka uraian yang logis dan sistematis, serta menimbang-nimbang 

sesuatu yang tepat; (2) nilai kependidikan, maksudnya seorang pemula yang terus 

menulis walaupun naskahnya belum berhasil diterbitkan. Hal ini dapat melatih 

diri menjadi tabah, ulet, dan tekun sehingga akhirnya pada suatu hari mencapai 

keberhasilan; (3) nilai kejiwaan, maksudnya keuletan yang terus menerus dalam 

menulis akhirnya tulisan dapat dimuat dalam majalah terkenal atau diterbitkan 
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sebagai buku oleh penerbit besar, lahirlah pada diri penulisnya kepuasan batin 

kegembiraan kalbu, kebanggaan diri, dan kepercayaan diri; (4) nilai 

kemasyarakatan, maksudnya seorang penulis yang telah berhasil dengan karya-

karya tulisnya biasanya memperoleh penghargaan dalam masyarakat, paling tidak 

dikenal oleh penerbit, pengusaha toko buku, dan pembaca; (5) nilai keuangan, 

maksudnya tentu saja jerih payah seseorang penulis yang berhasil akan imbalan 

uang dari pihak yang menerbitkan karyanya; (6) nilai filsafat, maksudnya salah 

satu gagasan besar yang diperoleh para ahli pikir sejak dahulu adalah keabadian. 

Jasad orang arif tidak pernah abadi, tetapi buah pikiran mereka kekal karena 

diabadikan melalui karangan yang ditulis. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi utama 

menulis adalah sebagai alat komunikasi tidak langsung. Dengan menulis maka 

kita dapat mengembangkan keterampilan, potensi, pola pikir, daya pikir, daya 

khayal hingga meningkatkan kecerdasan. Dalam mencapai taraf mahir menulis 

maka kita dapat memperoleh nilai-nilai yang tidak akan didapatkan jika kita tidak 

menulis, yaitu nilai kecerdasan, kependidikan, kejiwaan, kemasyarakatan, 

keuangan, dan kefilsafatan.  

 

2.2.1 Hakikat Karangan Narasi 

Teori tentang menulis karangan narasi akan diuraikan menjadi beberapa 

konsep, yaitu pengertian, ciri karangan narasi, jenis-jenis karangan narasi, struktur 

karangan narasi, dan langkah-langkah menulis karangan narasi. 
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2.2.2.1 Pengertian Karangan Narasi  

Narasi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu 

peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri 

oleh pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa 

kecil yang bertalian. Ia mengisahkan sebuah atau suatu kelompok aksi sedemikian 

rupa untuk menghasilkan sesuatu yang secara populer disebut cerita (Keraf 

1995:17). 

Nursisto (2000:39) mengungkapkan bahwa narasi adalah karangan yang 

berupa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Karangan 

yang tergolong ke dalam jenis narasi adalah cerpen, novel, roman, dan semua 

karya prosa imajinatif. Karangan jenis narasi bermakna menyajikan peristiwa atau 

mengisahkan sesuatu yang telah terjadi dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. 

Kejadiannya boleh berupa sesuatu yang dikhayalkan oleh peneliti dan dihidupkan 

dalam alam fantasi yang sama sekali jauh dari realita kehidupan. 

Menurut Suparno dan Yunus (2006:4.31) karangan yang disebut narasi 

menyajikan serangkain peristiwa. Karangan ini berusaha menyampaikan 

serangkain kejadian menurut urutan terjadinya (kronologis), dengan maksud 

memberi arti pada sebuah atau serentetan kejadian, sehingga pembaca dapat 

memetik hikmah dari cerita itu. Dengan kata lain, karangan semacam ini hendak 

memenuhi keingintahuan pembaca yang selalu bertanya, “apa yang terjadi?” 

Menurut Keraf (2007:136) narasi adalah sebentuk wacana yang sasaran 

utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah 

peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu.  Dapat dirumuskan dengan 
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cara lain, narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan 

dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi.  

Pada umumnya karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan 

komunikatif antara penelitian dan pembaca berdasarkan teks yang telah 

dihasilkan. Karangan yang bermutu selalu berpangkal tolak pada pemikiran yang 

matang dan jelas. Hal ini akan tercermin antara lain dalam pemilihan kata, dalam 

tata susunan kalimat, dan dalam kerangka karangan yang jelas tentang seluruh 

uraian itu. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, karangan narasi 

merupakan suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, dan 

merangkaikan tindak tanduk manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis 

atau yang berlangsung dalam satu kesatuan waktu. Narasi bertujuan menyajikan 

suatu peristiwa kepada pembaca, mengisahkan apa yang terjadi dan bagaimana 

kejadian itu berlangsung.  

2.2.2.2 Ciri-ciri Karangan Narasi  

Nursisto (2000:39) mengemukakan bahwa untuk membedakan karangan 

narasi dengan jenis karangan lainnya, ada beberapa ciri karangan narasi yang 

dapat kita gunakan sebagai pembeda, yaitu: (1) bersumber dari fakta, (2) berupa 

rangkaian peristiwa, dan (3) bersifat menceritakan. 

Wiyanto (2004:66) ciri utama yang membedakan narasi dengan karangan 

yang lain adalah narasi mementingkan urutan dan biasanya ada tokoh yang 

diceritakan. Hal ini berarti karangan narasi menceritakan kehidupan seorang tokoh 

dari waktu ke waktu. 
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Suparno dan dan Yunus (2006:4.32) menjelaskan ciri-ciri karangan narasi 

yang dibedakan dengan karangan yang lain, yaitu karangan narasi mengandung 

unsur utama berupa unsur perbuatan dan waktu. Keduannya terjalin dalam satu 

keutuhan waktu.  

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri 

karangan narasi, yaitu (1) berupa kejadian atau peristiwa, (2) ada pelaku atau 

tokoh yang mengalami peristiwa, (3) latar yang berupa latar waktu dan tempat 

terjadinya peristiwa, (4) alasan atau latar belakang pelaku mengalami peristiwa, 

dan (5) menekankan susunan kronologis. Ciri-ciri karangan narasi tersebut 

kumudian akan digunakan dalam instrumen penelitian dengan menambahkan 

aspek penilaian kebahasan, yaitu kesesuaian isi dengan judul tulisan, ejaan dan 

tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, kohesi dan koherensi wacana, serta 

keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan. 

2.2.2.3  Jenis-jenis Karangan Narasi 

Menurut Suparno dan Yunus (2006:4.32) jenis karangan narasi dibagi 

menjadi dua, yaitu (1)  narasi informasional atau ekspositoris; sasaran utamanya 

adalah rasio, yaitu berupa perluasana pengetahuan para pembaca sesudah 

membaca karangan tersebut, dan (2) narasi artistik atau sugestif; sasaran utamanya 

bukan memperluas pengetahuan seseorang tetapi berusaha memberikan makna 

atas peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman.  

Perbedaan antara narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi 

eksipositoris, yaitu: (1) memperluas pengetahuan, (2) menyampaikan informasi 

faktual mengenai suatu kejadian, (3) didasarkan pada penalaran untuk mencapai 
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kesepakatan rasional, (4) bahasanya lebih condong ke bahasa informatif dengan 

titik berat pada perkalian kata-kata denotatif. Narasi sugestif perbedaannya, yaitu: 

(1) menyampaikan suatu makna atau suatu amanat yang tersirat, (2) menimbulkan 

daya khayal, (3) penalaran hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan 

makna, sehingga kalau perlu penalaran dapat dilanggar, dan (4) bahasanya lebih 

condong ke bahasa figuratif dengan menitikberatkan penggunaan kata-kata 

konotatif (Suparno dan Yunus 2006:4.38).  

Menurut Keraf (2007:135-138) narasi mempunyai dua sifat yaitu narasi 

bersifat ekspositoris dan narasi bersifat sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan: (1) 

untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan, 

(2) sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan para 

pembaca sesudah membaca kisah tersebut, (3) menyampaikan informasi 

mengenai berlangsungnya suatu peristiwa, (4) mempersoalkan tahap-tahap 

kejadian, rangkain-rangkain perbuatan kepada para pembaca, dan (5) runtun 

kejadian atau peristiwa yang disajikan itu dimaksudkan untuk menyampaikan 

informasi untuk memperluas pengetahuan dan pengertian pembaca. Untuk narasi 

sugestif bertujuan: (1) tujuan utamanya bukan memperluas pengetahuan seseorang 

tetapi berusaha memberi makna atas peristiwa atau kejadian itu sebagai 

pengalaman, (2) sasarannya adalah makna peristiwa atau kejadian itu, selalu 

melibatkan daya khayal, (3) pembaca menarik suatu makna baru diluar apa yang 

diungkapkan secara eksplisit (sesuatu yang tersurat mengenai objek atau subjek 

yang bergerak), dan (4) semua objek dipaparkan sebagai suatu rangkaian gerak, 
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kehidupan para tokoh dilukiskan dalam suatu gerak yang dinamis, bagaimana 

kehidupan itu berubah dari waktu ke waktu.  

Dari beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan narasi dibedakan 

atas dua jenis, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris 

berusaha menyampaikan informasi pada pembaca agar pengetahuan pembaca 

bertambah luas dan pembaca mengetahui kejadian tersebut secara tepat. Narasi 

sugestif berisikan perbuatan dan tindakan yang dirangkai dalam suatu kejadian 

atau peristiwa yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

makna atas kejadian yang disampaikan. 

2.2.2.3 Struktur Karangan Narasi 

Menurut Suparno dan Yunus (2002: 4.39-4.44), struktur narasi sebagai 

tumpuan berpikir bagi terbentuknya karangan narasi. Unsur-unsur tersebut antara 

lain: alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan pemilihan detail peristiwa. 

1) Alur (Plot) 

Alur dalam narasi merupakan kerangka dasar yang sangat penting. Alur 

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

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

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

dalam suatu kesatuan waktu. 

2) Penokohan  

 Salah satu ciri khas narasi ialah mengisahkan tokoh cerita bergerak dalam 

suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita yang terlibat dalam 

suatu peristiwa. Tindakan, peristiwa, kejadian, itu disusun bersama-sama sehingga 
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mendapatkan kesan atau efek tunggal. Untuk mendapatkan pemusatan kesan itu, 

perlu diadakan pemilihan dan pembatasan tokoh yang akan bertindak atau yang 

akan mengalami peristiwa tau kejadian dalam seluruh narasi. Agar cerita tidak 

bertele-tele, hendaknya menjalin sekitar satu atau dua orang pelaku saja. 

3) Latar (Setting) 

Latar adalah tempat dan waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa 

yang dialami tokoh. Dalam karangan narasi terkadang tidak disebutkan secara 

jelas tempat tokoh berbuat atau mengalami peristiwa tertentu. Sering kita jumpai 

cerita hanya mengisahkan latar secara umum. 

4) Sudut Pandang (Point of View) 

 Sudut pandang dalam narasi manjawab pertanyaan siapakah yang 

menceritakan kisah ini. Apa pun sudut pandang yang dipilih pengarang akan 

menentukan sekali gaya dan corak cerita. Watak dan pribadi si pencerita akan 

banyak menentukan cerita yang yang dituturkan pembaca. 

 Jika pencerita (narrator) berbeda maka detail-detail cerita yang dipilih 

juga berbeda. Kedudukan narator dalam cerita secara pokok ada empat macam 

seperti berikut. 
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a. Narator serba tahu (Omniscient point of view) 

Dalam kedudukan ini narator bertindak sebagai pencipta segalanya. Ia tahu 

segalanya. Ia bisa menciptakan apa saja yang ia perlukan untuk melengkapi 

ceritanya sehingga mencapai efek yang diinginkannya. 

b. Narator bertindak objektif ( Objective point of view) 

Dalam teknik ini pengarang bekerja seperti dalam teknik omniscient, hanya 

pengarang sama sekali tak memberi komentar apa pun. Pengarang 

menceritakan apa yang terjadi, seperti penonton melihat pementasan drama. 

Pengarang sama sekali tak mau masuk ke dalam pikiran pelaku. Motif tindakan 

pelakunya hanya bisa kita nilai dari perbuatan mereka. Dalam hal ini pembaca 

sangat diharapkan partisipasinya. Pembaca bebas menafsirkan apa yang 

diceritakan pengarang. 

c. Narator (ikut) aktif (Narrator acting) 

Narator juga aktor yang terlibat dalam cerita. Kadang-kadang fungsinya 

sebagai tokoh sentral. Cara ini tampak dalam penggunaan kata ganti orang 

pertama (aku, saya, kami). Dengan kedudukan demikian narator hanya dapat 

melihat dan mendengar apa yang orang biasa dapat melihat dan mendengarnya. 

Narator kemudian mencatat tentang apa yang dikatakan atau dilakukan tokoh 

lain dalam suatu jarak penglihatan dan pendengaran. 

d. Narator sebagai peninjau 

Dalam teknik ini pengarang memilih salah satu tokohnya untuk bercerita. 

Seluruh kejadian cerita kita ikuti bersama tokoh ini. Tokoh ini bisa bercerita 

tentang pendapatnya atau perasaanya sendiri. Jadi, teknik ini berupa penuturan 
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pengalaman seseorang, si dia. Pelaku utama sudut pandang peninjau ini sering 

disebut teknik orang ketiga, yang pelakunya disebut pengarang dia. 

 Dhippa (2009:1) mengemukakan bahwa pokok-pokok narasi adalah 

sebagai berikut: (1) tema adalah pokok pembicaraan yang mencadi dasar 

penceritaan penulis, (2) alur atau plot adalah jalinan cerita, bagaimana cerita itu 

disusun, sehingga peristiwa demi peristiwa dapat terjalin dengan baik, (3) watak 

atau karakter berhubungan dengan perangai si pelaku atau tokoh dalam suatu 

narasi, (4) suasana berhubungan dengan kesan yang ditimbulkan sehingga 

pembaca dapat ikut membayangkan dan merasakan suasana yang dihadapi pelaku, 

dan (5) sudut pandang berhubungan dengan dari mana penulis memandang suatu 

peristiwa.   

 Berdasarkan uraian tentang strukutur narasi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa struktur narasi terdiri dari komponen-komponen yang membentuknya, 

yaitu alur (plot), penokohan, latar dan sudut pandang. 

2.2.2.4 Langkah-langkah Menulis Karangan Narasi 

Langkah menyusun narasi (terutama yang berbentuk fiksi) cenderung 

dilakukan melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, menemukan, dan 

menggali ide. Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan menggunakan rumus 

5W=1H, yaitu: (1) Where di mana seting/lokasi ceritanya, (2) Who siapa pelaku 

ceritanya, (3) When kapan peristiwa-peristiwa berlangsung,  (4) Why mengapa 

peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan (5) How bagaimana cerita itu dipaparkan 

(Wikipedia 2009:1). 
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Suparno dan Yunus (2006:4.50) mengemukakan langkah-langkah menulis 

karangan narasi sebagai berikut. 

1) Tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. Penulis mau menulis 

tentang apa? Pesan apakah yang hendak penulis sampaikan kepada pembaca? 

2) Tetapkan sasaran pembaca. Siapa yang akan membaca karangan, orang 

dewasa, remaja, ataukah anak-anak? 

3) Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk 

skema alur. Kejadian-kejadian apa saja yang akan dimunculkan? Apakah 

kejadian-kejadian yang disajikan itu penting?adakah kejadian penting yang 

belum ditampilkan? 

4) Bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir 

cerita. Peristiwa-peristiwa apa saja yang cocok untuk setiap begian cerita? 

Apakah peristiwa-peristiwa itu telah tersusun secara logis dan wajar? 

5) Rinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai 

pendukung cerita. Kejadian-kejadian penting dan menarik apa saja yang 

berkaitan dan mendukung peristiwa utama? 

6) Susun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. 

Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulan langkah-langkah menulis 

karangan narasi, yaitu menentukan tema,tetapkan sasaran pembaca, rancang 

peristiwa-peristiwa dalam skema alur, rician peristiwa dalam detail-detail 

peristiwa, dan susun tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. 
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2.2.3 Menulis Pengalaman Pribadi 

  Proses menuangkan gagasan, pengalaman, pendapat, pengetahuan, 

keinginan, dan perasaan dalam kegiatan menulis karangan merupakan sebuah 

proses ekspresi dengan menggunakan kata-kata atas suatu kejadian atau peristiwa 

yang dialami manusia, dialami sendiri oleh peneliti karangan maupun dengan 

melihat pengalaman orang lain. Kejadian atau peristiwa tersebut berlangsung pada 

saat seseorang berinteraksi dengan orang lain dan alam sekelilingnya. Wujud 

tersebut dilahirkan dengan hal-hal yang dinyatakan dengan pikiran dan perasaan 

dan hal-hal yang dinyatakan dengan perbuatan (Gie 2002:197). 

Pengalaman bisa dijadikan bahan pembelajaran yang dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa terutama dalam bidang menulis. Para siswa dapat 

menuangkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya sendiri dalam 

sebuah cerita dengan hanya mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah 

dialaminya. Jadi, mereka tidak perlu berpikir lagi untuk membuat suatu cerita 

melainkan hanya dengan mengingatnya saja. 

Sukirno (2006:4) menyatakan bahwa tulisan pribadi adalah suatu bentuk 

tulisan yang diangkat dari pengalaman pribadi yang mengesankan. Pengalaman 

pribadi yang mengesankan itu biasanya menyenangkan atau menyedihkan. 

Tulisan pribadi memuat gagasan, perasaan, pengalaman-pengalaman pribadi yang 

pernah dialami di tempat, waktu, dan situasi tertentu pada masa lalu. 

Tujuan menulis pengalaman pribadi menurut Sukirno (2006:4) adalah untuk 

kesenangan sendiri atau orang lain. Membaca tulisan pribadi bagaikan melihat 

potret kejadian diri sendiri disaat yang telah lalu. Tulisan pribadi sangat 
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bermanfaat sebagai dokumen pribadi tertulis terhadap perjalanan hidup yang telah 

dialami pada masa-masa yang lalu, sebagai penemuan diri, sebagai pemeriksaan 

dan pengobatan diri, sebagai pengingat, dan untuk mempelajari diri sendiri. 

Menulis pengalaman pribadi merupakan suatu bentuk tulisan yang 

memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan diri pribadi 

penulis. Hanya catatan atau laporan pribadi yang tertulis saja yang dapat 

menangkap kembali atau merekam secara tepat apa-apa yang telah kita rasakan 

atau alami pada masa lalu. Tulisan membuat kita sadar akan kehidupan ke dalam 

kata-kata, maka kita akan lebih sadar akan kehidupan itu sendiri. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering mengalami kejadian yang lucu, 

unik, khas, aneh, dan lain-lain. Pengalaman itu tidak akan menjadi menarik 

apabila tidak diceritakan kepada orang lain. Dengan kata lain pengalaman yang 

unik tidak akan memperoleh maknanya ketika pengalaman itu tidak 

dikomunikasikan kepada orang lain, sebaliknya pengalaman yang unik hanya 

akan menjadi milik pribadi ketika tidak dikomunikasikan. 

Dalam menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi dapat membentuk 

siswa untuk lebih mudah memunculkan ide atau gagasan yang ada dalam 

pikirannya. Dengan mengingat kembali serta menghayati pengalaman yang 

pernah dialaminya siswa  dapat menulis secara jujur, urut, dan tidak terkesan 

terpaksa. 
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2.2.4 Media Pembelajaran 

Dunia pendidikan telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu, 

teknologi, dan perubahan sikap masyarakat. Penemuan-penemuan baru dalam 

bidang teknologi telah membawa pengaruh yang besar dalam bidang pendidikan. 

Interaksi dalam proses pembelajaran perlu mendapatkan dukungan dari media 

instruksional atau media pendidikan yang tepat dan efektif. 

 Penggunaan media dalam pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan 

kurikulum dan tingkat kemampuan siswa. Untuk itu, sebelum menggunakan 

media sebagai sarana penunjang proses pembelajaran, guru perlu memahami 

tentang media pembelajaran. 

2.2.4.1 Pengertian Media 

Hastuti (1996: 172) mengemukakan bahwa media dalam arti luas adalah 

setiap orang, bahan atau alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswa untuk menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Setiap media adalah sarana untuk menuju kepada suatu tujuan. Di dalamnya 

terkandung informasi yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Informasi 

ini mungkin didapatkan dari buku-buku, peta, komputer, rekaman, film atau 

mikrofilm, dan sebagainya. Semuanya itu adalah media instruksional karena 

menurut informasi yang dapat dikomunikasikan kepada siswa. 

Menurut Angkowa dan Kosasih (2007:10), media dalam proses 

pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 
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atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan siswa sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2002:1) menyatakan bahwa media adalah alat 

bantu untuk mengajar. Alat bantu tersebut akan terlihat penggunaannya jika 

sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, 

tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan 

media ini. 

Berdasarkan beberapa pengertian media tersebut dapat disimpulkan bahwa 

media adalah suatu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

menyampaikan dan memperjelas materi dalam mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu. Media belajar tersebut dapat berupa alat yang digunakan untuk 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi dalam proses pendidikan di Sekolah. 

2.2.4.2 Jenis Media Pembelajaran 

 Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses 

pembelajaran. Menurut Sundjana dan Rivai (2002:3-4) menyatakan bahwa media 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) media grafis seperti gambar, lukisan, foto, 

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. Media grafis 

sering disebut juga media dua dimensi, yakni media yang memiliki ukuran 

panjang dan lebar; (2) media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti 

model padat, model penampang, model susun, model kerja, diodrama dan lain-

lain; (3) media proyeksi seperti slide, film stips, penggunaan OHP dan lain-lain. 
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 Menurut Sanaky (2009:40) pembagian jenis media pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menggunakan tiga macam kriteria, yaitu: (1) berdasarkan 

karakteristiknya dibedakan menjadi dua: a) media elektronik, seperti televisi, film, 

radio, slide, video, VCD, DVD, LCD, komputer, internet, dan b) media non-

elektronik, seperti buku, handout, modul, diktat, media grafis, dan alat peraga; (2) 

berdasarkan aspek pancaindera dibagi menjadi tiga, yaitu media audio (dengar), 

media visual (melihat), dan media audo-visual; (3) berdasarkan aspek alat dan 

bahan yang digunakan, yaitu alat perangkat keras (hardware) sebagai sasaran 

yang menampilkan pesan, dan perangkat lunak (software) sebagai pesan atau 

informasi. 

Persamaan dari kedua teori tersebut jenis media pembelajaran ada tiga 

macam. Perbedaannya menurut Sudjana dan Rivai lebih rinci, jelas sehingga 

mudah dipahami, sedangkan menurut Sanaky media pembelajaran dapat dibagi 

lagi berdasarkan karakteristiknya, aspek pancaindera, dan alat dan bahan yang 

digunakan. 

2.2.4.3 Fungsi Media dalam Pembelajaran 

Sudjana dan Rivai (2002:2) menyatakan bahwa fungsi media pengajaran 

adalah dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada 

gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang di capainya. Penggunaan media 

dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar serta 

dapat mempengaruhi psikologis siswa. 
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Fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, adalah 

sebagai berikut: (1) pengajaran lebih menarik perhatian pembelajaran sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya, sehingga dapat lebih dipahami siswa, serta memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pengajaran dengan baik; (3) metode pembelajaran bervariasi, 

tidak  semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan 

guru, siswa tidak bosan, dan guru tidak kehabisan tenaga; (4) siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti: mengamati, 

melakukan, dan mendemonstrasikan (Sanaky 2009:4-5).  

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi media 

dalam pembelajaran adalah sebagai penyalur, pesan, mempertinggi hasil belajar, 

menambah efektivitas komunikasi, dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi yang diajarkan agar siswa tidak merasa bosan sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

2.2.4.4 Media Objek Langsung 

Media objek langsung merupakan media pembelajaran yang dilakukan 

dengan cara mengajak siswa untuk langsung melihat atau mengamati objek atau  

sesuatu yang ingin diketahui secara langsung. Alat yang dibutuhkan adalah objek-

objek yang bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran (Suyatno 2004:82). 
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Media objek langsung dalam proses pembelajaran memiliki beberapa 

tujuan sebagai berikut: (1) siswa mampu memperoleh pengalaman langsung dari 

objek yang diamati, (2) siswa dapat menulis dengan cepat, runtut dan logis 

berdasarkan objek yang dilihatnya, (3) siswa diharapkan dapat menghayati tugas 

pekerjaannya, serta dapat bertanggung jawab. Dengan cara seperti itu diharapkan 

siswa dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pembelajaran, 

Menulis dengan objek langsung bertujuan agar siswa dapat menulis 

dengan cepat berdasarkan objek yang dilihat. Media ini dapat dijalankan secara 

perseorangan maupun secara berkelompok dengan cara observasi langsung. Siswa 

secara langsung dapat menuangkan ide atau gambaran sesuai apa yang mereka 

lihat sesuai dengan pancaindera. Jadi, kesannya membuat tulisan menjadi hidup. 

Model observasi langsung memang akan memuaskan harapan pembaca karena 

dianggap sebagai jalan menuju objektivitas dan pembaca benar-benar melihat 

sendiri objek yang ada dalam tulisan tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih media objek langsung sebagai 

tindak lanjut dari penelitian. Objek yang disajikan peneliti berupa miniatur candi, 

miniatur rumah, miniatur sepeda, miniatur kebun binatang, miniatur sayur dan 

buah-buahan, alat-alat kedokteran, akuarium yang disajikan guru secara langsung. 

Semua objek yang digunakan merupakan benda tidak bergerak. Dengan melihat 

objek tersebut, siswa akan berinspirasi dan mendapat ide dalam mengembangkan 

karangan, terutama dalam karangan narasi pengalaman pribadi.  
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Gambar I. Contoh Objek Langsung 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media objek langsung 

bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan objek yang dilihat. 

Siswa dapat mengembangkan karangannya dengan menuangkan ide dan 

gagasannya dalam bentuk tulisan, belajar menulis objek langsung dapat 

meningkatkan daya ingatan manusia. 

2.2.4.5 Penggunaan Media Objek Langsung  

Penggunaan media objek langsung dalam menulis karangan narasi 

merupakan alternatif pembelajaran yang menyenangkan karena siswa akan 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh, lengkap, dan langsung. 

Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh siswa tersebut bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan dari hasil menemukan sendiri 
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gambaran kenyataan sepenuhnya sehingga tidak menimbulkan kesan yang 

terhadap karangan yang ditulis.  

Menurut Suyatno (2004:82) langkah-langkah dalam penggunaan objek 

langsung sebagai berikut: (1) guru menyampaikan pengantar, (2) guru memajang 

beberapa objek di depan kelas, (3) setelah siswa melihat objek tersebut, siswa 

mulai mengidentifikasi objek, (4) siswa membuat tulisan secara runtut dan logis, 

(5) guru bertanya kepada siswa tentang alasan tulisan yang dibuatnya, dan (6) 

guru merefleksikan pembelajaran tersebut. 

Penggunaan media objek langsung memiliki beberapa kelebihan antara 

lain: (1) siswa di tuntut untuk berpikir lebih kreatif dalam menuangkan apa yang 

siswa pikirkan dan rasakan; (2) objek langsung dapat membantu siswa untuk 

mengalirkan secara bebas apa pun yang telah tersimpan di dalam pikiran dan 

perasaan siswa; (3) membangun pemahaman dari pengamatan dan pengalaman 

langsung akan lebih mudah daripada membangun pemahaman dari uraian lisan 

guru; (4) memancing daya khayal imajinasi dan ide-ide yang ada dalam pikiran 

siswa untuk dituangkan dalam tulisan sehingga menjadi suatu karangan.  

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah menulis 

melalui objek langsung bertujuan agar siswa mengalami langsung apa yang 

sedang dipelajarinya. Siswa akan lebih banyak mengaktifkan indera daripada 

hanya mendengarkan orang lain atau guru menjelaskan. Belajar dengan langsung 

akan meningkatkan kebertahanan informasi dalam pikiran informasi manusia. 
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2.2.5 Pengajaran Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Melalui 

Media Objek Langsung  

Tujuan pengajaran menulis karangan narasi pada dasarnya menekankan 

pada siswa agar dapat menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi dengan 

memperhatikan pilihan kata dan penguasaan ejaan. Keterampilan siswa dalam 

menulis karangan narasi, yaitu karangan yang menceritakan suatu peristiwa dan 

bagaimana peristiwa itu dialami oleh tokoh terjadi dalam satu kesatuan waktu, 

dengan mementingkan urutan kronologis.  

Menulis pengalaman adalah kegiatan menulis sebuah peristiwa yang 

pernah dialami sendiri. Pengalaman yang biasanya ditulis adalah peristiwa yang 

sangat berkesan di hati penelitinya. Menulis pengalaman yang mengesankan dan 

menarik akan memudahkan siswa dalam mengembangkan ide yang ada dalam 

benaknya sebagai dasar menulis narasi, karena ia sangat memahami detail 

peristiwa dan mengalami peristiwa itu sendiri.  

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka digunakan media objek langsung. 

Melalui media objek langsung diharapkan siswa mampu memperoleh pengalaman 

langsung dari objek yang dilihatnya. Setelah siswa melihat objek yang ada, siswa 

menuangkannya dalam bentuk karangan narasi berdasarkan cerita pengalaman 

pribadi yang pernah dialaminnya. Diharapkan dengan menggunakan media objek 

langsung dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam mengembangkan 

ide, perasaan atau gagasanya dalam menulis karangan, sehingga siswa termotivasi 

untuk ikut aktif dalam pembelajaran. 
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Penggunaan media objek langsung dalam pembelajaran keterampilan 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi sangatlah mudah, yaitu: (1) siswa 

terlebih dahulu diberitahu apa yang dimaksud dengan karangan narasi, (2) siswa 

diberitahu bagaimana cara penulisan menulis karangan narasi yang benar dengan 

bahasa yang baku, (3) siswa diberi contoh teks karangan narasi, (4) siswa 

mengidentifikasi objek yang telah dipilih guru lalu memilih salah satu objek untuk 

dijadikan tema cerita, (5) siswa menulis sebuah karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi yang menarik dengan memperhatikan aspek-aspek penulisan 

karangan narasi meliputi: kesesuaian judul dengan isi tulisan, kelengkapan unsur-

unsur narasi, ciri-ciri karangan narasi, ejaan dan tanda baca, pilihan kata, 

keefektifan kalimat, kohesi dan koherensi wacana, serta keterbacaan, kerapian, 

dan kebersihan tulisan, (6) siswa selesai menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi, kemudian hasil tulisannya dicocokkan dengan cara penggunaan  bahasa 

yang benar. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis memberikan makna yang penting untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dalam kehidupan. Memiliki keterampilan 

menulis tidaklah semudah yang dibayangkan oleh banyak orang. Semakin banyak 

kita berlatih menulis, maka akan semakin menguasai keterampilan tersebut. Tidak 

ada orang yang dapat langsung terampil menulis tanpa melalui suatu proses 

latihan.Untuk memiliki keterampilan menulis yang baik, khususnya menulis 

karangan narasi diperlukan beberapa keterampilan dan pelatihan yang memadai. 
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Agar keterampilan menulis karangan narasi meningkat, terlebih dahulu siswa 

dapat menyampaikan ide atau gagasan, atau pikiran secara runtut dan logis.  

Berdasarkan kenyataan yang ada, pembelajaran keterampilan menulis 

karangan narasi siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis 

Kabupaten Batang masih rendah. Hal ini terlihat dari segi penelitiannya, seperti 

pilihan kata yang digunakan oleh siswa kurang bervariasi. Siswa sering 

mengulang kata-kata yang sama pada kalimat berikutnya. Penggunaan ejaan dan 

tanda baca masih kurang tepat. Siswa kesulitan dalam menuangkan ide karena 

terbatasnya kosakata, pengetahuan, dan pengalaman siswa. Bahasa yang 

digunakan siswa pun masih kurang ekspresif sehingga hasil karangannya kurang 

menarik untuk dibaca. 

Teknik yang dapat memotivasi siswa dalam pengajaran menulis karangan 

narasi adalah melalui media objek langsung. Media objek langsung berguna untuk 

mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Memancing daya khayal imajinasi dan 

ide-ide yang ada dalam pikiran siswa untuk dituangkan dalam tulisan sehingga 

menjadi suatu karangan. Penggunaan teknik objek langsung akan menuntut siswa 

berpikir aktif menuangkan apa yang ia pikirkan dan ia rasakan. Media objek 

langsung juga dapat membantu siswa untuk mengalirkan secara bebas apa pun 

yang telah tersimpan di dalam pikiran dan perasaan siswa. 

Pada pembelajaran siklus I dimulai dari tahap perencanaan berupa rencana 

kegiatan menentukan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk 

memecahkan masalah. Pada tahap tindakan, tindakan sesuai dengan rencana yang 

telah disusun. Tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengajaran menulis 
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karangan  narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Tahap 

observasi dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Hasil diperoleh 

dalam pembelajaran kemudian direvisikan. Kelebihan yang diperoleh dalam 

siklus I dipertahankan, sedangkan kelemahan yang ada dicari solusinya dalam 

siklus II dengan cara memperbaiki perencanaan pada siklus II. Setelah 

memperbaiki perencanaan, pada tahap berikutnya tindakan dan observasi 

dilakukan sama dengan siklus I. 

Permasalahan tersebut dibutuhkan adanya perhatian dan suatu pemecahan. 

Oleh karena itu, peneliti mencoba mengadakan penelitian tindakan kelas di kelas 

V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang melalui media 

objek langsung. Media ini dipilih oleh peneliti karena dapat membantu siswa 

untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Diharapkan dapat 

mengurangi kejenuhan pengajaran menulis selama ini karena siswa dapat 

mengamati secara langsung objek yang dituju. Jadi, siswa mengamati objek yang 

hendak menjadi sasaran dan menceritakannya berdasarkan pengalaman pribadinya 

dalam bentuk karangan narasi. Dengan demikian, siswa mempunyai ide yang 

cemerlang dalam mengembangkan karangan narasi. 
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Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan dalam tabel sebagai 
berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah keterampilan menuliskarangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung pada siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan 

Tulis Kabupaten Batang meningkat dan perilaku siswa dalam pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi membaik 

Masalah Keterampilan 
menulis 
karangan 
narasi siswa 
kelas V 
rendah 

Menggunakan 
media objek 
langsung 

Keterampilan 
menulis 
karangan 
narasi 
pengalaman  
pribadi siswa 
kelas V 
meningkat 

Indikator : 
Masih 
menggunakan 
pembelajaran 
yang teoritis 
sehingga 
siswa kurang 
termotivasi 
dalam 
pengajaran 
menulis 
karangan 
narasi. 

Dasar: 
Media objek 
langsung 
agar ide atau 
gagasan 
siswa agar 
lebih mudah 
dituangkan 
secara jelas, 
konkret, dan 
lengkap. 

Indikator: 
Siswa 
termotivasi 
dalam 
pengajaran 
menulis 
karangan 
narasi 
sehingga 
siswa 
mengalami 
peningkatan 
kualitas dalam 
menulis 
karangan 
narasi sesuai 
dengan kaidah 
penelitiannya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif dengan malakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional 

(Suyatno dalam Subyantoro 2007:6). Komponen yang dikaji dalam penelitian ini 

meliputi siswa kelas V, guru pengampu kelas V, materi pelajaran, hasil belajar, 

dan teknik pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dalam dua siklus, yaitu proses 

tindakan pada siklus I dan proses tindakan pada siklus II. Setiap siklus terdiri atas 

empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi atau pengamatan, dan 

refleksi.  Siklus I bertujuan agar mengetahui keterampilan menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi siswa dalam tindakan awal penelitian. Siklus ini 

sekaligus dipakai sebagai refleksi untuk perencanaan siklus II, sedangkan siklus II 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi siswa setelah dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran yang didasarkan pada refleksi siklus I. Pada 

siklus I, apabila terdapat permasalahan yang belum terselesaikan, maka dapat 

dilanjutkan pada siklus II. 
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Berikut merupakan gambar siklus penelitian tindakan kelas. 

         P    RP 

R                          T  R      T 

                        O                                          O 

        O       O 

    Siklus I              Siklus II 

Keterangan : 

P : Perencanaan           RP    : Revisi Pelaksanaan 

T : Tindakan S I : Siklus I 

O : Observasi S II  : Siklus II 

R : Refleksi 

 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Proses siklus I terdiri atas empat tahap,  yaitu tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan siklus I, dilakukan persiapan pembelajaran  

berupa kegiatan penentuan langkah-langkah pembelajaran dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. 

 Rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam siklus ini adalah (1) 

membuat rencana pengajaran menuliskarangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung yang merupakan program kerja peneliti dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar; (2) menyiapkan materi yang akan 



 
 

 

48

disampaikan pada siswa antara lain pengertian karangan, pengertian pengalaman 

pribadi, pengertian media objek langsung, langkah-langkah menulis karangan 

mulai dari tema tentang pengalaman pribadi, dengan  membuat karangan 

berdasarkan pengalaman pribadi dengan penguasaan ejaan yang dimiliki siswa 

setelah menggunakan media objek langsung; (3) membuat dan menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pedoman tes observasi, pedoman wawancara, jurnal 

siswa, jurnal guru, dan menyiapkan dokumentasi foto; (4) menyiapkan kisi-kisi 

soal tes dan aturan penilaian yang akan diujikan melalui lembar tes keterampilan 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi berikut kriteria penilaiannya; (5) 

berkolaborasi dengan guru mata pelajaran tentang kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan teman sejawat sebelum penelitian dilaksanakan. 

 Rencana kegiatan pembelajaran digunakan sebagai program kerja atau 

pedoman peneliti dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Penyusunan rencana kegiatan pembelajaran 

dilakukan oleh peneliti, kemudian peneliti berkonsultasi tentang rencana 

pembelajaran tersebut dengan guru pengajar kelas V agar dalam pembelajaran 

lebih mantap sehingga semua tujuan tercapai. 

3.1.1.2 Tindakan 

 Pada tahap kegiatan ini harus sesuai dengan perencanaan pembelajaran 

yang disusun. Materi pembelajaran secara garis besar berupa menuliskarangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Tindakan yang 

dilakukan dalam tahap ini terdiri atas dua pertemuan yang masing-masing 
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pertemuan terdiri atas tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Berikut penjabaran 

tindakan pada masing- masing pertemuan. 

 Pada pertemuan pertama, tahap pendahuluan dilakukan dengan siswa 

dikondisikan untuk siap melaksanakan proses pembelajaran. Peneliti mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan: (1) guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, menanyakan kondisi siswa pada hari itu, (2) guru menyampaikan 

kompetensi yang harus dicapai mengenai tujuan pengajaran menulis, yaitu 

menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi, (3) guru menanyakan 

pengalaman siswa menulis karangan, dan (4) guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang manfaat menulis karangan. 

 Tahap yang kedua tahap inti guru melakukan kegiatan pembelajaran 

sebagai berikut: (1) guru menyampaikan materi pembelajaran, yaitu menulis 

karangan narasi dengan merangsang pengetahuan siswa tentang pengertian 

menulis karangan narasi, (2) guru menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pembelajaran karangan narasi, (3) guru bertanya kepada siswa tentang 

pengalamannya dalam menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi yang 

paling menarik, (4) guru dan siswa  berdiskusi tentang hakikat menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi, (5) guru memperlihatkan contoh karangan narasi 

kepada siswa sebagai acuan menulis,  (6) siswa menulis pengalaman pribadi yang 

pernah dialami dalam sebuah karangan narasi, (7) salah satu siswa membacakan 

hasil karyanya di depan kelas, (8) guru dan siswa mendiskusikan hasil karya siswa 

tersebut, dan (9) guru menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis 

karangan narasi. 
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 Pada tahap penutup, kegiatan meliputi (1) guru dan siswa  menyimpulkan 

hasil pembelajaran pada hari itu, dan (2) guru dan siswa merefleksikan hasil 

pembelajaran menulis karangan narasi.  

 Pada pertemuan kedua, tahap persiapan awal pembelajaran, yaitu tahap 

pengondisikan siswa agar siap dan tertarik melaksanakan pembelajaran. Tahap 

persiapan ini berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan tujuan 

mempersiapkan dan mengarahkan siswa supaya dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik. Persiapan ini meliputi beberapa tahap, antara lain: (1) 

guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mempresensi siswa, 

dan (2) guru menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran 

menuliskarangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. 

 Tahap inti kegiatan yang dilakukan adalah (1) guru menjelaskan tahap-

tahap pembelajaran media objek langsung, (2) siswa berkelompok terdiri atas 4-5 

orang, (3) guru membawa beberapa objek yang akan dijadikan tema dalam 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi, (4)  siswa mengamati objek yang 

dilihat, siswa mulai mengidentifikasi objek tersebut, (5) siswa menulis  karangan 

narasi berdasarkan objek yang dilihat dengan menghubungkan pengalaman 

pribadi yang pernah dialami secara runtut dan logis, (6) secara individu siswa 

menulis cerita tersebut dalam sebuah karangan narasi dengan memperhatikan 

unsur-unsur kelengkapan narasi, (7) guru bertanya kepada siswa tentang alasan 

objek yang dipilih dalam menulis karangan, (8) hasil karangan akan dikoreksi 

dengan teman sekelompoknya, dan (9) siswa menilai sendiri hasil kerja yang telah 

ditukar dengan teman. 
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 Pada tahap penutup, kegiatan meliputi (1) guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran hari itu, (2) guru dan siswa menyimpulkan proses 

dan hasil kegiatan pembelajaran hari itu, dan (3) siswa mengisi pedoman lembar 

jurnal siswa. 

3.1.1.3 Observasi 

 Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam 

observasi ini dilakukan tindakan yang menititikberatkan pada segala peristiwa 

yang berhubungan dengan pembelajaran, baik aktivitas siswa maupun respon 

terhadap teknik pembelajaran selama penelitian berlangsung. Observasi dilakukan 

melalui data tes dan nontes. Observasi data hasil tes digunakan untuk mengetahui 

tingkat keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Data nontes 

yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung (observasi), jurnal guru dan 

siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 Dalam proses pembelajaran ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas siswa dan respons siswa terhadap pembelajaran. Perilaku yang diamati 

yaitu sikap siswa baik positif maupun negatif selama proses pembelajaran. 

Melalui lembar observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran. Aspek yang diamati dalam observasi ini adalah (1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi, (2) 

siswa dalam memperhatikan dengan antusias penjelasan materi dari guru, (3) 

siswa merespon positif dan tertarik terhadap media objek langsung, (4) keaktifan 

siswa ketika melakukan tanya jawab dengan guru, (5) keseriusan siswa dalam 
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mengerjakan tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan (6) 

partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. 

Observasi juga dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Jurnal penelitian diberikan untuk mengungkapkan 

segala hal yang dirasakan siswa selama pembelajaran berlangsung, jurnal berisi 

mengenai pesan dan kesan siswa setelah mengikuti media objek langsung. Peneliti 

juga melakukan wawancara kepada siswa. Wawancara dilakukan di luar jam 

pelajaran dan hanya ditujukan kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi, 

terendah, dan di antara keduanya.  Selain itu, peneliti juga mengambil 

dokumentasi foto yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi berupa 

gambaran aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi 

foto digunakan sebagai bukti penguat dalam setiap siklus pada penelitian ini 

sehingga penjelasan semakin akurat. 

3.1.1.4 Refleksi 

 Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengkaji pembelajaran 

pada siklus I. Refleksi pada siklusI ini merupakan renungan dari hasil tes dan 

nontes yang berupa hasil observasi, wawancara, hasil jurnal yang telah dilakukan. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui (1) kelebihan dan kekurangan media 

objek langsung dalam proses pembelajaran yang digunakan peneliti dalam siklus 

I, (2) kelebihan dan kekurangan materi tentang pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi yang digunakan peneliti dalam siklus I, (3) tindakan-

tindakan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran, baik negatif maupun 
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positif, (4) kesan dan saran guru terhadap proses pembelajaran, (5) keefektifan 

rencana  pembelajaran yang digunakan, dan (6) hasil dokumentasi foto. 

 Berdasarkan analisis pada data tes dan nontes dapat dilakukan perbaikan 

atau revisi terhadap rencana selanjutnya pada siklus II. Apabila  pada hasil tes dan 

nontes siklus I belum memenuhi nilai standar minimal yang ditentukan, akan 

dilakukan tindakan siklus II dan masalah yang timbul pada siklus I akan dicarikan 

alternatif pada siklus II, sedangkan kelebihan-kelebihannya akan dipertahankan 

dan ditingkatkan lagi pada siklus II.  

 Refleksi ini akan memberikan gambaran kekurangan dan kelemahan pada 

siklus I sehingga nantinya dapat dicari pemecahannya dan mempertahankan atau 

meningkatkan kelebihan yang terdapat dalam siklus I. Berdasarkan  hasil refleksi 

ini, peneliti dapat melakukan revisi terhadap rencana kegiatan pada siklus II. 

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

 Proses tindakan siklus II ini masih sama dengan proses tindakan pada 

siklus I yang terdiri atas empat tahap yaitu tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1 Perencanaan 

 Perencanaan pada sikus II ini berpedoman pada hasil refleksi siklus I. 

Berdasarkan refleksi pada tahap perencanaann di siklus II dengan  mempersiapkan 

hal-hal yang diperbaiki dari hasil refleksi siklus I. Pada tahap perencanaan ini 

dilakukan persiapan pengajaran menulis karangan narasi dengan menyusun 

perbaikan rencana pembelajaran terlebih dahulu. Adapun rencana tindakan yang 
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dilakukan adalah (1) membuat perbaikan rencana pembelajaran dalam 

menuliskarangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung dengan 

mempertimbangkan hasil penelitian tindakan pada siklus I; (2) memotivasi siswa 

agar berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi; (3) menyiapkan instrumen tes yang digunakan dalam 

evaluasi hasil belajar menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada siklus II 

yang berupa instrumen data nontes, yaitu lembar observasi, lembar jurnal, lembar 

wawancara, dan dokumentasi foto, sedangkan yang berupa instrumen tes, yaitu 

soal esai terbuka beserta penilaiannya; (4) menyiapkan hadiah bagi tiga siswa 

terbaik yang nilainya tertinggi pada siklus I sebagai tanda penghargaan; dan (5) 

mengordinasi proses pembelajaran siswa kelas V dan proses dokumentasi dengan 

teman sejawat. 

3.1.2.2 Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berpedoman pada rencana 

pelaksanaan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan 

perbaikan-perbaikan yang berpedoman pada refleksi siklus I. Tindakan yang 

dilakukan pada tahap ini terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. Sebelum 

melakukan tindakan berupa kegiatan pengajaran menulis karangan narasi, ada 

beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu mengingat kembali 

tentang materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. 

Perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada siklus I, yaitu memperbaiki 

kesalahan-kesalahan dan perilaku-perilaku yang menjadi penghambat kegiatan 

menulis karangan narasi, memperhatikan saran-saran dari siwa pada pembelajaran 
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silus I, melaksanakan proses pengajaran menuliskarangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung sesuai rencana pembelajaran. 

Pada pertemuan pertama, tahap pendahuluannya dilakukan dengan siswa 

dikondisikan untuk siap melaksanakan proses pembelajaran. Peneliti mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan: (1) guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam, menanyakan kondisi siswa pada hari itu, (2) guru menjelaskan manfaat 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi, (3) guru mengulas kembali hasil tes 

siswa pada siklus I, dan (4) guru memancing siswa agar menyampaikan kesulitan 

yang dialami saat proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

pada siklus I. 

 Tahap yang kedua tahap inti guru melakukan kegiatan pembelajaran 

sebagai berikut: (1) siswa diberi penjelasan guru mengenai aspek-aspek penilaian 

yang diabaikan siswa ketika menulis karangan narasi; (2) siswa mengamati 

beberapa objek yang disajikan guru secara langsung; (3)  siswa membaca contoh 

karangan narasi model ke-2  dan berdiskusi memperbaiki kesalahan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik; (4) siswa membaca hasil diskusinya dan kelompok lain 

memberikan tanggapan atau masukan; (5) siswa bersama guru mendiskusikan 

kesalahan dan memperbaiki contoh karangan narasi model ke-2; (6) siswa menulis 

karangan narasi bercerita tentang pengalaman yang bersifat artistik, yaitu 

mengikuti kisah dari awal hingga akhir; (7) siswa membacakan hasil karyanya di 

depan kelas dan teman yang lain memberikan komentar. 

 Pada tahap penutup, kegiatan meliputi (1) guru dan siswa menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran hari itu, yaitu perbedaan karangan narasi yang bersifat 
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informasional dan narasi  yang bersifat artistik; dan (2) guru dan siswa 

mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar hari itu. 

 Pada pertemuan kedua, tahap persiapan awal pembelajaran, yaitu tahap 

pengondisian siswa agar siap dan tertarik melaksanakan pembelajaran. Tahap 

persiapan ini berisi beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dengan tujuan 

mempersiapkan dan mengarahkan siswa supaya dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik. Persiapan ini meliputi beberapa tahap, antara lain: (1) 

guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mempresensi siswa, (2) 

guru bertanya jawab dengan siswa mengenai pembelajaran sebelumnya, dan (3) 

guru memancing siswa agar menyampaikan kesulitan yang dialami selama proses 

pengajaran menulis karangan narasi. 

 Tahap inti dalam pembelajaran yang dilakukan, yaitu: (1) siswa mengulas 

kembali materi yang diberikan guru pada pertemuan sebelumnya, (2) siswa 

mengoreksi kembali hasil menulis karangan narasi pengalaman pribadi, (3) siswa 

menuangkan hasil pengalamannya dengan memperhatikan aspek-aspek penilaian 

karangan narasi, (4) siswa diberikan penguatan dengan cara berinteraksi 

membahas hasil kerja siswa, (5) siswa menyimpulkan dan memberikan 

pendapatnya tentang pembelajaran hari itu, dan (6) siswa dan guru mengadakan 

evaluasi secara keseluruhan dari pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi. 
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Tahap selanjutnya penutup, kegiatan meliputi (1) siswa mengadakan 

refleksi terhadap proses dan hasil belajar pada hari itu, dan (2) siswa mengisi 

pedoman lembar siswa dan guru memotivasi siswa untuk terus meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi. 

3.1.2.3 Observasi  

Observasi pada siklus II ini masih sama dengan siklus I, yaitu dilakukan 

dengan mengungkap data tes dan nontes. Peningkatan-peningkatan yang terjadi 

dan kelemahan yang masih muncul juga menjadi sasaran dalam observasi. Pada 

proses observasi, peneliti dibantu guru kelas V dan teman sejawat sehingga data 

nontes yang diambil benar-benar valid. 

Pengamatan melalui jurnal guru bertujuan untuk merefleksi bagi peneliti 

dan dapat mengetahui tanggapan siswa terhadap pengajaran menuliskarangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung, yang diberikan peneliti 

selama proses pembelajaran. Jurnal siswa digunakan untuk menampung pendapat 

dan tanggapan siswa kelas V. 

Wawancara dilakukan di luar proses pembelajaran dan ditujukan pada siswa 

yang memperoleh nilai tertinggi, terendah, dan di antara keduanya. Dengan 

sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti untuk mengetahui 

pendapat siswa tentang proses pembelajaran. Dokumentasi foto digunakan 

sebagai bukti nyata untuk mengungkap aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. 
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3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi adalah upaya untuk mengetahui kelayakan media objek langsung 

dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Untuk melihat peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi serta untuk mengetahui  

perubahan perilaku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, 

peneliti menganalisis data yang diperoleh baik melalui observasi, jurnal guru dan  

siswa, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Dari hasil tes dan nontes siklus II diperoleh data yang menunjukkan 

banyak perubahan yang dialami siswa ke arah yang lebih positif. Dari hasil 

tersebut maka penelitian ini tidak dilanjutkan pada siklus selanjutnya, berakhir 

pada siklus II ini. Selain itu, sesuai pula dengan desain penelitian tindakan kelas 

dengan dua siklus. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah keterampilan menuliskarangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung pada siswa kelas V SD 

Negeri Kaliboyo II Kabupaten Batang tahun ajaran 2009/2010. Penentuan subjek 

penelitian ini berdasarkan alasan-alasan berikut: (1) berdasarkan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP), kompetensi yang harus dicapai siswa kelas V 

SD adalah siswa mampu menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan; (2) siswa cepat bosan jika 

diberikan materi pelajaran ejaan, hal ini dikarenakan teknik, model, dan metode 

pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi sehingga siswa merasa 
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jenuh; dan (3) berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD Negeri 

Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dapat diketahui bahwa 

keterampilan siswa dalam menulis karangan dengan memperhatikan pilihan kata 

dan penguasaan ejaan masih sangat rendah. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung pada siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten 

Batang. 

3.3.1 Variabel  Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi  

Menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi merupakan kegiatan 

untuk menuangkan gagasan, ide, pendapat, keinginan, pengetahuan, dan perasaan 

dalam bentuk bahasa tulis atau lambang-lambang grafis sehingga menghasilkan 

sebuah karangan untuk disampaikan kepada orang lain. Hal ini bisa diperoleh dari 

beragam cara dan yang paling mudah adalah dari persoalan dan pengalaman.  

Pengalaman sebagai hasil bahan pembelajaran memberikan kemudahan bagi 

siswa terutama dalam bidang menulis.  Hasil tulisan tersebut dikatakan karangan 

karena dipengaruhi oleh imajinasi dan perasaan pengarang.  

Keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi adalah 

karangan kreatif yang menuntut siswa agar mampu mencaritakan pengalaman 

yang pernah dialaminya sesuai dengan kronologis kejadiannya. Penelitian ini 

mengkaji tentang menulis karangan narasi, maka aspek yang ditekankan pada 
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penelitian ini adalah bagaimana siswa dapat menulis karangan narasi pengalaman 

pribadinya sesuai dengan kronologis.  

 Dalam pembelajaran ini diharapkan dapat mencapai kompetensi dasar 

menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi dengan memperhatikan pilihan 

kata dan penggunaan ejaan. Aspek-aspek dan isi pokok yang dikaji dalam 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi, yaitu: (1) kesesuaian 

judul dengan isi tulisan, (2) kelengkapan unsur-unsur narasi, (3) kelengkapan ciri-

ciri narasi, (4) ejaan dan tanda baca, (5) pilihan kata, (6) keefektifan kalimat, (7) 

kohesi dan koherensi wacana, dan (8) keterbacaan, kerapian, dan kebersihan 

tulisan.  

Target tingkat keberhasilan dari setiap siswa diharapakan siswa mampu 

menyusun karangan narasi dengan baik. Peningkatan ini dibandingkan dengan 

hasil menulis karangan narasi siklus I dan siklus II. Target keberhasilan siswa 

pada proses pembelajaran siklus I dan siklus II ditetapkan batas tuntas 70 pada 

proses pembelajaran. 

3.3.2 Variabel Media Objek Langsung 

Media pembelajaran tidak akan berhasil apabila tidak ada metode yang 

benar-benar cocok untuk pembelajaran tersebut. Dalam kesempatan ini peneliti 

menggunakan media objek langsung. Media objek langsung adalah metode yang 

dilakukan dengan mengamati suatu benda, peristiwa atau kejadian secara 

langsung. Variabel penggunaan media objek langsung adalah teknik pembelajaran 

yang bertujuan agar siswa dapat menulis cepat berdasarkan objek yang dilihat. 
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Pembelajaran media objek langsung, akan mengaktifkan lebih banyak 

indera penglihatan daripada mendengarkan penjelasan dari guru. Belajar dengan 

cara melihat secara langsung, akan meningkatkan kebertahanan informasi dalam 

pikiran manusia. Peneliti mendeskripsikan langkah-langkah pembelajarannya, 

yaitu: 1) membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang, 2) guru memberikan 

contoh teks karangan narasi ditunjukkan kepada siswa untuk diamati, 3) siswa  

diminta untuk mendiskusikan setelah membaca teks contoh karangan narasi, 

apakah ada kata-kata yang tidak baku, 4) guru memajang beberapa objek di depan 

kelas, 5) siswa melihat objek tersebut lalu mulai mengidentifikasi objek, 6) siswa 

membuat sebuah karangan narasi setelah melihat objek dan memilih salah satu 

tema yang paling berkesan berdasarkan pengalaman pribadinya, 7) setiap 

kelompok mempersentasikan atau membacakan hasil karangannnya di depan 

kelas, 8) guru dan siswa membuat kesimpulan bersama, dan 9) penutup 

pembelajaran. 

Media objek langsung dalam menulis karangan narasi ini dapat dijadikan 

teknik pembelajaran untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Dengan media ini,  akan lebih membantu siswa 

dalam menemukan dan mengembangkan ide dalam bentuk karangan narasi. 

Media objek langsung diharapkan dapat memotivasi untuk menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi. Dengan demikian, siswa memiliki perubahan perilaku 

dalam pengembangan karangan narasi pengalaman pribadi. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes digunakan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi berupa tes essai 

terbuka. Untuk  instrumen nontes digunakan agar peneliti mengetahui perubahan 

tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berupa lembar observasi, lembar 

jurnal guru dan siswa, lembar wawancara, dan dokumentasi foto. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Bentuk instrumen tes ini meliputi tes menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi. Tes menuliskarangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung adalah tes yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam 

menulis karangan narasi dengan memperhatikan penguasaan ejaan yang siswa 

pelajari. 

 Aspek-aspek pokok yang dijadikan kriteria penilaian yaitu kesesuaian isi 

dengan judul, kelengkapan unsur-unsur narasi, kelengkapan ciri-ciri narasi, ejaan 

dan tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, kohesi dan koherensi wacana 

serta keterbacaan, kerapian, dan rapian tulisan. 

Tabel 1. Aspek Penilain Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

Bobot 
Skor 

maks x 
Bobot 

SB B C K 
5 4 3 2 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

Kesesuaian judul 
dengan isi tulisan 
Kelengkapan unsur-
unsur narasi  
Kelengkapan ciri-ciri 
narasi 

    1 
 

3 
 

3 
 

5 
 

15 
 

15 
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4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 

Ejaan dan tanda baca 
Pilihan kata 
Keefektifan kalimat 
Kohesi dan koherensi 
wacana 
Keterbacaan, kerapian, 
dan kebersihan tulisan 

4 
4 
2 
2 
 

1 
 

20 
20 
15 
5 
 
5 

 
Jumlah skor komulatif maksimal 20 100 

 
 

Peneliti dapat menilai dan mengetahui hasil tes menulis siwa melalui 

aspek-aspek penilaian tersebut. Masing-masing aspek penilaian memiliki kriteria 

dan skor tertentu yang dikategorikan dalam penilaian sangat baik (SB), baik (B), 

cukup (C), dan kurang (K). Untuk penjelasan lebih lanjut terdapat dalam tabel 2 

berikut ini. 

Tabel 2. Aspek Penilaian, Kriteria Penelitian, Skor, dan Kategori Penilaian 

Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

 
 

Unsur yang 
Dinilai 

Bobot  Kriteria Penilaian  Skor  Kategori  

1. Kesesuaian 
judul dengan 
isi 

1 Judul sesuai dengan isi 
tulisan dan ceritanya  
menarik 
 
Judul cukup sesuai dengan 
isi tulisan dan ceritanya 
cukup menarik 
 
Judul kurang sesuai dengan 
isi tulisan dan ceritanya 
kurang menarik 
 
Judul tidak sesuai dengan isi 
tulisan dan ceritanya tidak 
menarik 

5 
 
 
 

4 
 

 
 

3 
 

 
 
2 
 

Sangat 
baik 
 
 
Baik  
 
 
 
Cukup  
 
 
 
Kurang 

2. Kelengkapan 
unsur-unsur 
narasi  

3 
 
 

Terdapat alur, penokohan, 
setting/latar, dan sudut 
pandang 
 

5 
 
 
 

Sangat 
baik 
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Terdapat alur, penokohan, 
setting/ latar  
 
Terdapat alur penokohan 
  
Hanya terdapat penokohan 
saja. 

4 
 
 

3 
 
2 

Baik  
 
 
Cukup 
 
Kurang 

3. Kelengkapan 
ciri-ciri narasi 

3 Ada peristiwa, ada 
pelaku/tokoh, latar berupa 
waktu dan tempat terjadinya 
peristiwa,  alasan/latar 
belakang pelaku mengalami 
peristiwa, ada konflik, dan  
ceritanya runtut dan disusun 
secara kronologis. 
 
Ciri-cirinya cukup lengkap 
(ada salah satu ciri-ciri yang 
kurang) 
 
Ciri-cirinya kurang lengkap 
(ada 2 ciri-ciri yang kurang) 
 
Ciri-cirinya tidak lengkap 
(lebih dari 2 ciri-ciri yang 
kurang) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
2 

Sangat 
baik 
 
 
 
 
 
 
 
Baik  
 
 
 
Cukup 
 
 
Kurang  

4 Ejaan  dan 
tanda baca 

4 
 
 

Jumlah kesalahan kurang 
dari 5 
Jumlah kesalahan 5 s.d. 10 
Jumlah kesalahan 10 s.d. 15 
Jumlah kesalahan lebih dari 
15 

5 
 
4 
3 
2 
 

Sangat 
baik 
Baik  
Cukup  
Kurang 

5. Pilihan kata 4 Pilihan kata benar, sesuai 
dengan situasi, bervariatif, 
dan ekspresif 
 
Pilihan kata cukup sesuai 
dengan situasi, cukup 
bervariatif, dan cukup 
ekspresif 
 
Pilihan kata kurang sesuai 
situasi, kurang bervariatif, 
dan kurang ekspresif 
 
 

5 
 
 
 
4 
 
 

 
 

3 
 
 
 

 

Sangat 
baik 
 
 
Baik 
  
 
 
 
Cukup  
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Pilihan kata tidak sesuai 
dengan situasi, tidak 
bervariatif dan tidak 
ekspresif 

2 
 

 
 

Kurang 

6. Keefektifan 
kalimat 

2 Kalimat sudah efektif 
 
Ada 1 s.d. 3 kalimat yang 
tidak efektif 
 
Ada 4 s.d. 6 kalimat yang 
tidak efektif 
 
Jumlah kalimat yang tidak 
efektif lebih dari 6 

5 
 
4 

 
 

3 
 

2 
 

Sangat 
baik 
Baik 
 
 
Cukup 
 
Kurang  

7. Kohesi dan 
koherensi 
wacana 

2 Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat dan 
antarparagraf semua 
konjungsi sudah tepat 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat dan 
antarparagraf (ada 1 
konjungsi yang tidak tepat) 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat dan 
antarparagraf (ada 2  
konjungsi atau lebih yang 
tidak tepat) 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat dan 
antarparagraf tidak jelas 

5 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 

2 
 

Sangat 
baik 
 
 
 
Baik  
 
 
 
 
Cukup  
 
 
 
 
 
Kurang 

8. Keterbacaan, 
kerapian, dan 
kebersihan 
tulisan 

1 Tulisan terbaca, rapi dan 
bersih 
 
Tulisan terbaca dan rapi saja 
 
Tulisan hanya terbaca 
 
Tulisan tidak terbaca, tidak 
rapi, dan tidak bersih 

5 
 
 
4 
 
3 
 
2 

Sangat 
baik 
 
Baik  
 
Cukup 
 
Kurang 
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Tebel 2 merupakan rubrik penilaian tes keterampilan menulis karangan 

berdasarkan pengalaman pribadi dari segi aspek kesesuaian isi dengan judul, 

kelengkapan unsur-unsur narasi, kelengkapan ciri-ciri narasi, ejaan dan tanda 

baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, kohesi dan koherensi wacana, serta 

keterbacaan, kerapian dan kebersihan tulisan. Masing-masing aspek dinilai 

berdasarkan kriteria penilaian dengan rentang skor 5 kategori sangat baik, skor 4 

kategori baik, skor 3 kategori cukup, dan skor 2 kategori kurang. 

Nilai akhir siswa diperoleh dari penjumlahan keseluruhan skor yang 

diperoleh dari aspek-aspek yang dinilai dalam tes keterampilan menulis. Untuk 

mengetahui kategori nilai siswa maka digunakan pedoman penilaian di bawah ini. 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Pengalaman Pribadi 

No. Rentangan Skor Komulatif Kategori 

1. 85-100 Sangat Baik 

2. 70-84 Baik 

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang 

 

Tebel 3 merupakan tabel pedoman kategori dan rentang skor komulatif hasil 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang telah dilakukan 

oleh siswa. Apabila skor yang diperoleh siswa berada pada rentang nilai 85-100 

maka hasil tulisan siswa tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Apabila ada 

siswa yang mendapat nilai pada rentang 70-84, maka siswa tersebut masuk dalam 
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kategori baik dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Siswa berada 

dalam kategori cukup apabila nilai yang didapat berada pada rentang nilai 60-69. 

Jika siswa mendapat nilai yang berada pada rentang skor kurang dari 59 maka 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi siswa tersebut masuk 

dalam kategori kurang. Adapun pedoman penilaian akan dijadikan sebagai 

patokan peningkatan nilai yang didapat oleh siswa baik itu siklus1 dan siklus II. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

kualitatif adalah pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman wawancara, dan 

pedoman dokumentasi foto. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

 Observasi tindakan peneliti dengan mengamati suatu subjek dengan alat 

indera untuk mengamati segala aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilaksanakan pada waktu pembelajaran berlangsung. Aspek yang 

diungkap dalam observasi mengenai perilaku atau sikap siswa yang berperilaku 

negatif dan positif. Perilaku negatif yang menjadi sasaran observasi antara lain: 

(1) kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, (2)  siswa  memperhatikan dan merespon dengan antusias 

penjelasan dari guru, (3) siswa merespon positif dan tertarik terhadap media objek 

langsung, (4) keaktifan siswa ketika melakukan tanya jawab  apabila menemukan 

kesulitan selama proses pembelajaran, (5) keseriusan siswa dalam mengerjakan 
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tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan (6) partisipasi siswa 

dalam melakukan refleksi. 

3.4.2.2 Pedoman Jurnal 

 Peneliti menggunakan jurnal guru dan jurnal siswa. Jurnal guru berisi 

uraian pendapat dan seluruh kejadian yang ditangkap guru pengampu selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa digunakan untuk mengungkapkan 

pendapat, kesan, pesan, atau saran terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilakukan kedalam sebuah jurnal. 

 Jurnal guru yang digunakan terdiri atas lima aspek pengamatan, yaitu: (1) 

kesiapan dan minat siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung, (2) keaktifan siswa selama 

proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung, (3) kerjasama siswa dalam kelompok ketika proses berdiskusi, (4) 

perilaku siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi, dan (5) catatan mengenai kejadian-kejadian yang muncul selama proses 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. 

Aspek-aspek yang diungkap dalam jurnal siswa antara lain: (1) kesan siswa 

dalam proses pembelajaran, (2) kesulitan siswa dalam menerima materi menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi, (3) pendapat siswa tentang media objek 

langsung, (4) perilaku dan sikap guru saat pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, dan  (5) saran yang diberikan siswa untuk pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. 
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Jurnal guru dan siswa diisi saat akhir pengajaran menulis karangan narasi. 

Jurnal ini berfungsi untuk mendiskripsikan atau mencatat kejadian saat proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu respon siswa, keaktivan siswa, dan tingkah laku 

siswa pada saat pembelajaran. 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti dan ditujukan kepada siswa yang 

berkaitan dengan variabel penelitian yaitu proses pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran agar siswa 

lebih nyaman dan bebas untuk mengeluarkan pendapat. Wawancara hanya 

ditujukan kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi, terendah, dan di antara 

keduanya. 

 Hal-hal yang diungkap dalam wawancara antara lain: (1) hal yang 

membuat siswa senang terhadap pembelajaran dalam menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, (2) kesan siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan  media objek langsung, (3) pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang disampaikan pada saat pengajaran menulis 

karangan narasi berlangsung, (4) kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi siswa 

selama proses pembelajaran, (5) kesan siswa dengan penerapan media objek 

langsung yang digunakan dalam penyampaian pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi, (6) keuntungan siswa dari pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung, dan (7) 

apakah siswa sudah dapat menulis karangan narasi pengalaman pribadi setelah 

mengikuti pembelajaranmelalui media objek langsung. 
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3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi Foto 

 Pedoman dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto 

(gambar). Dokementasi merupakan data yang penting sebagai bukti terjadinya 

suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti memandang perlu menggunakan 

dokumentasi foto sebagai salah satu data instrumen nontes. Penggunaan instrumen 

berupa pengambilan foto dimaksudkan untuk memperoleh rekaman aktivitas atau 

perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk dokumentasi 

gambar. Selain itu, data yang diambil melalui dokumentasi foto ini juga 

memperjelas data yang lain yang hanya terdeskripsikan melalui angka atau 

tulisan. 

 Aktivitas-aktivitas siswa yang menjadi sasaran dokumentasi antara lain: 

(1) aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru, (2) aktivitas siswa 

ketika bertanya atau meminta bimbingan guru, (3) aktivitas siswa pada saat 

mengerjakan  diskusi kelompok, (4) aktivitas siswa ketika melihat objek langsung, 

(5) aktivitas siswa ketika menulis karangan narasi pengalaman pribadi,  (6) 

aktivitas siswa saat mempresentasikan hasil pekerjaannya menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, dan (7) aktivitas siswa ketika mengisis lembar jurnal. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan 

teknik nontes. 
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3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes akhir. Tes 

dilakukan untuk memperoleh data dari siswa terhadap penguasaan materi yang 

telah diberikan. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. 

Hasil tes siklus I  dianalisis dan dicari kelemahan-kelemahan yang ada kemudian 

siswa mendapat tambahan pembekalan materi untuk menghadapi siklus II. Tes 

pada setiap siklus dilakukan secara individu berupa esai terbuka, artinya tiap 

siswa diperintah untuk menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung. 

Adapun lagkah-langkah dalam pengambilan data tes, yaitu: (1) menyiapkan 

soal tes tetang menulis karangan narasi pengalaman pribadi dan rubrik penilaian, 

(2) pelaksanaan tes setelah proses pembelajaran tahap diskusi kelompok, dan (3) 

peneliti menilai dan mengolah data hasil penelitian. 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan adalah observasi, pedoman jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. 

3.5.2.1 Observasi 

Observasi dipergunakan untuk memperoleh data tentang perilaku siswa 

selama pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Lembar observasi 

dibuat oleh peneliti dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru kelas 

V SD Negeri Kaliboyo II. Selama proses observasi, peneliti dibantu oleh guru 

kelas dan teman sejawat. Dalam observasi ini peneliti dan teman sejawat 

mengamati perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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Tahapan-tahapan dalam proses observasi, yaitu (1) mempersiapkan lembar 

observasi yang berisi butir-butir sasaran pengamatan tentang sikap siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, dan 

keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, (2) peneliti berkoordinasi dengan guru 

kelas V SD Negeri Kaliboyo II dan teman sejawat mengenai proses observasi, (3) 

Observer melaksanakan observasi selama proses pembelajaran yaitu kerjasama 

mulai dari tahap pendahuluan, inti, sampai penutup, dan (4) observer mencatat 

hasil observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan.  

3.5.2.2 Jurnal  

Jurnal digunakan untuk mengetahui kesan dan pesan selama mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi. Jurnal siswa diisi setiap akhir pertemuan. 

Tujuan pembuatan jurnal ialah untuk mempermudah dalam menganalisis 

perkembangan kemampuan siswa. Jurnal yang diisi guru antara lain: (1) kesiapan 

dan minat siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung, (2) keaktifan siswa selama 

proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung, (3) kerjasama siswa dalam kelompok ketika proses berdiskusi, (4) 

perilaku siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi, dan (5) catatan mengenai kejadian-kejadian yang muncul selama proses 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. 

Jurnal siswa berisi uraian: (1) kesan siswa dalam proses pembelajaran, (2) 

kesulitan siswa dalam menerima materi menulis karangan narasi yang diberikan 
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guru, (3) pendapat siswa tentang media objek langsung, (4) perilaku dan sikap 

guru saat pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan (5) saran 

yang diberikan siswa untuk pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung. 

3.5.2.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

melalui media objek langsung. Wawancara dilakukan diluar jam pelajaran agar 

siswa lebih nyaman dan bebas untuk mengeluarkan pendapat. Wawancara hanya 

ditujukan kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi, terendah, dan di antara 

keduanya. Proses wawancara dilakukan pada akhir proses pembelajaran siklus I 

dan siklus II. 

 Cara yang ditempuh dalam pelaksanaan wawancara antara lain: (1) 

menyiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan, (2) menentukan 

ssiwa yang memperoleh nilai tertinggi, terendah, dan di antara keduanya sebagai 

objek wawancara, (3) melakukan proses wawancara di luar jam pelajaran dengan 

suasana senyaman mungkin sehingga siswa leluasa untuk mengungkapkan 

pendapat mereka, dan  (4) mencatat hasil wawancara. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto    

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data nontes 

yang berupa foto yang diambil oleh peneliti pada saat proses pembelajaran. 

Kegiatan mendokumentasikan foto ini dilakukan sebagai bukti pelaksanaan proses 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 
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langsung. Aktivitas-aktivitas siswa yang menjadi sasaran dokumentasi antara lain: 

(1) aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru, (2) aktivitas siswa 

ketika bertanya atau meminta bimbingan guru, (3) aktivitas siswa pada saat 

mengerjakan  diskusi kelompok, (4) aktivitas siswa ketika melihat objek langsung, 

(5) aktivitas siswa ketika menulis karangan narasi pengalaman pribadi, (6) 

aktivitas siswa saat mempresentasikan hasil pekerjaannya menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, dan (7) aktivitas siswa ketika mengisi lembar jurnal. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Berikut 

dijelaskan paparan kedua teknik tersebut. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi pada siklus I dan siklus II. Hasil analisis data tes kuatitatif 

dihitung secara presentase dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) merekap 

nilai yang telah diperoleh siswa, (2) menghitung nilai komulatif, (3) menghitung 

nilai rata-rata, dan (4) menghitung persentase, dengan rumus: 

%100
R
KP

 

Keterangan 
P : Nilai persentase kemampuan siswa 

K : Nilai komulatif (jumlah nilai) dalam satu kelas 

R : Jumlah responden dalam satu kelas 
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 Hasil perhitungan tes keterampilan menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi siswa dari hasil tes siklus I dan siklus II kemudian dibandingkan. Hasil 

dari perbandingan tersebut akan dapat diketahui mengenai peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. 

3.6.2 Teknik Kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari instrumen nontes, yang berupa lembar 

observasi, pedoman jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data 

secara kialitatif  dilakukan untuk menganalisis data nontes yang diperoleh dari 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data yang diperoleh dari siklus I 

dan siklus II dibandingkan dengan cara melihat hasil tes dan nontes sehingga akan 

diketahui adanya perubahan perilaku siswa dan peningkatan dalam pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

  Pada bab ini disajikan hasil penelitian tindakan kelas yang meliputi hasil 

tes dan nontes.  Hasil penelitian ini diperoleh survei siklus I dan siklus II. Hasil 

tes siklus I merupakan hasil tes keterampilan menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung. Hasil tes siklus II merupakan perbaikan 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan  media objek langsung yang diuraikan dalam 

bentuk kuantitatif. Hasil non tes berupa observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Siklus I 

 Pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada siklus I ini 

merupakan pemberlakuan tindakan awal penelitian melalui media objek langsung. 

Pelaksanaan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung bertujuan untuk memperbaiki keterampilan siswa dalam 

menulis buku karangan narasi dan memecahkan masalah yang muncul dalam 

keterampilan menulis karangan narasi. Hasil pelaksanaan pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung pada siklus I 

terdiri atas data tes dan nontes dengan hasil penelitian sebagai berikut. 
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4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes siklus I adalah keterampilan menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I 

berjumlah 17 siswa. Hasil tes pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4 

berikut. 

4.1.1.1.1  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Siklus I 

 Tingkat keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi pengalaman  

pribadi diperoleh setelah pembelajaran menulis karangan narasi melalui media 

objek langsung. Hasil tes keterampilan menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung  dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Siklus I 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot Persen 

(%) 

Keterangan 

1. Sangat Baik 85-100 - - - Nilai rata-rata: 

1048: 17= 

61,64 

Kategori 

Cukup 

2. Baik  70-84 4 301 23,53 
3. Cukup  60-69 6 384 35,3 
4. Kurang  0-59 7 363 41,17 

Jumlah  17 1048 100 

 
 Data pada tabel 4 tersebut secara klasikal siswa mencapai nilai total 1048 

dengan nilai rata-rata 61,64 dalam kategori cukup. Peneliti masih belum puas 

karena target ketuntasan balajar klasikal sebesar 65 belum tercapai. Dari 17 siswa 
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hanya ada 2 siswa yang mencapai kategori baik dengan rentang nilai 70-84. Siswa 

yang memperoleh nilai kategori baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 23,53%, 

kategori cukup dengan nilai 60-69 dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 35,3%, dan 

kategori kurang dengan nilai 0-59 dicapai oleh  7 siswa atau sebesar 41,17%. 

Nilai rata-rata kelas menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung sebesar 61,64 temasuk dalam kategori cukup. Jadi, target 

untuk rata-rata kelas sebesar 65 atau dengan kategori baik masih belum tercapai, 

peneliti akan menindaklanjuti penelitian ini untuk mencapai target yang 

ditetapkan pada siklus II. Di bawah ini dijabarkan hasil penilaian siklus I pada 

masing-masing indikator keterampilan menulis karangan narasi.  

Hasil keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi secara 

lengkap dapat dilihat pada diagram batang berikut 

ini.

 

Diagram 1. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 
Siklus I 

Sk
or

 S
is

w
a 

No. Urut Siswa 
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Berdasarkan diagram 1 dapat diketahui hasil tes menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi siklus I bahwa tidak ada yang memperoleh nilai ≥85 atau 

dalam kategori sangat baik. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori baik 70-

84 berjumlah 4 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 60-69 berjumlah 6 siswa atau 

termasuk dalam kategori cukup, sedangkan ada 7 siswa yang mendapat nilai, < 60 

atau dalam kategori kurang. Adapun perincian hasil tes pada tiap-tiap aspek 

penilaian tes keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi siklus I 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Setiap Aspek dalam Tes 

Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Siklus I 

No. Aspek Nilai Rata-rata 
1. Kesesuaian isi dengan judul tulisan  81,17 
2. Kelengkapan unsur-unsur narasi 69,41 
3. Kelengkapan ciri-ciri narasi 75,29 
4. Ejaan dan tanda baca 52,94 
5. Pilihan kata 56,47 
6. Keefektifan kalimat  56,47 
7. Kohesi dan koherensi wacana 52,94 
8. Keterbacaan, kerapian, dan kebersihan 

tulisan 
61,17 

 
 Berdasarkan tabel 5 nilai rata-rata pada tiap aspek penilaian hasil tes 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi siklus I. Aspek pertama 

kesesuain judul dengan isi tulisan memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 

81,17. Aspek kedua yaitu kelengkapan ciri-ciri narasi memperoleh nilai rata-rata 

75,29. Aspek ketiga yaitu kelengkapan unsur-unsur narasi memperoleh nilai rata-

rata 69,41. Aspek keempat ejaan dan tanda baca memperoleh 52,94. Aspek kelima 
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pilihan kata memperoleh nilai rata-rata 56,47. Aspek yang keenam yaitu 

keefektifan kalimat memperoleh nilai rata-rata yang sama dengan aspek pilihan 

kata hanya memperoleh nilai 56,47. Aspek yang ketujuh yaitu kohesi dan 

koherensi wacana memperoleh nilai rata-rata 52,94. Adapun aspek terakhir, 

keterbacaan, kerapian, kebersihan tulisan memperoleh nilai rata-rata 61,17. 

Masih minimnya nilai tes keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi pada siklus I ini, disebabkan siswa kurang berlatih menulis 

dan media objek langsung masih jarang digunakan dalam pengajaran menulis 

karangan, sehingga dirasa siswa sebagai proses penyesuaian diri dalam 

pembelajaran terhadap cara mengajar guru yang tergolong baru bagi mereka. 

Hasil masing-masing aspek penilaian dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1.1.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi Tulisan 

 Penilaian pada aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan pada karangan 

narasi pengalaman pribadi, difokuskan pada kesesuaian judul dengan isi tulisan 

yang dipilih siswa dengan isi karangannya. Hasil penelitian tes aspek kesesuaian 

judul dengan isi, pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kesesuain Judul dengan Isi Tulisan 

No. Kategori  Nilai  Bobot 
Aspek 

Frekuensi  Jumlah 
Skor  

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 1 7 35 41,18 
2. Baik  4 5 20 29,41 
3. Cukup  3 4 12 23,53 
4. Kurang  2 1 2 5,88 
Jumlah  17 69 100 
Nilai rata-rata 69/17 x100= 81,17 



 
 

 

81

               5 
 

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan bahwa secara klasikal dari 17 siswa 

ada 7 siswa dengan persentase 41,18% yang sudah mencapai kategori sangat baik. 

Sebanyak  5 siswa atau dengan persentase 29,41% mendapatkan nilai dengan 

kategori baik. Sementara itu untuk kategori cukup ada 4 siswa dengan persentase 

23,53% dan kategori kurang ada satu siswa dengan persentase 5,88%. Pada aspek 

kesesuaian judul dengan isi tulisan, nilai rata-rata kelas mencapai 81,17 yang 

termasuk dalam kategori baik. 

Nilai tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar sudah dapat menulis 

karangan narasi berdasarkan objek yang secara langsung mereka amati. Secara 

keseluruhan sudah runtut dan baik dalam memaparkannya, tetapi ada beberapa 

siswa yang isi karangannya tidak sesuai dengan objek yang disajikan. 

4.1.1.1.3  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kelengkapan Unsur-unsur Narasi 

Penilaian pada aspek kelengkapan unsur-unsur narasi difokuskan pada 

kelengkapan alur cerita, penokohan, setting atau latar, dan sudut pandang. Hasil 

penelitian tes aspek kelengkapan unsur-unsur narasi,  pada tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kelengkapan Unsur-unsur Narasi 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 3 1 15 5,88 
2. Baik  4 8 96 47,06 
3. Cukup  3 6 54 35,3 
4. Kurang  2 2 12 11,76 
Jumlah  17 177 100 
Nilai rata-rata 177/17 x100= 69,41 
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               15 
 

 Tabel 7 merupakan hasil tes siklus I aspek kelengkapan unsur-unsur 

narasi. Dari 17 siswa, hanya ada 1 siswa yang memperoleh kategori sangat baik 

dengan persentase5,88%. Ada 8 siswa atau dengan persentase 47,06% 

mendapatkan nilai dengan kategori baik. Sementara itu, untuk kategori cukup ada 

6 anak dengan persentase 35,5%. Adapun untuk kategori kurang, ada 2 siswa 

dengan persentase 11,76%. Pada aspek kelengkapan unsur-unsur narasi ini, nilai 

rata-rata kelas mencapai 69,41 yang termasuk dalam kategori cukup. 

 Pada siklus I, hanya ada 2 siswa yang nilainya berkategori kurang. Siswa 

hanya mampu menulis satu kelengkapan unsur narasi dalam menulis karangan. 

Kesalahan siswa terletak pada unsur alur cerita yang tidak runtut dan siswa sering 

lupa menuliskan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 

4.1.1.1.4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kelengkapan Ciri-ciri Narasi 

 Penilaian pada aspek kelengkapan unsur-unsur narasi difokuskan pada 

berupa peristiwa atau kejadian, ada tokoh atau pelaku yang mengalami peristiwa, 

latar berupa waktu dan tempat terjadinya peristiwa, alasan atau latar belakang 

pelaku mengalami peristiwa, ada konflik, dan menekankan susunan kronologis. 

Hasil penelitian tes aspek kelengkapan ciri-ciri narasi, pada tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kelengkapan Ciri-ciri Narasi 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 3 1 15 5,88 
2. Baik  4 11 132 64,7 
3. Cukup  3 5 45 29,42 
4. Kurang  2 - - - 
Jumlah  17 192 100 
Nilai rata-rata 192/17 x100= 75,29 

               15 
 

 Tabel 8 merupakan hasil tes siklus I aspek kelengkapan ciri-ciri narasi. 

Dari 17 siswa, hanya ada 1 siswa yang memperoleh kategori sangat baik dengan 

persentase 5,88%. Ada 11 siswa atau dengan persentase 64,7% mendapatkan nilai 

dengan kategori baik. Sementara itu, untuk kategori cukup ada 5 anak dengan 

persentase 29,42%. Pada aspek kelengkapan unsur-unsur narasi ini, nilai rata-rata 

kelas mencapai 75,29 yang termasuk dalam kategori cukup. 

 Pada siklus I, hanya ada 2 siswa yang nilainya berkategori kurang. Siswa 

hanya mampu menulis satu kelengkapan ciri-ciri narasi dalam menulis karangan. 

Kesalahan siswa terletak pada unsur alur cerita yang tidak runtut dan siswa sering 

lupa menuliskan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 

4.1.1.1.5  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca pada  karangan narasi pengalaman 

pribadi difokuskan pada pemakaian huruf kapital, tanda baca, pemenggalan kata, 

dan penggunaan ejaan dalam menulis karangan narasi. Hasil penilaian tes aspek 
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ejaan dan tanda baca dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi dapat 

dilihat pada tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Ejaan dan Tanda Baca 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 4 0 0 0 
2. Baik  4 3 48 17,64 
3. Cukup  3 5 60 29,41 
4. Kurang  2 9 72 52,95 
Jumlah  17 180 100 
Nilai rata-rata 180/17 x100= 52,94 

               20 
 

Tabel 9 dapat diketahui hasil tes siklus I keterampilan dalam ejaan dan 

tanda baca. Dari keseluruhan jumlah siswa, tidak ada yang mampu menggunakan 

kalimat dengan kategori sangat baik. Nilai dengan kategori baik  dicapai oleh 3 

siswa dengan persentase 17,64%. Ada 5 siswa atau dengan persentase 29,95% 

mencapai nilai dengan kategori cukup. Sementara itu untuk kategori kurang, ada 9 

siswa dengan persentase 52,94%. Pada aspek ejaan dan tanda baca nilai rata-rata 

kelas mencapai 52,94 yang termasuk dalam kategori kurang. 

Siswa yang nilainya masih banyak dalam kategori kurang hasil 

pekerjaannya mereka masih menggunakan kata yang tidak baku dan masih banyak 

kesalahan dalam menggunakan tanda baca. Kesalahan yang dilakukan siswa 

masih pada penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Penggunaan 

huruf kapital yang masih sering dilupakan pada awal kalimat, pemakaian tanda 

koma dan tanda titik yang kurang tapat masih menjadi penyebab kesalahan siswa 
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pada aspek ejaan dan tanda baca. Hal ini disebabkan oleh, kebiasaan siswa yang 

salah dalam menulis dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang masih 

kurang tepat. Sementara itu, siswa yang nilainya masuk dalam kategori baik sudah 

mampu menggunakan kalimat yang baku dan menggunakan tanda baca secara 

tepat. 

4.1.1.1.6  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Pilihan Kata 

Penilaian aspek pilihan kata pada karangan narasi pengalaman pribadi 

difokuskan pada kesesuaian pilihan kata dengan situasi yang diceritakan. Hasil 

penilaian aspek pilihan kata dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel  10. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Pilihan Kata 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 4 0 0 0 
2. Baik  4 4 64 23,53 
3. Cukup  3 6 72 35,3 
4. Kurang  2 7 56 41,17 
Jumlah  17 192 100 
Nilai rata-rata 192/17 x100= 56,47 

               20 
 

Berdasarkan data pada tabel 10 dapat diketahui bahwa, nilai rata-rata siswa 

dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada aspek pilihan kata 

mencapai 56,47 atau dalam kategori kurang. Jumlah skor yang diperoleh adalah 

192. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. 

Sementara itu, ada 4siswa dengan persentase 23,53% yang memperoleh nilai 
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dengan kategori baik. Pada kategori cukup ada 6 siswa dengan persentase 35,3. 

Adapun untuk kategori kurang, ada 7 siswa dengan persentase 41,17%. 

Siswa yang nilainya masih dalam kategori kurang pada umumnya 

pemilihan kata tidak sesuai dengan tema cerita yang dibuat, tidak bervariasi, dan 

tidak ada kalimat yang  ekspresif . Selain itu, masih banyak ditemukan kata yang 

tidak baku dalam menulis karangan narasi. Kategori cukup, pilihan kata yang 

digunakan sudah sesuai dengan tema cerita tetapi kurang bervariasi kalimatnya. 

Berbeda dengan siswa yang yang nilainya masuk dalam kategori baik, mereka 

telah mampu menggunakan kata secara variatif dan kata baku dalam menulis 

karangan narasi. Kesalahan yang banyak dilakukan adalah pengulangan kata-kata. 

Kata yang berulang-ulang, seperti kata langsung, lalu, kemudian, dan, juga 

menyebabkan hasil tulisan siswa masih kurang variatif dan ekspresif. 

4.1.1.1.7  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Keefektifan Kalimat 

Penilaian aspek keefektifan kalimat pada  karangan narasi pengalaman 

pribadi difokuskan pada pemakain kalimat yang efektif dan tidak menimbulkan 

pemaknaan ganda. Hasil penilaian tes aspek keefektifan kalimat dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 
Keefektifan Kalimat 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 2 - - - 
2. Baik  4 4 32 23,53 
3. Cukup  3 6 36 35,3 
4. Kurang  2 7 28 41,17 
Jumlah  17 96 100 
Nilai rata-rata 96/17 x100= 56,47 

               10 



 
 

 

87

Berdasarkan data pada tabel 11 dapat diketahui bahwa, nilai rata-rata siswa 

dalam menulis karangan narasi pada aspek keefektifan kalimat mencapai 56,47 

atau dalam kategori kurang. Jumlah skor yang diperoleh 17 siswa adalah 144. 

Tidak ada siswa dalam kategori sangat baik. Untuk kategori baik ada 4siswa 

dengan persentase 23,53%. Sementara itu, ada 6 siswa dengan persentase 35,3 

yang memperoleh nilai dengan kategori cukup. Pada kategori kurang ada 7 siswa 

dengan persentase 41,17%. 

 Pada aspek keefektifan kalimat, kesalahan yang banyak dilakukan siswa 

antara laini penggunaan struktur kalimat yang masih belum efektif. Bahasa tulis 

yang digunakan siswa masih terpengaruh oleh bahasa lisan yang digunakan dalam 

percakapan sehari-hari. Apa yang diinginkan siswa belum tersampaikan dengan 

baik dalam kalimat yang mereka buat.  

4.1.1.1.8  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kohesi dan Koherensi Wacana 

Penilaian aspek kohesi dan koherensi wacana pada  karangan narasi 

pengalaman pribadi difokuskan pada keterpaduan makna gramatikal antarkalimat 

serta antarparagraf dengan katepatan konjungsi. Hasil penilaian tes aspek kohesi 

dan koherensi wacana dapat dilihat pada tabel 12 berikut. 
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Tabel 12. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kohesi dan Koherensi Wacana 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 2 - - - 
2. Baik  4 - - - 
3. Cukup  3 11 66 64,7 
4. Kurang  2 6 24 35,3 
Jumlah  17 90 100 
Nilai rata-rata 90/17 x100= 52,94 

               10 
 

Berdasarkan data pada tebel 12 dapat diketahui bahwa, nilai rata-rata siswa 

dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada aspek kohesi dan 

koherensi wacana mencapai 52,94 atau dalam kategori kurang. Tidak ada siswa 

yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Adapun untuk kategori baik 

juga tidak ada satu pun siswa yang mencapai nilai rentang tersebut.  Frekuensi 

tertinggi  adalah pada kategori cukup, ada 11 siswa dengan persentase 64,7%. 

Sementara itu, ada 6 siswa denga persentase 35,3% memperoleh nilai dalam  

ketegori kurang. 

 Pada aspek kohesi dan koherensi wacana, kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa berkaitan dengan aspek keefektifan kalimat. Beberapa kalimat yang ditulis 

siswa kurang efektif sehingga kepaduan makna antarkalimat masih kurang. Pada 

kepaduan bentuk, masih banyak siswa yang belum paham jika pada setiap awal 

paragraf harus dimulai dengan menjorok ke dalam beberapa spasi. Beberapa 

tulisan siswa masih belum terbagi ke dalam bentuk paragraf-paragraf. 
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4.1.1.1.9  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Keterbacaan, Kerapian, dan Kebersihan Tulisan 

Penilaian aspek keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan pada  

karangan narasi pengalaman pribadi difokuskan pada kerajinan siswa ketika 

menulis yaitu, tulisannya bisa di baca, tulisan tertata rapi, dan bersih tanpa ada 

corat-coret. Hasil penilaian tes aspek kohesi dan koherensi wacana dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

Tabel 13. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Keterbacaan, Kerapinan, dan Kebersihan Tulisan 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 1 0 0 0 
2. Baik  4 2 8 11,76 
3. Cukup  3 14 42 82,36 
4. Kurang  2 1 2 5,88 
Jumlah 17 52 100 
Nilai rata-rata 52/17 x100= 61,17 

               5 
 

 Berdasarkan data pada tebel 13 dapat diketahui bahwa, nilai rata-rata siswa 

dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada aspek keterbacaan, 

kerapian, dan kebersihan tulisan mencapai 61,17 atau dalam kategori cukup. 

Tidak ada siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Adapun 

untuk kategori baik ada 2 siswa dengan persentase 11,76%. Frekuensi tertinggi  

adalah pada kategori cukup, ada 14 siswa dengan persentase 82,36%. Sementara 

itu, ada satu siswa dengan persentase 5,88% memperoleh nilai dalam  ketegori 

kurang. 
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 Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori kurang karena tulisan yang 

tidak diberi jarak sehingga sulit dibaca. Ketika melakukan kesalahan dalam 

menulis, para siswa banyak yang melakukan coretan pada karangan yang mereka 

buat, tidak sedikit pula siswa yang menggunakan tipe-x untuk menghapus tulisan 

yang salah. Penelitian judul yang seharusnya ditulis ditengah teks, tetapi masih 

banyak yang menulis juudul dari tepi teks. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil penelitian nontes pada siklus I diperoleh melalui observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Berikut pemaparan hasil nontes siklus I. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi Siklus I 

Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung pada siswa 

kelas V SD Negeri Kaliboyo II. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui dan melihat respon parilaku siswa dalam menerima pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui pemanfaatan media objek 

langsung. Obeservasi dilakukan oleh guru mata pelajaran (peneliti) dan dibantu 

oleh satu orang observer. Hal ini bertujuan agar hasil observasi dapat dipantau 

oleh observer. Objek sasaran yang diamati meliputi perilaku positif dan negatif. 

Pada siklus I observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan 

mendeskripsikan beberapa perilaku siswa selama pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui pemanfaatan media objek langsung. Berikut ini 

tabel hasil observasi siklus I. 
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Tabel 14. Hasil Observasi Siklus I 

No Perilaku Positif No Perilaku Negatif 

Aspek yang dinilai Jum- 
lah  

Persen  Aspek yang dinilai Jum- 
lah  

Persen  

1. Kesiapan siswa 
dalam mengikuti 
pengajaran menulis 
karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

10 58,83% 
 
 (Cukup) 

1.  Siswa tidak siap 
dalam mengikuti 
pengajaran menulis 
karangan narasi 
pengalaman 
pribadi. 

7 41,17% 
 

(Kurang) 

2. Siswa 
memperhatikan dan 
merespon dengan 
antusias penjelasan 
dari guru. 

11 64,7% 
 
(Baik) 

2. Siswa tidak 
memperhatikan dan 
melakukan 
kegiatan yang tidak 
perlu. 

6 35,3% 
 

(Kurang) 

3. Siswa merespon 
positif dan merespon 
dan tertarik terhadap 
media objek 
langsung. 

12 70,59% 
 
(Baik) 

3. Siswa merespon 
negatif dan tidak 
tertarik terhadap 
media objek 
langsung. 

5 29,41% 
 

(Kurang) 

4. Siswa aktif tanya 
jawab apabila 
menemukan 
kesulitan selama  
proses 
pembelajaran. 

8 47,06% 
 
(Cukup) 

4. Siswa cenderung 
pasif untuk 
bertanya mengenai 
menulis karangan 
narasi pengalaman 
pribadi yang 
sedang diajarkan 
oleh guru.  

9 52,95% 
 
(Cukup) 

5. Keseriusan siswa 
dalam mengerjakan 
tugas menulis 
karangan narasi 
pengalaman pribadi 
yang diberikan guru. 

10 58,83% 
 
(Cukup) 

5. Siswa sering 
melihat pekerjaan 
temannya dan tidak 
konsentrasi dalam 
mengerjakan tugas 
menulis karangan 
narasi pengalaman 
pribadi yang 
diberikan guru. 

7 41,17% 
 
(Cukup) 

6. Partisipasi siswa 
dalam melakukan 
refleksi. 

12 70,59% 
 
(Baik) 

6. Siswa tidak 
berpartisipasi 
dalam melakukan 
refleksi. 

5 29,41% 
 
 (Kurang) 

Jumlah 63 61,765 Jumlah 39 38,235 
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Keterangan : 

1. SB =  Sangat Baik : 81%-100% 

2. B = Baik              : 61%-80% 

3. C = Cukup  : 41%-60% 

4. K = Kurang          : < 40% 

Berdasarkan tabel 14 tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama 

dilaksanakan pembelajaran melalui media objek langsung yang dilakukan di 

dalam kelas, tidak semua siswa dapat mengikuti dengan baik. Jenis tingkah laku 

yang menjadi sasaran pengamatan terdiri atas kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik, siswa aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, siswa serius saat mengikuti pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi, siswa aktif mengerjakan tugas menulis 

karangan narasi narasi pengalaman pribadi, siswa menulis dengan sikap yang baik 

dan benar, dan siswa serius saat mencari hal-hal pokok mengenai objek karangan. 

Dari observasi  yang dilakukan pada siklus I dapat diketahui bahwa hampir 

sebagian siswa sudah siap mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi. Hal itu ditunjukkan dengan persentase sebesar 58,83% 

masuk dalam kategori cukup. Siswa siap mengikuti  pembelajaran karena sebelum 

melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti mengadakan pendekatan terhadap 

siswa, sehingga siswa tidak  merasa asing dan canggung. Siswa yang tidak siap 

mengikuti pembelajaran sebesar 41,17% atau dalam kategori kurang. 

Tingkah laku kedua yaitu perhatian dan respon siswa terhadap penjelasan 

guru. Dari 17 siswa hampir sebagian besar siswa sudah memperhatikan penjelasan 

guru, ditunjukkan dengan persentase 67,7%  atau 11 siswa. Sebagian siswa yang 



 
 

 

93

telah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru masuk dalam 

kategori cukup. Mereka sangat antusias mendengarkan penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru. Dari hasil observasi awal, hal ini sudah sangat baik. 

Perhatian siswa sudah menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang diajarkan. 

Persentase untuk siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru hanya 6 

siswa atau 35,5% masuk dalam kategori kurang. Siswa masih merasa bingung 

dengan materi yang diajarkan. 

Tingkah laku yang ketiga adalah respon siswa terhadap media objek 

langsung sebesar 70,59% dalam kategori baik. Hal ini merupakan bukti 

ketertarikan siswa terhadap media objek langsung. Peneliti menggunakan objek 

yang telah disiapkan sebelumnya yaitu berupa miniatur benda sebagai sarana 

untuk menulis karangan narasi pengalaman pribadi, sedangkan sisanya sebesar 29, 

41% atau 5 siswa tidak serius dalam menyimak penjelasan dari guru karena 

merasa pembelajaran tersebut kurang menarik. Adapun faktor lain yang membuat 

siswa tidak serius yaitu tempat duduk mereka yang berada paling belakang. 

Tingkah laku yang keempat adalah respon siswa ketika aktif bertanya dan 

menjawab. Hanya ada 8 siswa yang turut  berpartisipasi aktif bertanya dan 

menjawab selama proses pembelajaran berlangsung atau sebesar 47,07% masuk 

dalam kategori kurang.  Banyak siswa kurang aktif dalam bertanya dan menjawab 

ketika ada hal-hal yang kurang dimengerti selama proses pembelajaran 

berlangsung dalam menjawab pertanyaan dari guru. Persentase yang ditunjukkan 

sebesar 52,95% atau masuk dalam kategori cukup. 



 
 

 

94

Tingkah laku yang kelima adalah keefektifan siswa mengerjakan tugas 

menulis karangan narsi pengalaman pribadi. Pada siklus ini, sebesar 58,83% atau 

sebanyak 10 siswa masuk dalam kategori cukup. Siswa dapat melakukan tugas 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan baik setelah mengamati 

beberapa objek lalu memilihnya untuk dijadikan sebuah tema cerita. Untuk siswa 

yang masih menunjukkan perilaku kurang baik saat mengerjakan tugas. Misalnya, 

melihat hasil pekerjaan teman sebangkunya atau masih meminjam alat tulis dari 

teman yang lain, mengajak bercanda siswa lain, dan tidak konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas. Ada 7 siswa atau sebanyak 41,17% masuk dalam kategori 

cukup.  

Tingkah laku yang keenam adalah partisipasi siswa dalam melakukan 

refleksi. Sebagian besar siswa yaitu 70,59% atau sebanyak 12 siswa masuk dalam 

kategori baik, termasuk siswa aktif melakukan refleksi. Pada siklus ini ada 5 siswa 

atau sebesar 29,41% masuk dalam kategori cukup yang tidak sungguh-sungguh 

dalam melakukan refleksi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama proses pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi dapat disimpulkan bahwa perilaku negatif 

siswa masih ada selama proses pembelajaran berlangsung. Sikap negatif 

dimungkinkan karena siswa belum dapat menyesuaikan diri terhadap pola 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Keadaan ini merupakan masalah besar 

yang harus dipecahkan oleh peneliti. 
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Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan agar dapat mengurangi dan 

menghilangkan sikap negatif, agar tidak terulang lagi. Rencana pembelajaran pada 

siklus berikutnya tentu harus lebih matang dan lebih baik agar perilaku belajar 

siswa menjadi positif. 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal Siklus I 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian siklus I ini adalah jurnal siswa dan 

jurnal guru. Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung, 

sedangkan jurnal guru berisi hasil pengamatan guru tentang keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

1) Jurnal Siswa 

 Jurnal siswa berisi segala hal yang dirasakan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Berupa kesan, tanggapan, dan saran terhadap pembelajaran yang 

baru saja dilakukan. Jurnal yang diberikan terdiri atas lima pertanyaan dan diisi 

secara individu. Lima pertanyaan itu meliputi: (1) kesan siswa setelah mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung, (2) kesulitan yang dialami siswa dalam menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, (3) pendapat siswa terhadap media objek langsung, (4) 

perilaku dan sikap guru saat pengajaran menulis karangan narasi pengalaman, dan 

(5) saran siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

melalui media objek langsung. 
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Tabel 15. Hasil Jurnal Siswa 

No  Pertanyaan Jurnal Jumlah 
Siswa 

Persen 
(%) 

1. Kesan siswa setelah mengikuti pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi melalui 
media objek langsung. 
a. Senang 
b. Tidak senang 

 
 
 

14 
3 

 
 
 
82,36% 
17,64% 

2. Kesulitan yang dialami siswa dalam menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi. 
a. Ada kesulitan 
b. Tidak ada kesulitan 

 
 

7 
10 

 
 
41,17% 
58,83% 

3. Pendapat siswa terhadap media objek langsung. 
a. Menarik   
b. Tidak menarik 

 
14 
3 

 
82,36% 
17,64% 

4. Pendapat siswa mengenai perilaku dan sikap guru 
saat pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 
a. Baik   
b. Tidak baik 

 
 

 
12 
5 

 
 
 
70,59% 
29,41% 

5. Saran siswa terhadap pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi melalui 
media objek langsung. 
a. Mendukung   
b. Tidak mendukung 

 
 
 

14 
3 

 
 
 
82,36% 
17,64% 

 

 Hasil jurnal siklus I, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

menanggapi baik dan merasa senang melakukan pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Terdapat 14 siswa atau 

sebesar 82,36% berpendapat bahwa media ini bagus karena menurut mereka pada 

saat menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan objek yang dipilih oleh 

guru mudah dipahami siswa. Selain itu, dengan menyajikan objek secara langsung  

mempermudah siswa dalam menemukan ide-ide dan gagasan yang kemudian 

dituangkan dalam sebuah karangan narasi pengalaman pribadi. 
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 Tanggapan siswa terhadap kesulitan-kesulitan dalam menerima penjelasan 

materi karangan narasi pengalaman pribadi yang diberikan oleh guru. Data yang 

diperoleh menyatakan bahwa sebanyak 10 siswa atau sebesar 58,83% tidak 

merasa kesulitan dan ada 7 siswa atau sebesar 41,17% yang mengalami kesulitan. 

Siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi disebabkan oleh sulitnya menyusun kata, kalimat, kurang paham dalam 

menuliskan tanda titik dan koma, serta menuangan ide-ide yang akan dirangkai 

menjadi karangan yang baik dengan bahasa yang ekspresif. Selain itu, sebagian 

siswa tidak bisa secara langsung menuangkan idenya dalam menulis karangan 

narasi  setelah mengamati beberapa objek.  

 Selanjutnya, tanggapan siswa mengenai media objek langsung yang 

digunakan guru dalam pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

adalah siswa sangat senang dan tertarik dengan media tersebut. Hampir sebagian 

siswa menjawab tertarik karena dapat meningkatkan keterampilan dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi yang telah dibuat siswa. Pendapat tersebut 

disampaikan sebanyak 14 siswa atau 82,36%. Sisanya sekitar 3 siswa atau 17,64% 

berpendapat terlalu sulit karena merasa kebingungan dengan beberapa objek yang 

dipilih.  

Hasil jurnal siklus I, dapat diketahui bahwa sebanyak 12 siswa atau 

sebesar 70,59% sangat terkesan dan senang dengan cara mengajar guru. Menurut 

siswa, mereka merasa senang dengan cara guru yang santai, murah senyum, dan 

tidak galak. Sisanya adalah 29,41% atau sebanyak 5 siswa memberikan saran 

yang mendukung terhadap kegiatan pembelajaran yang akan datang. Siswa 
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menginginkan bahwa pembelajaran mendatang lebih menarik dan menyenangkan 

dengan objek yang disajikan oleh guru. 

2) Jurnal Guru  

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan peneliti tentang perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek pengamatan yang terdapat dalam 

jurnal guru antara lain: (1) kesiapan dan minat siswa dalam pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melaui media objek langsung, (2) keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran pengalaman pribadi dengan melalui objek 

langsung, (3) kerjasama siswa dalam kelompok ketika proses diskusi, (4) perilaku 

siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan 

(5) catatan mengenai kejadian-kejadian yang muncul selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung, 

sebagian siswa sudah terlihat aktif dalam mengikuti pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Beberapa siswa ada 

yang bertanya jawab ketika mengalami kesulitan dan ada yang menanggapi atau 

memberi komentar terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini 

terlihat saat siswa mengamati contoh karangan narasi yang diberikan oleh guru. 

Siswa sangat antusias untuk menemukan  berbagai hal yang diberkaitan dengan 

karangan yang ada pada contoh karangan narasi tersebut. Peneliti merasa cukup 

puas terhadap proses pembelajaran karena hanya sebagian kecil siswa yang asyik 

bercerita sendiri pada waktu mengikuti pembelajaran. 
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Siswa terlihat cukup siap dalam pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dan respon siswa terhadap pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung sudah cukup baik. Siswa 

sangat senang dengan media yang digunakan oleh guru karena pembelajaran 

terkesan santai, tidak menegangkan, dan tidak membosankan. Situasi dan suasana 

kelas pada saat pembelajaran berlangsung dapat terkendali dengan baik. Meskipun 

waktu dalam menulis kurang, namun siswa dapat menyelesaikan karangannya 

dengan tepat waktu. Setelah peneliti mengamati proses pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung tersebut 

dianggap masih baru. Dengan media pembelajaran tersebut, kejenuhan siswa 

dalam pembelajaran dapat diatasi, pembelajaran terkesan santai dan tidak 

menegangkan.  

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara Siklus I 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus I selasai. 

Wawancara dilakukan terbatas kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi, rata-

rata, dan nilai terendah. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 

tanggapan yang diberikan siswa dalam pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Hal-hal yang diungkap dalam 

wawancara adalah (1) apakah kamu senang dengan pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi; (2) bagaimana perasaan kamu mengikuti pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang baru saja berlangsung; (3) 

apakah kamu memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada 

saat pembelajaran berlangsung; (4) menurut kamu masih adakah kesulitan-
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kesulitan dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi; (5) bagaimana 

kesan kamu dengan penerapan media objek langsung yang digunakan dalam 

penyampaian pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi; (6) 

keuntungan atau manfaat apa yang diperoleh dari pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung; (7) apakah setelah 

mengikuti pembelajaran tadi kamu sudah bisa membuat karangan narasi 

pengalaman pribadi. 

Berdasarkan analisis data, dapat dijelaskan bahwa siswa dapat mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang diberikan gurunya 

selama ini. Jawaban ini diungkapkan oleh siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, 

terendah dan siswa yang mendapatkan nilai rata-rata. Kenyataan ini sangat relevan 

dengan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru yakni 

siswa dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Hal ini dibuktikan 

dengan kesedian dan kesungguhan siswa dalam mengerjaka tugas yang diberikan 

oleh guru. Walaupun siswa dapat menerima dan melakukan pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi, kesulitan yang dihadapi siswa ketika 

memulai menulis yaitu, sulit menuangkan ide atau gagasan dalam karangannya. 

Ketika ditanya mengenai media objek langsung yang digunakan dalam 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi, ketiga siswa mengungkapkan 

senang karena menarik untuk dicoba. Media objek langsung dapat memberikan 

manfaaat dan perubahan positif bagi siswa. Siswa terlihat senang dan menikmati 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Mereka menyatakan ada perubahan cara 

guru mengajar. Pengajarannya tidak harus selalu disampaikan secara teoretis di 
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samping itu pembelajarannya terkesan lebih santai tetapi serius, dan 

menyenangkan. Selain itu, responden juga berpendapa tmelalui media objek 

langsung mereka lebih terbantu untuk menuangkan ide dan gagasannya. 

Dari beberapa jawaban siswa, kesimpulannya mereka sangat senang 

melalui media objek langsung yang digunakan oleh guru. Mereka sangat 

menyukainya, karena pembelajarannya tidak membosankan, lebih santai, dan 

lebih asyik dalam menyampaikan materi. Media yang digunakan sangat menarik 

bagi siswa sehingga suasana kelas lebih hidup. 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto Siklus I  

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran 

selama penelitian berlangsung. Pengambilan foto siklus I difokuskan pada 

kegiatan salama proses pembelajaran, yaitu kegiatan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Pada proses pengambilan 

gambar ini peneliti dibantu oleh seorang teman untuk mengambil gambar. Adapun 

aktivitas-aktivitas yang di dokumentasika melaui foto antara lain: (1) aktivitas 

siswa ketika memperhatikan penjelasan guru, (2) aktivitas siswa ketika 

bertanya/meminta bimbingan, (3) aktivitas siswa saat berdiskusi kelompok; (4) 

aktivitas siswa ketika melihat objek langsung, (5) aktivitas siswa ketika menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi, (6) aktivitas siswa saat mempresentasikan 

hasil pekerjaannnya menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan (7) 

aktivitas siswa ketika mengisi lembar jurnal. 
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Berikut ini adalah hasil dokumentasi dan penjelasan hasil dokumentasi 

selama proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan 

menggunakan media objek langsung siklus I.  

4.1.2.2.4.1 Aktivitas Siswa ketika Memperhatikan Penjelasan Guru 

Hasil dokumentasi aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru. 

Guru memberikan bekal matari tentang menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi dan menjelaskan media objek langsung.  

    

       

Gambar 2. Aktivitas Siswa saat Memperhatikan Penjelasan Guru 

  Gambar 2 siswa dengan sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan 

guru, para siswa juga mencatat pada buku catatan hal-hal yang mereka anggap 

penting untuk dipelajari. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru juga 

melakukan pengamatan yang nantinya dicacat pada jurnal guru. 
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4.1.2.2.4.2 Aktivitas Siswa ketika Bertanya atau Meminta Bimbingan Guru 

Hasil dokumentasi siswa ketika bertanya dan meminta bimbingan kepada 

guru. Ketika mengalami kesulitan, beberapa orang siswa sudah berani 

menunjukkan pertanyaan kepada guru sedangkan siswa yang lain 

memperhatikan ataupun bertanya kepada teman mereka ketika mengalami 

kesulitan karena masih malu bertanya kepada guru. 

   

 

Gambar 3.Aktivitas Siswa Ketika Bertanya atau Meminta Bimbingan 

Guru  

Gambar 3 siswa sedang  meminta bimbingan kepada guru tentang hal-hal 

yang masih belum mereka pahami dan guru pun melakukan pendekatan kepada 

siswa untuk memberikan bimbingan dan pemahaman. Dengan melakukan 

pendekatan kepada siswa diharapkan siswa tidak merasa takut kepada guru dan 

memotivasi siswa yang lain untuk bertanya ketika mengalami kesulitan. 
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4.1.2.2.4.3 Aktivitas Siswa pada saat Diskusi Kelompok 

Aktivitas siswa ketika diskusi kelompok berlangsung dalam proses 

pembelajaran. Pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung terdapat kegiatan diskusi kelompok dengan teman. 

Tujuannya adalah untuk memunculkan atau menuangkan ide bersama agar 

memudahkan siswa mengingat kembali cerita yang akan di tulis dalam sebuah 

karangan narasi setelah melihat objek langsung.  

   

 

Gambar 4. Aktivitas Siswa saat Diskusi Kelompok 

 Kegiatan diskusi kelompok akan terlihat kerjasama antarsiswa dalam 

kelompok. Dengan saling bertukar pengalaman untuk membuat sebuah karangan 

narasi pengalaman pribadi. Guru melakukan pengawasan dan pendekatan kepada 

setiap kelompok untuk memantau jalannya diskusi kelompok dan membantu 

kelompok lain. 
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4.1.2.2.4.4 Aktivitas Siswa ketika Melihat Objek Langsung  

Aktivitas siswa ketika mengamati objek yang disediakan oleh guru. Objek 

tersebut berupa miniatur candi, miniatur rumah, miniatur sepeda, miniatur kebun 

binatang, miniatur sayur dan buah-buahan, alat-alat kedokteran, alat-alat 

transportasi, dan akuarium. 

   

    

Gambar 5. Aktivitas Siswa ketika Melihat Objek Langsung 

Gambar 5 siswa berkelompok sedang mengamati beberapa objek yang 

telah disiapkan oleh guru. Dengan sangat antusias mereka melihat objek tersebut 

dan berdiskusi dengan teman memilih tema yang akan dijadikan sebuah 

karangan narasi pengalaman pribadi 
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4.1.2.2.4.5 Aktivitas Siswa ketika Menulis Karangan 

Hasil aktivitas siswa ketika menulis karangan. Siswa melihat objek secara 

langsung, kegiatan selanjutnya adalah mengembangkan karangan sesuai dengan 

pilihan tema yang siswa sukai setelah mengamati objek. Dengan mengingat 

kembali pengalaman-pengalaman yang menurut siswa paling menarik untuk 

diceritakan, diharapkan para siswa lebih mudah dalam mengembangkan 

karangan mereka. 

      

 

Gambar 6. Aktivitas Siswa ketika Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi 

Gambar 8 tampak siswa dengan sungguh-sungguh menuangkan apa yang 

ada dalam pikiran dan perasaan siswa ketika membuat karangan narasi. Dengan 

mengingat-ingat kembali pengalaman pribadi yang paling menarik untuk 

dijadikan tema cerita. 
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4.1.2.2.4.6 Aktivitas Siswa ketika Menjawab Pertanyaan dan 

Mempresentasikan Hasil Pekerjaan Menulis Karangan Narasi  

Aktivitas siswa ketika menjawab pertanyaan dari guru lalu 

mempresentasikan hasil menulis karangan narasi. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil pekerjaan siswa dengan mempresentasikan maju membacakan 

hasil karyanya di depan kelas.  

     
 

     
 
Gambar 7. Aktivitas Siswa saat Mempresentasikan Hasil Pekerjaan Menulis 

Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

 Gambar 8 menunjukkan kegiatan siswa saat menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi. 

Peneliti melakukan tanya jawab kepada siswa untuk menguji tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah diberikan peneliti. Setelah itu siswa juga disuruh 

mempresentasikan hasil pekerjaannya ketika berlatih menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung. 
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4.1.2.2.4.7 Aktivitas Siswa ketika Mengisi Lembar Jurnal 

 Jurnal digunakan untuk mengetahui pendapat dan tanggapan siswa 

terhadap pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung. 

      

 
Gambar 8. Aktivitas Siswa ketika Mengisi Lembar Jurnal 

Aktivitas guru ketika membagikan lembar jurnal kepada siswa kemudian 

para siswa mengisi lembar jurnal tersebut sesuai dengan pendapat siswa. Hasil 

jurnal siswa digunakan sebagai bahan refleksi siklus I ini untuk perbaikan pada 

siklus II.   

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung yang dilakukan pada siklus I ini mulai disukai oleh siswa. Hal ini 

terlihat dari antusiasme siswa terhadap proses pembelajaran. Hasil tes menulis 
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karangan narasi pengalaman pribadi siswa belum mencapai batas ketuntasan 

belajar sebesar 65. Nilai rata-rata kelas yang dicapai baru sebesar 61,64 dan masih 

harus diperbaiki lagi. Hal tersebut disebabkan ada aspek tertentu yang nilainya 

masih sangat rendah. Selain itu, masih ada siswa yang berperilaku negatif, 

misalnya siswa yang berbicara dengan teman sebangkunya, melamun, dan 

mengeluh saat diberi tugas. Perilaku negatif yang ditunjukkan ini mengakibatkan 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi ini kurang maksimal. 

Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat beberapa perilaku negatif yang 

ditunjukkan siswa, yaitu saat guru memberikan penejelasan mereka tidak 

memperhatikan tetapi berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Siswa merasa 

waktu yang diberikan guru untuk menjawab pertanyaan terlalu singkat, sehingga 

masih ada beberapa anak yang bertanya atau melihat pekerjaan teman sebangku 

dan menengok belakangnya. 

Berdasarkan hasil wawancara masih ada beberapa siswa yang menyatakan 

bahwa pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi membosankan. 

Mereka malu bertanya dan menanggapi. Siswa hanya mau berbicara kalau 

ditunjuk saja. Pada saat siswa diperintahkan untuk mencari hal-hal pokok 

mengenai objek karangan narasi, masih ada beberapa siswa yang asyik bercanda 

dan tidak melaksanakan perintah dari guru. Perilaku negatif yang dilakukan siswa 

ini mengakibatkan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

kurang kondusif. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa dan jurnal guru, masih terdapat beberapa 

siswa yang mengalami kesulitan saat pengajaran menulis karangan narasi 
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pengalaman pribadi. Ada anak yang suka dan tidak suka dengan media  

pembelajaran yang digunakan, kurang memahami penjelasan guru. Dari hasil 

jurnal guru juga terlihat ada beberapa siswa yang tidak suka menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi dan masih ada beberapa anak yang membuat suasana 

kelas menjadi ramai. Namun, secara keseluruhan sudah mengikuti seluruh 

rangkaian penjelasan dengan baik. 

Berdasarkan dokumentasi terdapat beberapa siswa yang kurang 

berkonsentrasi mendengarkan penjelasan materi dan mengerjakan tes. Ada anak 

yang sambil berbicara sendiri dengan teman sebangkunya dan ada satu anak yang 

menengok saat mengerjakan tes sehingga hasilnya kurang maksimal. 

Siswa yang berhasil mencapai batas ketuntasan disebabkan karena mereka 

menerapkan materi yang telah disampaikan oleh guru tentang media objek 

langsung. Siswa yang nilainya belum mencapai batas ketuntasan disebabkan 

karena perhatian dan konsentrasi mereka masih kurang maksimal. Ketika 

mendengarkan penejelasan materi dan saat mengamati objek untuk dijadikan tema 

sebuah karangan narasi. Ada beberapa siswa yang bercanda sendiri dengan teman 

sebangkunya dan masih ada yang kurang serius dan bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan tugas mereka. 

Kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh siswa harus dicari jalan keluarnya 

agar batas ketuntasan belajar yang telah ditentukan oleh guru bisa tercapai. Hal-

hal yang akan dilakukan guru berkenaan dengan upaya perbaikan untuk 

diterapkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu: (1) guru memberikan motivasi 

dengan cara membuat suasana pembelajaran menjadi lebih santai sehingga mereka 
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merasa senang mengikuti pembelajaran; (2) guru menjelaskan kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh siswa saat menulis karangan narai pengalaman 

pribadi; (3) memberikan objek yang menarik. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan 

dapat meningkatkan prestasi siswa dalam menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung pada siklus berikutnya. 

 

4.1.3 Siklus II 

Tindakan siklus II ini dilaksanakan karena pada siklus I, keterampilan 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada siswa kelas V SD Negeri 

Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang termasuk kategori cukup dan 

belum memenuhi batas ketuntasan belajar yang telah ditentukan. Selain itu, 

perubahan tingkah laku siswa juga masih tergolong normal belum tampak 

perubahan yang berarti. 

Penilitian siklus II dilakukan dengan rencana dan persiapan yang lebih 

matang dibandingkan dengan siklus I. Dengan adanya perbaikan-perbaikan dalam 

pembelajaran di siklus II ini, maka hasil penelitian yang berupa nilai tes 

keterampiln menulis karangan narasi pengalaman pribadi mengalami peningkatan 

dari kategori cukup menjadi baik. Meningkatnya nilai tes ini diikuti pula dengan 

adanya perubahan perilaku siswa, yaitu menjadi lebih aktif dan kreatif serta lebih 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tindakan pada siklus II ini bertujuan 

untuk mengatasi masalah yang ada pada siklus I. Hasil selengkapnya pada siklus 

II mengenai tes dan nontes diuraikan secara rinci sebagai berikut. 
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4.1.3.1.1 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Siklus II 

 Hasil tes menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada siklus II 

merupakan dari hasil tes siklus I. Tindakan siklus II dilakukan untuk mengatasi 

masalah-masalah yang ada pada siklus I dan berupaya untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi sehingga dapat 

mencapai target yang diinginkan. Pada pembelajaran ini peneliti masih 

menggunakan media objek langsung, penjabarannya sebagai berikut.  

Tabel 16. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Siklus II 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot Persen 

(%) 

Keterangan 

1. Sangat Baik 85-100 4 349 23,53 Nilai rata-rata: 

1302: 17= 

76,58 

Kategori Baik 

2. Baik  70-84 10 748 58,83 

3. Cukup  60-69 3 205 17,64 

4. Kurang  0-59 - - - 

Jumlah  17 1302 100 

 

Data tabel 16 diketahui skor kumulatif menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Dari 17 siswa, ada 4 siswa 

mencapai kategori sangat baik dengan rentang nilai lebih dari 85. Sebanyak 10 

siswa mencapai kategori nilai baik dengan rentang nilai 70-84. Untuk kategori 

dengan nilai cukup ada 3 siswa dengan rentang nilai 60-69. Sementara itu, tidak 

ada siswa yang masuk kategori kurang. Rata-rata kelas dalam nilai komulatif 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi siklus II sebesar 76,58 dan 
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termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan target nilai rata-rata kelas yang 

ditetapkan pada siklus II, yaitu 65, maka nilai rata-rata kelas telah sesuai dengan 

target. 

Hasil keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi secara 

lengkap dapat dilihat pada diagram batang berikut ini. 

 

Diagram 2. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

Siklus II 

 
Pada diagram 2 dapat diketahui hasil tes menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi siklus II bahwa ada 4 siswa yang memperoleh nilai ≥85 atau 

dalam kategori sangat baik. Paling banyak siswa memperoleh nilai dalam kategori 

baik 70-84 berjumlah 10 siswa. Sementara untuk siswa memperoleh rentang nilai 

60-69 berjumlah 3 siswa atau termasuk dalam kategori cukup. Dalam siklus II 

tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal 

kompetensi menulis karangan narasi pengalaman pribadi, yaitu 65. Peningkatan 

No. Urut Siswa 

Sk
or

 S
is

w
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pada siklus 2 ini menggambarkan bahwa sebagian besar aspek penilaian 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung dalam kategori baik. 

Tabel 17. Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Setiap Aspek dalam Tes 

Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Siklus II 

No. Aspek Nilai Rata-rata 
1. Kesesuaian isi dengan judul tulisan  100 
2. Kelengkapan unsur-unsur narasi 77,64 
3. Kelengkapan ciri-ciri narasi 84,7 
4. Ejaan dan tanda baca 75,29 
5. Pilihan kata 71,76 
6. Keefektifan kalimat  74,11 
7. Kohesi dan koherensi wacana 64,70 
8. Keterbacaan, kerapian, dan kebersihan 

tulisan 
78,82 

 

 Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui nilai rata-rata pada tiap aspek 

penilaian hasil tes keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

siklus II. Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

pada siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu 

dalam penelitian ini adalah keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi yang semakin meningkat. Hal ini sebagai bukti bahwa siswa 

mulai paham dengan pembelajaran dilakukan oleh guru, sehingga dapat 

mengubah perilaku terhadap pengajaran menulis karangan narasi ke arah yang 

positif. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal juga mempengaruhi keberhasilan 

penelitian ini. Faktor eksternal itu adalah pemilihan dan penggunaan media objek 

langsung yang digunakan selama penelitian. Di samping itu, guru menerapkan 
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pembelajaran kooperatif sehingga pembelajaran terkesan aktif dan mampu 

meningkatkan pengalaman siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi. 

 Hasil rata-rata yang telah dicapai dengan hasil yang baik ini merupakan 

keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi. Dapat disimpulkan bahwa melalui media objek 

langsung dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi, sehingga siswa juga mengalami perubahan perilaku selama pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi berlangsung. 

Hasil rata-rata ini dibuktikan melalui hasil panilaian aspek dalam tes 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi siswa kelas V SD 

Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.  

4.1.3.1.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi Tulisan 

 Penilaian pada aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan pada karangan 

narasi pengalaman pribadi, difokuskan pada kesesuaian judul dengan isi tulisan 

yang dipilih siswa sesuai dengan isi karangannya. Hasil penelitian tes aspek 

kesesuaian judul dengan isi dapat diketahui pada tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kesesuain Judul dengan Isi Tulisan 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 1 17 85 100 
2. Baik  4 - - - 
3. Cukup  3 - - - 
4. Kurang  2 - - - 
Jumlah  17 170 100 
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Nilai rata-rata 85/17 x100= 100 
                 5 

Berdasarkan tabel 17 tersebut dapat dijelaskan bahwa secara klasikal dari 

17 siswa mengalami kategori sangat baik 100%. Nilai tersebut menggambarkan 

bahwa seluruh siswa sudah dapat menulis karangan narasi berdasarkan objek yang 

secara langsung mereka amati. Secara keseluruhan sudah runtut dan baik dalam 

memaparkannya. 

4.1.3.1.3  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kelengkapan Unsur-unsur Narasi 

Penilaian pada aspek kelengkapan unsur-unsur narasi difokuskan pada 

kelengkapan alur cerita, penokohan, setting/latar, dan sudut pandang. Hasil 

penelitian tes aspek kelengkapan unsur-unsur narasi ini dapat diketahui pada tabel 

19 berikut. 

Tabel 19. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kelengkapan Unsur-unsur Narasi 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 3 1 15 5,88 
2. Baik  4 13 256 76,47 
3. Cukup  3 3 9 17,64 
4. Kurang  2 - - - 
Jumlah  17 198 100 
Nilai rata-rata 198/17 x100= 77,64 

               15 
 

 Tabel 19 ini adalah hasil tes siklus II aspek kelengkapan unsur-unsur 

narasi. Dari 17 siswa, hanya ada 1 siswa yang memperoleh kategori sangat baik 

dengan persentase 5,88%. Sebanyak 13 siswa dengan persentase 76,47% 
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mendapat nilai kategori baik. Sementara ada 3 siswa dengan persentase 17,64% 

masuk kategori cukup. Adapun nilai dengan kategori kurang dengan tidak ada 

satupun siswa yang mencapai rentang nilai tersebut. Pada hasil tes kelengkapan 

unsur-usur narasi ini, nilai rata-rata kelas mencapai 77,64 yang termasuk dalam 

ketegori baik. 

4.1.3.1.4  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kelengkapan Ciri-ciri Narasi 

Penilaian pada aspek kelengkapan unsur-unsur narasi difokuskan pada 

berupa peristiwa atau kejadian, ada tokoh atau pelaku yang mengalami peristiwa, 

latar berupa waktu dan tempat terjadinya peristiwa, alasan atau latar belakang 

pelaku mengalami peristiwa, konflik, dan menekankan susunan kronologis. Hasil 

penelitian tes aspek kelengkapan ciri-ciri narasi, pada tabel 20 berikut ini. 

Tabel 20. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kelengkapan Ciri-ciri Narasi 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 3 4 60 23,53 
2. Baik  4 13 156 76,47 
3. Cukup  3 - - - 
4. Kurang  2 - - - 
Jumlah  17 216 100 
Nilai rata-rata 216/17 x100= 84,7 

               15 
 

 Tabel 20 merupakan hasil tes siklus I aspek kelengkapan ciri-ciri narasi. 

Dari 17 siswa, ada 4 siswa yang memperoleh kategori sangat baik dengan 

persentase 23,53%. Ada 13 siswa atau dengan persentase 76,47% mendapatkan 
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nilai dengan kategori baik. Sementara itu, untuk kategori cukup dan kurang tidak 

ada. Pada aspek kelengkapan unsur-unsur narasi ini, nilai rata-rata kelas mencapai 

84,7%  yang termasuk dalam kategori cukup. Pada siklus II ini mengalami 

kemajuan yang besar, sebagian besar siswa telah bisa menulis karangan narasi 

dengan memberikan kelengkapan ciri-ciri narasi.  

4.1.3.1.5  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca pada  karangan narasi pengalaman 

pribadi difokuskan pada pemakaian huruf kapital, tanda baca, pemenggalan kata, 

dan penggunaan ejaan dalam menulis karangan narasi. Hasil penilaian tes aspek 

ejaan dan tanda baca dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi dapat 

diketahui pada tabel 21 berikut. 

Tabel  21. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Ejaan dan Tanda Baca 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 4 3 20 17,64 
2. Baik  4 7 112 41,18 
3. Cukup  3 7 84 41,18 
4. Kurang  2 - - - 
Jumlah  17 256 100 
Nilai rata-rata 256/17 x100= 75,29 

               20 
 

Tabel 21 hasil tes siklus II dalam aspek keterampilan ejaan dan tanda baca. 

Dari keseluruhan jumlah siswa, hanya ada 4 siswa dengan 17,64 % mendapat 

kategori sangat baik. Sebanyak 7 siswa dengan persentase 41,18% mancapai nilai 
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katergori baik. Sementara itu, ada 7 siswa dengan persentase 41,18% mendapat 

nilai dalam kategori cukup. Adapun untuk kategori kurang tidak ada satupun 

siswa yang mendapat nilai kategori tersebut. Pada aspek ejaan dan tanda baca nilai 

rata-rata kelas mencapai 75,29 ternasuk dalam kategori baik. 

4.1.3.1.6  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Pilihan Kata 

Penilaian aspek pilihan kata pada karangan narasi pengalaman pribadi 

difokuskan pada kesesuaian pilihan kata dengan situasi yang diceritakan. Hasil 

penilaian aspek pilihan kata dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi, 

pada tabel 22 berikut. 

Tabel  22. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Pilihan Kata 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 4 1 20 5,88 
2. Baik  4 8 128 47,06 
3. Cukup  3 8 96 47,06 
4. Kurang  2 - - -- 
Jumlah  17 244 100 
Nilai rata-rata 244/17 x100= 71,76 

               20 
 

Berdasarkan data pada tabel 22, dapat di ketahui bahwa jumlah skor yang 

diperoleh adalah 244. Ada 1 siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat 

baik atau dengan persentase 5,88%. Sementara itu, ada 8 siswa dengan persentase 

47,06% yang memperoleh nilai dengan kategori baik. Pada kategori cukup ada 8 

siswa yang sama dengan persentase 47,06%. Tidak ada siswa yang memperoleh 
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nilai dengan kategori kurang pada aspek ini. Nilai rata-rata siswa siswa dalam 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada aspek pilihan kata mencapai 

71,76 dalam kategori baik. 

4.1.3.1.7  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Keefektifan Kalimat 

Penilaian aspek keefektifan kalimat pada  karangan narasi pengalaman 

pribadi difokuskan pada penggunaan kalimat yang efektif dan tidak menimbulkan 

pemaknaan ganda. Hasil penilaian tes aspek keefektifan kalimat dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi, pada tabel 23 berikut. 

Tabel 23. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Keefektifan Kalimat 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 2 1 10 5,88 
2. Baik  4 10 80 58,82 
3. Cukup  3 6 36 35,3 
4. Kurang  2  - - 
Jumlah  17 126 100 
Nilai rata-rata 126/17 x100= 74,11 

               10 
 

Berdasarkan data tabel 23 dapat diketahui ada satu siswa  yang masuk 

dalam kategori sangat baik dengan persentase 5,88%. Frekuensi pada kategori 

baik ada 10 siswa dengan persentase 58,82%. Kategori cukup mempunyai 

frekuensi 6 siswa dengan persentase 35,5%. Adapun untuk kategori kurang tidak 

ada satu pun siswa yang memperolehnya. Nilai rata-rata pada aspek keefektifan 

kalimat adalah 72,94 dalam kategori baik. 
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4.1.3.1.8  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Kohesi dan Koherensi Wacana 

Penilaian aspek kohesi dan koherensi wacana pada  karangan narasi 

pengalaman pribadi difokuskan pada keterpaduan makna gramatikal antarkalimat 

serta antarparagraf dengan katepatan konjungsi. Hasil penilaian tes aspek kohesi 

dan koherensi wacana dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi, pada 

tabel 24 berikut. 

Tabel  24. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Kohesi dan Koherensi Wacana 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 2 1 10 5,88 
2. Baik  4 3 24 17,65 
3. Cukup  3 12 72 70,59 
4. Kurang  2 1 4 5,88 
Jumlah  17 110 100 
Nilai rata-rata 110/17 x100= 64,70 

               10 
 

Berdasarkan data pada tebel 24, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata siswa 

dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada aspek kohesi dan 

koherensi wacana mencapai 64,70 atau dalam kategori cukup. Ada 1 siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan persentase 5,88%. Untuk 

kategori baik ada  3 siswa dengan persentase  17,65%. Sebanyak 12 siswa dengan 

persentase 70,59% atau dalam kategori cukup. Adapun 1 siswa yang memperoleh 

nilai dalam kategori kurang atau dengan persentase 5,88%.  
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4.1.3.1.9  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Aspek Keterbacaan, Kerapian, dan Kebersihan Tulisan 

Penilaian aspek keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan pada  

karangan narasi pengalaman pribadi difokuskan pada kerajinan siswa ketika 

menulis yaitu, tulisannya bisa di baca, tulisan tertata rapi, dan bersih tanpa ada 

corat-coret. Hasil penilaian tes aspek kohesi dan koherensi wacana dalam menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi dapat dilihat pada tabel 25 berikut. 

Tabel 25. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Aspek 

Keterbacaan, Kerapinan, dan Kebersihan Tulisan 

No. Kategori Nilai Bobot 
Aspek 

Frekuensi Jumlah 
Skor 

Persentase 
(%) 

1. Sangat Baik 5 1 4 20 23,53 
2. Baik  4 8 32 47,06 
3. Cukup  3 5 15 29,41 
4. Kurang  2 -   
Jumlah  17 67 100 
Nilai rata-rata 67/17 x100= 78,82 

               5 
 

Berdasarkan data pada tebel 25, dapat diketahui nilai rata-rata siswa dalam 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada aspek keterbacaan, kerapian, 

dan kebersihan tulisan mencapai 78,82 atau dalam kategori baik. Ada 4 siswa 

yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik atau dengan persentase 

23,53%. Sebanyak 8 siswa dengan persentase 47,06% memperoleh nilai dalam 

kategori baik. Sementara itu, ada 5 siswa dengan persentase 29,41% dengan 

kategori cukup. Pada kategori kurang tidak ada satu pun siswa yang memperoleh 

kategori tersebut. 
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4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil penelitian nontes pada siklus II diperoleh melalui observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Data dari masing-masing instrumen 

nontes ini dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi Siklus II 

 Obeservasi pada siklus II masih sama dengan observasi pada siklus I. 

Observasi ini bertujuan untuk menilai perilaku siswa baik yang positif maupun 

negatif. Tabel berikut adalah hasil observasi selama proses pembelajaran manulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. 

Tabel 26. Hasil Observasi Siklus II 
No Perilaku positif No Perilaku Negatif 

Aspek yang dinilai Jum- 
lah  

Persen  Aspek yang dinilai Jum- 
lah  

Persen  

1. Kesiapan siswa 
dalam mengikuti 
pengajaran menulis 
karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

14 82,36% 
 

(Sangat 
Baik) 

1. Siswa tidak siap 
dalam mengikuti 
pengajaran menulis 
karangan narasi 
pengalaman 
pribadi. 

3 17,64% 
 

(Kurang) 

2. Siswa 
memperhatikan dan 
merespon dengan 
antusias penjelasan 
dari guru. 

15 88,24% 
 
(Sangat
Baik) 

2. Siswa tidak 
memperhatikan dan 
melakukan 
kegiatan yang tidak 
perlu. 

2 11,76% 
 

(Kurang) 

3. Siswa merespon 
positif dan merespon 
dan tertarik terhadap 
media objek 
langsung. 

15 88,24% 
 
(Sangat 
Baik) 

3. Siswa merespon 
negatif dan tidak 
tertarik terhadap 
media objek 
langsung. 

2 11,76% 
 

(Kurang) 

4. Siswa aktif tanya 
jawab apabila 
menemukan 
kesulitan selama  
proses 
pembelajaran. 

11 64,7% 
 
(Baik) 

4. Siswa cenderung 
pasif untuk 
bertanya mengenai 
menulis karangan 
narasi pengalaman 
pribadi yang 
sedang diajarkan 
oleh guru.  

6 35,5% 
 

(Kurang) 
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5. Keseriusan siswa 
dalam mengerjakan 
tugas menulis 
karangan narasi 
pengalaman pribadi 
yang diberikan guru. 

14 82,36% 
 
(Sangat 
Baik) 

5. Siswa sering 
melihat pekerjaan 
temannya dan tidak 
konsentrasi dalam 
mengerjakan tugas 
menulis karangan 
narasi pengalaman 
pribadi yang 
diberikan guru. 

3 17,64% 
 

(Kurang) 

6. Partisipasi siswa 
dalam melakukan 
refleksi. 

15 88,24% 
 
(Sangat
Baik) 

6. Siswa tidak 
berpartisipasi 
dalam melakukan 
refleksi. 

2 11,76% 
 
 (Kurang) 

Jumlah 84 82,357 Jumlah 18 17,643 
 
Keterangan : 

1. SB  = Sangat Baik  : 81%-100% 

2. B    = Baik              : 61%-80% 

3. C    = Cukup         : 41%-60% 

4. K    = Kurang          : < 40% 

Berdasarkan tabel 26 tersebut dapat dideskripsikan bahwa selama 

dilaksanakan pembelajaran melalui media objek langsung pada siklus II ini, guru 

merasakan adanya perubahan tingkah laku siswa. Hal ini dapat diketahui dari 

siswa yang sebelumnya tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, pada 

siklus II ini siswa mulai mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditetapkan dengan 

baik. 

Bukti perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat dari data observasi yang 

menyebutkan bahwa untuk tingkah laku pertama, yaitu kesiapan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, sebesar 82,36% atau sebanyak 13 siswa atau 

masuk dalam kategori sangat baik. Banyak siswa yang siap untuk mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi karena siswa ingin 
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mengetahui pembaharuan yang dilakukan oleh guru (peneliti) dalam pembelajaran 

siklus II. 

Jenis tingkah laku yang kedua perhatian dan respon guru siswa terhadap 

media objek langsung. Pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 88,24% dari 

siklus I, sekitar 64,7% siswa sudah menunjukkan keaktifannya. Siswa 

memperhatikan setiap penjelasan guru. Ketika diberi pertanyaan oleh guru, 

hampir semua siswa dapat menjawabnya. Respon positif ini siswa tunjukkan 

dengan memberi pertanyaan dan menanggapi materi yang disampaikan. Siswa 

sudah tidak merasa malu untuk bertanya kepada guru. Perasaan takut, malu-malu, 

dan gerogi hampir hilang. 

Jenis tingkah laku yang ketiga adalah respon siswa terhadap media objek 

langsung. Respon siswa terhadap teknik imenulis objek langsung secara langsung 

meningkat sebanyak 15 siswa  atau dengan persentase sebesar 88,24% dalam 

kategori sangat baik. Hal ini merupakan bukti ketertarikan siswa terhadap media 

objek langsung yang digunakan. Hal ini tidak lepas dari usaha guru untuk memilih 

objek dan teknik mengajar yang menarik bagi siswa sehingga tidak 

membosankan. Pada pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi ini, 

siswa diharapkan tidak hanya memahami materi yang diajarkan tetapi siswa 

dituntut untuk lebih aktif dan jeli dalam pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Siswa harus lebih aktif 

bertanya dan mencari ide atau gagasan dalam menulis karangan nrasi karena guru 

hanya berperan sebagai pembimbing saja. 
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Jenis tingkah laku yang keempat adalah keaktifan siswa dalam bertanya 

dan menjawab. Pada siklus II ini hampir seluruh siswa berpartisipasi aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. Ketika siswa diberi pertanyaan oleh guru 

hampir semua siswa dapat menjawabnya. Respon positif ini, siswa tunjukkan 

dengan banyak memberi pertanyaan dan menanggapi materi yang disampaiakan. 

Siswa sudah tidak merasa malu untuk bertanya kepada guru. Perasaan takut dan 

gerogi hampir semuanya hilang. Bukti perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat 

dari observasi data yang menyebutkan bahwa jenis tingkah laku yang ketiga, yaitu 

keaktifan siswa bertanya dan menjawab, sebesar 47, 06% atau sebanyak 8 siswa 

dari siklus I, sedangkan untuk siklus II ada 11siswa yang atau sebesar 64,7% 

sudah menunjukkan keaktifannya. 

Jenis tingkah laku yang kelima adalah keaktifan siswa mengerjakan tugas 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Siswa sudah dapat mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan sikap yang baik. 

Hal ini membuktikan adanya peningkatan sebesar 23,53% dari hasil siklus I. 

Peningkatan ini merupakan hal yang sangat menggembirakan. Dapat dikatakan, 

siswa sidah dapat mampu menyesuaikan dengan pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi yang diterapkan oleh guru. Siswa antusias dan 

menikmati pembelajaran yang berlangsung. Mereka sangat serius 

mengerjakannya. Tidak ada satu pun siswa yang ramai sendiri, semua aktif 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Sudah tidak ada lagi siswa yang 

mengejrjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan alasan capek dan 

mengantuk. Siswa juga sudah menunjukkan perilaku yang baik saat mengerjakan 
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tugas, misalnya tidak melihat hasil pekerjaan teman sebangkunya atau sudah tidak 

lagi meminjam alat tulis dari teman yang lain, mengajak bercanda siswa lain, dan 

sudah berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas. Siswa tampak senang dan 

menikmati tugas yang diberikan oleh guru yaitu menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan teknik menulis objek secara langsung. 

Jenis tingkah laku yang keenam adalah partisipasi siswa dalam melakukan 

refleksi. Sebagaian besar siswa yaitu 88,24% atau sebanyak 15 siswa aktif 

berpartisipasi dalam melakukan refleksi. Hal ini terlihat walaupun jam pelajaran 

sudah hampir berakhir tetapi siswa masih bersemangat selama proses pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi.  

Berdasarkan data observasi secara keseluruhan dapat disimpulkan pada 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung pada siklus II ini, terjadi perubahan tingkah laku siswa dari tingkah laku 

negatif menjadi tingkah laku positif. Sebagian besar siswa sudah mampu 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Keadaan ini tentu saja merupakan sesuatu 

hal yang sangat diharapkan karena guru sudah berusaha secara maksimal untuk 

merubah pola pembelajaran manjadi lebih santai dan menyenangkan. 

4.1.3.2.2 Hasil Jurnal Siklus II 

Jurnal yang digunakan pada siklus II ini sama dengan jurnal yang 

digunakan pada siklus I, yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Berikut ini adalah 

uraian hasil jurnal siswa dan jurnal peneliti. 

1) Jurnal  

Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam jurnal siklus II ini masih sama 

dengan pertanyaan-pertanyaan dalam jurnal siklus I, jurnal ini berisi mengenai: 
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(1) kesan siswa setelah mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung, (2) kesulitan yang dialami 

siswa dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi, (3) pendapat siswa 

terhadap media objek langsung, (4) perilaku dan sikap guru saat pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan (5) saran siswa terhadap 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. 

Tabel 27. Hasil Jurnal Siswa 

No  Pertanyaan Jurnal Jumlah 
Siswa 

Persen 
(%) 

1. Kesan siswa setelah mengikuti pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi melalui 
media objek langsung. 
a. Senang 
b. Tidak senang 

 
 
 

16 
1 

 
 
 
94,12% 
5,88% 

2. Kesulitan yang dialami siswa dalam menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi. 
a. Kesulitan 
 b.Tidak kesulitan 

 
 

3 
14 

 
 
17,64% 
82,36% 

3. Pendapat siswa terhadap media objek langsung. 
a. Menarik  
b. Tidak menarik 

 
15 
2 

 
88,24% 
11,76% 

4. Pendapat siswa mengenai perilaku dan sikap guru 
saat pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 
a. Baik 
b. Tidak baik 

 
 

 
15 
2 

 
 
 
88,24% 
11,76% 

5. Saran siswa terhadap pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi melalui 
media objek langsung. 
a. Mendukung 
b. Tidak mendukung 

 
 
 

15 
2 

 
 
 
88,24% 
11,76% 
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 Hasil jurnal siklus II, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

menanggapi baik dan merasa senang melakukan pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Sekitar 16 siswa atau 

sebesar 94,12% menilai baik terhadap media objek langsung dengan alasan lebih 

mudah dipahami, jelas, menyenangkan dan siswa merasa terbantu untuk 

mengingat kembali cerita tentang pengalaman yang pernah siswa alami. Dengan 

demikian, guru telah berhasil dalam memberikan pembelajaran. Guru telah 

berhasil merubah perilaku siswa yang semula negatif menjadi positif. Selain itu, 

guru juga telah membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran dan 

menciptakan proses pembelajaran yang lebih hidup, menyenangkan, dan lebih 

bermakna. 

 Siswa berpendapat dengan pengajaran menulis objek langsung ini dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Hal ini 

diungkapkan sekitar 82,36% atau 14 siswa menyatakan ada peningkatan 

pemahaman dengan teknik mengajar seperti ini dan siswa juga sudah tidak 

mengalami kesulitan lagi dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi. 

 Berkaitan dengan objek langsung untuk siklus II, siswa menyatakan tema 

yang disajikan oleh guru menarik. Beberapa pernyataan tersebut disertai dengan 

alasan-alasan  yang berbeda-beda yang pada intinya menyatakan bahwa objek 

tersebut memudahkan siswa dalam menulis karangan narasi dan menambah 

pengatahuan. Sekitar 88,24% atau sebanyak 14 siswa menyatakan hal tersebut. 

 Sebanyak 15 siswa atau sebesar 88,24% menyatakan bahwa perilaku guru 

(peneliti) sudah baik. Mereka merasa nyaman pada saat pembelajaran berlangsung 
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karena guru dengan sabar menjawab setiap kesulitan yang siswa alami. Dalam 

penyampaikan materi guru juga diselingi humor namun tetap serius. 

  Berkaitan dengan saran siswa terhadap pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Siswa memberikan 

saran yang sangat berarti dan mendukung terhadap pembelajaran mendatang. 

Saran-saran tersebut diantaranya: pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung dapat diterapkan dalam mata pelajaran yang 

lain bahkan ada yang menyarankan agar media objek langsung dapat ditepkan di 

sekolah-sekolah lain agar setiap siswa mampu menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan baik dan benar. Hal tersebut diungkapkan oleh siswa 

sekitar 88,24% atau sebanyak 15 siswa. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung, 

minat siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung dapat dikatakan sudah baik. Berdasarkan 

curahan perasaan ketika mengajar, dapat dijelaskan bahwa guru puas dengan 

pembelajaran pada siklus II. Siswa terlihat siap mengikuti pembelajaran, dan 

sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan guru tanpa beban. Setiap 

siswa sudah dapat menemukan tema cerita ketika melihat objek  langsung  yang 

diamatinya tanpa bantuan dari guru atau mencontek teman sebangku. Siswa telah 

mempersiapkan kerangka karangan yang sesuai dengan objek karangan yang 

disajikan oleh guru sebagai pedoman dalam menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi. Siswa sadar bahwa kerangka karangan memberikan manfaat agar 

pengembangan kerangkanya runtut. 
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1) Jurnal Guru  

Jurnal guru merupakan hasil pengamatan peneliti tentang perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Aspek-aspek pengamatan yang terdapat dalam 

jurnal guru antara lain: (1) kesiapan dan minat siswa dalam pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melaui media objek langsung, (2) keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran pengalaman pribadi dengan teknik menulis 

menulis objek langsung, (3) kerjasama siswa dalam kelompok ketika proses 

diskusi, (4) perilaku siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, dan (5) catatan menganai kejadian-kejadian yang muncul 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pembelajaran berlangsung, 

sebagian siswa sudah terlihat aktif dalam mengikuti pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Beberapa siswa ada 

yang bertanya jawab ketika mengalami kesulitan dan ada yang menanggapi atau 

memberi komentar terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini 

terlihat saat siswa mengamati contoh karangan narasi yang diberikan oleh guru. 

Siswa sangat antusias untuk menemukan  berbagai hal yang diberkaitan dengan 

karangan yang ada pada contoh karangan narasi tersebut. Pada umumnya 

keaktifan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi pada siklus II ini menunjukkan peningkatan. Hal ini menandakan bahwa, 

perilaku siswa sudah berubah ke arah yang positif. Selama pembelajaran, siswa 

bertingkah laku sopan dan bak. Oleh karena itu, suasana kelas menjadi terlihat 

kondusif. 
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Berdasarkan curahan perasaan ketika mengajar, dapat dijelaskan bahwa 

guru puas dengan pembelajaran pada siklus II. Hal ini disebabkan pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung pada 

siklus II ini seperti apa yang diharapkan. Siswa terlihat siap mengikuti 

pembelajaran, dan sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan guru 

tanpa beban. Setiap siswa sudah bisa menuliskan pengalaman pribadinya dalam 

bentuk karangan narasi setelah mengamati beberapa objek yang disajikan oleh 

guru.  

Menurut jawaban guru yang tertuiang dalam jurnal menunjukkan siswa 

semakin siap dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II. Hal 

tersebut dikarenakan siswa sudah tidak asing lagi dengan pengajaran dan media  

yang digunakan oleh peneliti. Respon siswa terhadap teknik menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi yang dihadirkan guru semakin tinggi. Hal tersebut 

terlihat pada saat guru akan membagikan contoh karangan, siswa sangat 

bersemangat dan menunjukkan wajah senang dalam menerima materi.  

4.1.3.2.3 Hasil wawancara Siklus II 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus II selasai dan 

setelah memperoleh nilai hasil tes menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

siswa siklus II. Peneliti mewawancarai tiga siswa, yaitu siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi, siswa yang memperoleh nilai terendah, dan siswa yang 

memperoleh nilai di antara keduanya. Hal ini dilakukan guna mengetahui 

tanggapan secara menyeluruh dan lengkap. Pelaksanaan wawancara di luar jam 

pelajaran. Wawancara dilaksanakan di ruang yang sama setelah seluruh siswa 
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(selain yang diminta tinggal untuk diwawancarai) meninggalkan ruangan tersebut. 

Dalam siklus II ini, butir pertanyaan yang diberikan pada siswa sama dengan 

siklus I, meliputi pertanyaan (1) apakah kamu senang dengan pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi; (2) bagaimana perasaan kamu mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang baru saja 

berlangsung; (3) apakah kamu memahami materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung; (4) menurut kamu masih adakah 

kesulitan-kesulitan dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi; (5) 

bagaimana kesan kamu dengan penerapan media objek langsung yang digunakan 

dalam penyampaian pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi; (6) 

keuntungan atau manfaat apa yang diperoleh dari pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung; (7) apakah setelah 

mengikuti pembelajaran tadi kamu sudah bisa membuat karangan narasi 

pengalaman pribadi. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa setiap siswa dapat 

mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang 

sebelumnya diberikan oleh guru kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis 

Kabupaten Batang melalui media objek langsung. Perasaan bosan dan bingung 

ketika menulis sudah dirasakan siswa. Hal ini diungkapkan oleh siswa yang 

mendapat nilai rendah, rata-rata, dan nilai tinggi. Meskipun mereka mengaku 

bahwa kesulitan yang selalu mereka rasakan sudah mulai berkurang. 

Ketika ditanya mengenai media objek langsung yang digunakan dalam 

kegiatan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi, ketiga siswa 
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mengungkapkan dengan  perasaan yang sama yaitu senang dan menarik. Dari 

ketiga ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa senang mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. Siswa sudah merasakan bahwamelalui media objek langsung ini 

keterampilan menulis siswa sudah semakin meningkat karena siswa benar-benar 

memanfaatkanntya untuk saling bertukar pikiran, dan berusaha memecahkan 

permasalahan secara bersama-sama dengan diskusi kelompok, serta berusaha 

menampilkan presentasi dengan sebaik mungkin. 

Dari hasil wawancara, terungkap juga keinginan siswa mengenai 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi selanjutnya. Siswa 

menginginkan adanya pembelajaran yang seimbang. Maksudnya, setelah siswa 

mendapatkan teori atau materi siswa mempraktikan langsung teori dan materi 

yang telah mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga memberikan saran dan media 

objek langsung ini dapat digunakan dalam mata pelajaran lain, tentunya dengan 

penyesuaian mata pelajarannya. 

4.1.3.2.4 Hasil Dokumentasi Foto Siklus II 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi 

foto. Pengambilan foto dalam proses pembelajaran dapat dijadikan gambaran 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, dokumentasi juga 

berfungsi sebagai bukti konkret proses penelitian melalui pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. Dalam proses pengambilan foto, peneliti 

dibantu oleh teman sejawat sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran dan 

hasil dokumentasi dapat dipertanggungjawabkan. Adapun aktivitas-aktivitas yang 
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di dokumentasikan melalui foto antara lain: (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penjelasan guru, (2) aktivitas siswa ketika bertanya/meminta 

bimbingan, (3) aktivitas siswa saat berdiskusi kelompok, (5) aktivitas siswa ketika 

melihat objek langsung, (6) aktivitas siswa ketika menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, (7) aktivitas siswa saat mempersentasikan hasil 

pekerjaannnya menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan (8) aktivitas 

siswa ketika mengisi lembar jurnal. 

Berikut ini adalah hasil dokumentasi dan penjelasan hasil dokumentasi 

selama proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan 

menggunakan media objek langsung siklus II. 

4.1.3.2.4.1 Aktivitas Siswa ketika Memperhatikan Penjelasan Guru 

Hasil dokumentasi aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru. 

Pada siklus II, guru memberikan ulasan singkat mengenai kesalahan-kesalahan 

yang masih dilakukan pada siklus I. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan pada siklus I tersebut, diharapkan siswa akan lebih paham dan 

tidak mengulangi kesalahan tersebut pada siklus II.  
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Gambar 9. Aktivitas Siswa saat Memperhatikan Penjelasan Guru 

Gambar 9 tampak siswa lebih tertarik dengan pembelajaran, hal tersebut 

terlihat dari ekspresi siswa merasa senang. Siswa sudah lebih dekat dengan guru 

dan rasa takut kepada guru sudah berkurang. Penyampaian materi kepada siswa 

lebih mengena ketika siswa merasa senang belajar. 

4.1.3.2.4.2 Aktivitas Siswa ketika Bertanya atau Meminta Bimbingan Guru 

Hasil aktivitas siswa ketika bertanya dan meminta bimbingan kepada guru. 

Pada siklus II ini, para siswa sudah lebih berani mengajukan pertanyaan pada 

guru mengenai kesulitan yang masih mereka hadapi ketika menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi.   
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Gambar 10.Aktivitas Siswa Ketika Bertanya atau Meminta Bimbingan 
Guru 

Guru berusaha membimbing siswa dan memberikan pertanyaan 

pemhaman mengenai materi pelajaran yang masih belum dipahami siswa. Siswa 

yang malu bertanya ketika pengajaran menulis karangan siklus I berubah ke arah 

yang lebih positif pada siklus II ini. Pada awalnya mereka malu untuk bertanya 

tetapi ketika guru melakukan pendekatan, para siswa tersebut berani mengajukan 

pertanyaan. Guru berusaha memberikan motivasi dan bimbingan agar tidak malu 

bertanya. 

4.1.3.2.4.3 Aktivitas Siswa pada saat Diskusi Kelompok 

Pada pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan 

menggunakan media objek langsung siklus II ini, kembali diterapkan kegiatan 

diskusi kelompok. Pada gambar berikut dapat dilihat kegiatan diskusi kelompok. 
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Gambar 11. Aktivitas Siswa saat Diskusi Kelompok 

 Pada kegiatan diskusi kelompok siklus II ini, para siswa sudah lebih 

menunjukkan kerjasama yang baik dengan teman satu kelompok. Siswa saling 

berdiskusi tentang tema yang akan dipilih dalam menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung. Beberapa siswa dengan 

penuh antusias memberikan pendapat kepada teman satu kelompok. Pada 

kegiatan diskusi kelompok tersebut, guru tetap melakukan pengamatan dan 

memberikan bimbingan. 

4.1.3.2.4.4 Aktivitas Siswa ketika Melihat Objek Langsung  

Gambar di bawah ini adalah aktivitas siswa ketika melihat objek langsung. 

Objek tersebut berupa miniatur candi, miniatur rumah, miniatur sepeda, miniatur 

kebun binatang, miniatur sayur dan buah-buahan, alat-alat kedokteran, alat-alat 

transportasi, dan akuarium. 
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Gambar 12. Aktivitas Siswa ketika Melihat Objek Langsung 

Pada gambar siklus II ini tampak aktivitas siswa berkelompok mengamati 

beberapa objek yang telah disiapkan oleh guru. Dengan sangat antusias siswa 

melihat objek tersebut dan berdiskusi dengan teman memilih tema yang akan 

dijadikan sebuah karangan narasi pengalaman pribadi. 

4.1.3.2.4.5 Aktivitas Siswa ketika Menulis Karangan 

Gambar siklus II ini adalah aktivitas siswa ketika menulis karangan.  

     
 

 

Gambar 13. Aktivitas Siswa ketika Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi 
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Pada siklus II ini, para siswa lebih mampu mengembangkan karangan 

mereka. Hal tersebut disebabkan karena proses diskusi kelompok lebih maksimal. 

Siswa lebih serius dan banyak bertukar ide ketika proses diskusi kelompok 

dengan teman. Selain itu, penggunaan tipe-x untuk menghapus salah tulis juga 

sudah berkurang sehingga lembar tugas lebih bersih. 

4.1.3.2.4.6 Aktivitas Siswa ketika Aktivitas Siswa ketika Mempresentasikan 

Hasil Pekerjaan Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

Hasil aktivitas siswa ketika menjawab pertanyaan dari guru lalu 

mempresentasikan hasil menulis karangan narasi. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil pekerjaan siswa dengan mempresentasikan maju membacakan 

hasil karyanya di depan kelas.  

     

      

Gambar 14. Aktivitas Siswa ketika Mempresentasikan Hasil Pekerjaan 

Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 
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 Berdasarkan gambar 13 pada siklus II ini, siswa lebih bersungguh-sungguh 

dalam menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Siswa lebih serius dan 

antusias dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat dan benar. Selain 

itu, siswa juga lebih percaya diri saat mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas dengan diberi motivasi  

4.1.2.3.4.7 Aktivitas Siswa ketika Mengisi Lembar Jurnal 

Hasil aktivitas siswa ketika mengisi lember jurnal. Siswa mengisi lembar 

jurnal pada akhir pertemuan siklus II. 

      

 

Gambar 15. Aktivitas Siswa ketika Mengisi Lembar Jurnal 

Pada lembar jurnal siswa digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

tentang kegiatan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung. Pada gambar telihat guru sedang membagikan lembar 

jurnal kepada siswa. Setelah itu, para siswa mengisi lembar jurnal dengan 
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sungguh-sungguh sesuai dengan pendapat siswa. Lembar jurnal merupakan salah 

satu sumber data nontes yang digunakan sebagai bahan refleksi siklus II. 

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

Pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung yang dilakukan pada siklus II sudah lebih baik daripada siklus I. 

Hasil tes siswa menunjukkan nilai rata-rata sebesar 76,58 termasuk dalam 

kategori baik. Nilai rata-rata pada setiap aspekny klasikal sudah mencapai 

ketuntasan belajar 65. Hanya satu aspek penilaian yang masih berada di bawah 

nilai ketuntasan, sebesar 64,70, yaitu pada aspek kohesi dan koherensi wacana. 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan tindakan 

perbaikan siklus I. Perilaku belajar siswa yang menunjukkan perubahan ke arah 

yang lebih positif. Keseluruhan jumlah siswa dalam satu kelas dengan sungguh-

sungguh dan antusias mengikuti proses pembelajaran dan berperan aktif dalam 

kelompoknya ketika kegiatan diskusi kelompok. Jumlah siswa yang berani 

bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan juga bertambah. Motivasi dari 

guru dan sesama siswa untuk berani bertanya membuat siswa yang pada awalnya 

malu bertanya menjadi lebih bertanya. Para siswa juga banyak yang tidak takut 

ketika guru melakukan pendekatan dan menjawab pertanyaan guru dengan penuh 

antusias. 

Dari hasil tes dan nontes siklus II diperoleh data yang menujukkan banyak 

perubahan yang dialami siswa. Perubahan tingkat keterampilan menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi dan dan perilaku belajar siswa ke arah yang lebih 
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positif. Adapun mengenai hasil nontes berupa dokumentasi foto dapat diketahui 

pembelajaran semakin kondusif. Siswa sangat aktif mengikuti pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. Dari hasil tersebut maka penelitian ini tidak 

dilanjutkan pada siklus selanjutnya, berakhir pada siklus II ini. Selain itu, sesuai 

pula dengan desain penelitian yaitu penelitian tindakan kelas dengan dua siklus. 

 

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I dan 

siklus II, diketahui bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi dan perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih 

positif setelah mengikuti proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung. 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Pengalaman 

Pribadi Melalui Media Objek Langsung 

 Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil siklus I dan siklus II. 

Pembahasan hasil penelitian pada tiap siklusnya diperoleh dari data tes dan 

nontes. Hasil tes dan nontes siklus I dan siklus II digunakan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung. 

 Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi siswa setelah dilakukan pembelajaranmelalui media objek 

langsung digunakan data tes yang diperoleh dari tes pada siklus I dan siklus II. 

Hasil tes pada siklus I akan dibandingkan dengan siklus II untuk mengetahui 
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perubahan keterampilan siswa dari awal hingga setelah dilakukan pembelajaran 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. Pada siklus I dan siklus II ditargetkan nilai rata-rata kelas keseluruhan 

atau nilai komulatif sebesar 65. Berikut uraian peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung pada siklus I 

dan siklus II. 

 Tabel 28. Perbandingan  Nilai  Rata-rata Tes Tiap Aspek Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi Siklus I dan Siklus II  

No. Aspek Nilai rata-rata Peningkatan 
(%) Siklus I Siklus II 

1. Kesesuaian isi dengan 
judul tulisan 

81,17 100 23,19 

2. Kelengkapan unsur-
unsur narasi 

69,41 77,64 11,85 

3. Kelengkapan ciri-ciri 
narasi 

75,29 84,7 12,49 

4. Ejaan dan tanda baca 52,94 75,29 42,21 
5. Pilihan kata 56,47 71,76 27,07 
6. Keefektifan kalimat 56,47 74,14 31,29 
7. Kohesi dan koherensi 

wacana 
52,94 64,70 22,21 

8. Keterbacaan, kerapian, 
dan kebersihan tulisan 

61,17 78,82 28,85 

 

Berdasarkan rekapitulasi data hasil  tes keterampilan menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi dari siklus I ke siklus II, sebagaimana tersaji dalam 

tabel 23 tersebut dapat dijelaskan bahwa keterampilan menulis siswa pada setiap 

aspek karangan narasi pengalaman pribadi mengalami peningkatan nilai dan 

persentase. 
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Aspek penilaian pertama tes keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi adalah kesesuaian isi dengan judul tulisan. Hasil tes 

keterampilan awal siswa menunjukkan nilai rata-rata pada siklus I sebesar 81,17 

sedangkan pada siklus II adalah 100. Berdasarkan hasil tersebut terlihat 

peningkatan keterampilan siswa pada aspek kesesuaian isi dengan judul tulisan 

sebesar 23,19%.  

Pada siklus I ini, sebagian besar siswa telah memahami aspek kesesuaian 

isi dengan judul tulisan. Siswa memahami bahwa pada aspek ini siswa harus 

menulis karangan narasi sesuai dengan pengalaman yang mereka alami dengan 

urutan cerita yang logis dan runtut, sehingga tidak keluar dari tema yang telah 

dipilih dan memperhatikan kelengkapan unsur-unsur narasi. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan peningkatan yang terjadi pada siklus II dengan nilai rata-rata 

100. Siswa merasa terbantu dengan melihat objek secara langsung yang telah 

disajikan guru untuk menentukan tema cerita. Dengan adanya objek tersebut 

siswa lebih mudah untuk mengingat kembali peristiwa atau pengalaman yang 

menarik yang akan ditulis dalam sebuah karangan narasi. 

Aspek penilaian kedua adalah kelengkapan unsur-unsur narasi. Pada aspek 

ini, nilai rata-rata pada tahap siklus I adalah 69,41. Pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 11,85% atau dengan nilai rata-rata siswa mencapai 77,64. 

Nilai tersebut termasuk dalam kategori baik. 

Pada tahap siklus I, dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

hanya  ada satu siswa yang mampu menyebutkan kelengkapan unsur-unsur narasi 

secara benar dalam menulis karangan narasi. Setelah melakukan pengamatan 
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terhadap contoh karangan narasi pengalaman pribadi pada siklus II, peneliti 

memberikan penjelasan tentang semua kelengkapan unsur-unsur narasi sehingga 

siswa lebih mengerti. Hasilnya tulisan siswa pada siklus II masuk dalam kategori 

baik. 

Pada aspek penilaian yang ketiga adalah aspek kelengkapan ciri-ciri narasi. 

Untuk tahap siklus I nilai rata-rata adalah 75,29 sedangkan pada siklus II nilai 

rata-rata siswa mencapai 84,7. Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 

pada aspek ini adalah 12,49%. Hampir seluruh siswa sudah bisa memahami ciri-

ciri karangan narasi, siswa menjadi lebih jelas lagi ketika peneliti membandingkan  

antara kelengkapan unsur-unsur narasi dengan ciri-ciri karangan narasi dalam 

menulis sebuah karangan narasi. 

 Pada aspek penilaian keempat adalah ejaan dan tanda baca. Untuk tahap 

siklus I nilai rata-rata adalah 52,94 sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa 

mencapai 75,29. Jadi peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi pada aspek ini adalah 42,21%. Hampir sebagian siswa 

mengalami kesulitan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan. Banyak sekali terdapat kesalahan yang peneliti temukan dalam 

hasil kerja siswa. Kealahan-kesalahan yang ada antara lain dalam pemakaian 

huruf kapital, kata hubung yang diletakkan pada awal kalimat, serta pemakaian 

tanda baca yang kurang tepat. Saat pembelajaran siklus II, peneliti menunjukkan 

kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam menulis karangan narasi pengalamaan 

pribadi tahap siklus I. Hal serupa juga peneliti lakukan pada siklus II. Akhirnya 
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pada akhir pembelajaran nilai rata-rata siswa dalam aspek ejaan dan tanda baca ini 

masuk dalam kategori baik. 

Pada aspek yang kelima adalah pilihan kata. Pada aspek pilihan kata nilai 

rata-rata pada tahap siklus I adalah 56,47. Pada siklus I terjadi peningkatan rata-

rata 71,76. Jadi, dapat dihitung besarnya persentase peningkatan pada aspek 

pilihan kata dari tahap siklus I sampai siklus II sebesar 27,21%. 

Hasil menulis karangan narasi siswa pada aspek pilihan kata tahap siklus I 

termasuk dalam kategori kurang. Masih banyak dijumpai kata yang tidak sesuai 

dengan situasi, kurang bervariasi, dan  belum ekspresif dalam menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi. Siswa dalam menggunakan pilihan kata sudah baik, 

namun siswa kesulitan dalam memanfaatkan kata-kata yang  variatif. Akibatnya, 

hasil siswa pada siklus I belum mencapai dalam kriteria menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan baik. Pada siklus II, peneliti membagikan contoh 

karangan narasi untuk diamati. Kegiatan pengamatan ini sangat efektif untuk 

mengembangkan perbendaharaan kosakata siswa. Kegiatan pengamatan di kelas 

serta himbauan peneliti untuk banyak membaca buku di rumah menjadikan nilai 

siswa pada aspek ini masuk dalam kategori baik. 

Pada aspek yang keenam adalah keefektifan kalimat. Hasil tes siklus I 

pada aspek ini menunjukkan keterampilan siswa pada aspek keefektifan kalimat 

sebesar 56,47. Pada siklus II terjadi peningkatan yang mencolok sebesar 74,14. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari siklus I sampai 

siklus II sebesar 31,29%. Siswa mengalami kesulitan dalam penulisan kalimat 

efektif karena masih menggunakan kalimat yang panjang. Pada siklus II ini, siswa 
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sudah bisa menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan menggunakan 

kalimat yang efektif dengan baik. Mereka sudah mulai bisa menulis kalimat yang 

singkat, padat, dan jelas serta menarik. Hasil aspek keefektifan kalimat tersebut  

nilai rata-rata yang dicapai masuk dalam kategori baik. 

Pada aspek yang ketujuh adalah kohesi dan koherensi wacana. Nilai rata-

rata siswa pada tahap siklus I berada dalam kategori kurang, yaitu 52,94. Padas 

siklus II mencapai nilai rata-rata 64,70 masuk dalam kategori cukup. Jadi, 

persentase peningkatan hasil tes menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

pada aspek ini adalah 22,21%. 

Pada siklus I siswa masih mengalami kesulitan menentukan kohesi dan 

koherensi dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Hal ini ditandai 

dengan hasil nilai rata-rata siswa pada tahap siklus I yang masih dalam ketegori 

cukup. Masih banyak siswa yang belum melakukan keterpaduan kalimat dan 

antarparagraf  yang jelas. Setelah dilakukan pembelajaranmelalui media objek 

langsung pada siklus II, kemampuan siswa dalam menentukan kohesi dan 

koherensi wacana dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi meningkat. 

Siswa telah mampu menentukan kohesi dan koherensi wacana yang saling 

berkaitan. Pada siklus II ini memperoleh nilai rata-rata dalam kategori cukup. 

 Pada aspek penilaian terakhir adalah keterbacaan, kerapian, dan 

kebersihan tulisan. Nilai rata-rata siswa pada tahap siklus I berada dalam kategori 

cukup, yaitu 61,17. Pada siklus II mencapai nilai rata-rata 78,82 dan termasuk 

dalam kategori baik. Jadi, persentase peningkatan hasil tes menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi ini adalah 26,92%. 
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Pada siklus I siswa masih mengalami kesulitan dalam merapikan tulisan 

karena dalam menulis karangan masih banyak sekali terdapat coretan. Untuk 

menulis karangan tiap paragraf pertama masih ada beberapa siswa yang belum 

diberi jarak. Pada siklus II, setelah dilakukan pembelajaran melalui media objek 

langsung kemampuan siswa dalam menentukan kerapian tulisan menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi semakin meningkat. Siswa telah mampu belajar 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi dengan rapi dan jelas tanpa ada 

coretan. Pada siklus II ini memperoleh peningkatan nilai rata-rata dalam kategori 

baik. 

Dari hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi siswa kelas V SD 

Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang setelah dilakukan 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman  pribadimelalui media objek 

langsung. 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa setelah Dilakukan Pengajaran Menulis 

Karangan Narasi Pengalaman Pribadi Melalui Media Objek 

Langsung 

 Selain hasil tes, hasil nontes pada siklus II juga menunjukkan bahwa 

mengalami perubahan perilaku dan sikap ke arah yang lebih positif. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil instrumen nontes siklus I dan siklus II yang meliputi 

observasi, jurnal siswa, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto, dapat 
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diketahui bahwa sebagian siswa tidak siap dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. 

 Pada siklus I, siswa diberikan materi menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi secukupnya kemudian siswa mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung. Proses pembelajaran pada siklus I terlihat masih kurang kondusif, 

hal ini ditandai dengan adanya beberapa siswa yang kurang serius mengikuti 

pembelajaran, misalnya tidak memperhatikan setiap penjelasan guru, berbicara 

sendiri dan bercanda dengan teman sebangku, atau bersikap malas-malasan. 

4.2.2.1 Hasil Observasi  

 Dari hasil observasi siklus I dapat diketahui bahwa kesiapan siswa dalam 

mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung kurang begitu memuaskan. Sikap sebagian siswa masih 

menunjukkan perilaku yang negatif dalam menerima materi pembelajaran  dan 

belum terfokus dalam penjelasan guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

siswa yang tertawa saat kegiatan mengamati objek yang disajikan guru, 

mengobrol dengan teman sebangku, masih ada siswa yang kurang begitu 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran, dan siswa yang mengeluh pada saat 

diberi tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Hal ini disebabkan 

siswa masih memperlukan penyesuaian terhadap cara mengajar guru yang 

tergolong baru bagi siswa sehingga perlu adanya penyesuaian. 

 Adapun hambatan dalam pelaksanaan pengajaran menulis karangan narasi 

melalui media objek langsung yang dilaksanakan pada jam pelajaran terakhir. 
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Siswa kurang berkonsentrasi karena fisik mereka sudah capek dan tidak  

bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. 

 Hambatan yang kedua adalah keaktifan siswa pada siklus I tampak 

beberapa siswa masih melihat hasil pekerjaan temannya, mencoret-coret 

kesalahan penulisan, dan ada pula yang bermalas-malasan untuk menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. Siswa juga masih malu-malu untuk 

mempresentasikan hasil karangannya. Guru harus terlebih dahulu menunjuk siswa 

untuk membacakan hasil karangannya. 

 Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, perilaku negatif yang dilakukan 

oleh siswa disebabkan siswa kurang mengetahui pentingnya pengajaran menulis 

karngan narsi pengalaman pribadi sehingga berakibat pada kurangnya minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut guru berusaha memotivasi siswa dengan 

menanamkan pada siswa bahwa menulis merupakan keterampilan yang sangat 

penting dan mendasar yang dapat berpengaruh terhadap pemahaman mata 

pelakaran yang lain. Meskipun masih terdapat siswa yang berperilaku negatif 

dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi, namun 

pada dasarnya mereka senang dan tertarik terhadap pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung.  

Penggunaan teknik menulis objek menulis langsung ikut berperan penting 

dalam pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Siswa sangat 

antusias dan senang dengan mengamati sebuah objek secara langsung 

menuliskannya dalam bentuk karangan narasi. Dalam menuangkan idenya siswa 
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juga lebih mudah untuk mengingat, karena siswa dapat melihat secara langsung 

objek karangan dan memilih tema untuk dijadikan kerangka karangan. Menurut 

siswa penggunaan objek langsung sangat menyenangkan dan tidak membosankan, 

karena siswa bisa melihat objek yang siswa ceritakan dan langsung 

menuliskannya dalam betuk karangan narasi. 

Permasalahan yang tergambar pada siklus I harus dipecahkan untuk upaya 

perbaikan pada siklus II. Dengan demikian, pembaharuan yang dilakukan pada 

siklus II antara lain: (1) peneliti membuat suasana pembelajaran menjadi lebih 

santai dan komunikatif sehingga siswa merasa senang untuk mengikuti 

pembelajaran; (2) peneliti menjelaskan aspek kesalahan-kesalahan yang telah 

dilakukan dalam menulis karangan narasi pada siklus I dengan memberikan solusi 

pemecahan masalah yang dihadapi tiap siswa.  

Penekanan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II ini diutamakan pada 

proses pembelajaran merangsang siswa untuk berpikir cepat dan tepat serta 

memahami sebuah karangan narasi yang benar. Hasil dari penerapan perbaikan-

perbaikan yang dilakukan pada siklus II ternyata berdampak positif. Berdasarkan 

hasil obeservasi siklus II  suasana kelas lebih kondusif. Siswa lebih siap 

mengikuti pembelajaran pada hari itu. Siswa terlihat aktif dalam kegiatan menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. Untuk memperjelas peningkatan hasil 

observasi dari siklus I ke siklus II, dapat dilihat dari tabel berikut. 
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Tabel 29. Peningkatan Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No. Aspek Siklus I Siklus II Peningkatan 
% 

1.  Aspek Positif 
1. Kesiapan siswa dalam 

mengikuti pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman 
pribadi. 

2. Siswa memperhatikan dan 
merespon dengan antusias 
penjelasan dari guru. 

3. Siswa merespon positif dan 
merespon dan tertarik terhadap 
media objek langsung. 

4. Siswa aktif tanya jawab apabila 
menemukan kesulitan selama  
proses pembelajaran. 

5. Keseriusan siswa dalam 
mengerjakan tugas menulis 
karangan narasi pengalaman 
pribadi yang diberikan guru. 

6. Partisipasi siswa dalam 
melakukan refleksi. 

 
58,83 

 
 
 

64,7 
 
 

70,59 
 
 

47,06 
 
 

58,83 
 
 
 

70,59 

 
82,36 

 
 
 

88,24 
 
 

88,24 
 
 

64,7 
 
 

82,36 
 
 
 

88,24 

 
23,53 

 
 
 

23,54 
 
 

17,65 
 
 

17,64 
 
 

23,53 
 
 
 

17,65 

2. Aspek Negatif 
1. Siswa tidak siap dalam 

mengikuti pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman 
pribadi. 

2. Siswa tidak memperhatikan dan 
melakukan kegiatan yang tidak 
perlu. 

3. Siswa merespon negatif dan 
tidak tertarik terhadap media 
objek langsung. 

4. Siswa cenderung pasif untuk 
bertanya mengenai menulis 
karangan narasi pengalaman 
pribadi yang sedang diajarkan 
oleh guru. 

 
41,17 

 
 

 
35,3 

 
 

29,41 
 
 
 

29,41 
 
 

 

 
17,64 

 
 

 
11,76 

 
 

11,76 
 
 
 

35,5 
 

 
 

 
-23,53 

 
 

 
-23,54 

 
 

-17,65 
 
 
 

-17,64 
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5. Siswa sering melihat pekerjaan 
temannya dan tidak konsentrasi 
dalam mengerjakan tugas 
menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi yang 
diberikan guru 

6. Siswa tidak berpartisipasi dalam 
melakukan refleksi 

41,17 
 
 
 
 

 
29,41 

 

17,64 
 
 
 
 

 
11,76 

-23,53 
 
 
 
 

 
-17,65 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai observasi pada 

siklus I mengalami perubahan pada tindakan siklus II. Perubahan ini disebabkan 

oleh adanya peningkatan sikap positif siswa pada tiap aspeknya. Pada aspek 

kesiapan siswa mengikuti pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi, mengalami peningkatan sebesar 23, 53% dari 58,88% pada siklus I 

menjadi 82,36% pada siklus II. Pada siklus II tidak lagi ditemukan siswa yang 

kurang serius dalam pembelajaran dan siswa yang diam atau malas mengikuti 

pembelajaran terlihat ada perubahan. Selain itu, perhatian dan respon siswa ketika 

awal pembelajaran juga bertambah, yaitu pada pembelajaran siklus I dan siklus II  

sebesar 64,7% sedangkan  pada siklus II sebesar 88,24%. Jadi, peningkatan 

persentasenya menjadi 23,54%. 

Aspek respon positif siswa terhadap media objek langsung yang digunakan 

guru mencapai 88,24%. Hal tersebut mengalami peningkatan persentasenya 

sebesar 17,65% dari siklus I. Rata-rata untuk aspek keaktifan siswa dalam 

menjawab pertanyaan sebesar 47,06%. Hal ini dapat diketahui dari perubahan 

perilaku siswa yang sebelumnya malu bertanya dan berpendapat ketika 

menemukan kesulitan selama proses pembelajara. Siswa berubah menjadi lebih 

percaya diri karena guru berusaha lebih dekat dengan siswa agar tidak merasa 
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canggung dengan guru. Hasil tersebut mengalami perubahan peningkatan sebesar 

67,7% dari siklus I dengan persentase sebesar 17,64%. Seluruh siswa 

memperhatikan penjelasan yang diberikan guru, baik pada saat awal pembelajaran 

maupun pada saat kegiatan menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

berlangsung dengan peningkatan sebesar 82,36% terlihat serius ketika 

mengerjakan tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang 

sebelumnya58,83%. Untuk rata-rata aspek partisipasi siswa dalam refleksi sebesar 

88,24%. Hal tersebut mengalami peningkatan persentasenya sebesar 11,65% dari 

siklusI. Dengan kata lain, konsep menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

melalui media objek langsung secara keseluruhan telah dipahami dengan baik 

oleh siswa. 

4.2.2.2 Hasil Jurnal  

 Kegiatan  menulis karangan narasi pengalaman pribadi, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi siswa, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Berdasarkan 

analisis, faktor internal yang berpengaruh yaitu adanya kesadaran dan dorongan 

yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Dari hasil analisis jurnal, siswa 

mulai sadar akan arti pentingnya menulis seperti yang selalu penulis tekankan dan 

dijadikan motivasi bagi mereka. Siswa mulai sadar bahwa menulis merupakan 

suatu kebutuhan bagi setiap orang. Siswa juga merasakan manfaat yang besar dari 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. Manfaat tersebut antara lain siswa memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan baru dalam belajar, siswa dapat mengukur tingkat keterampilan 
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menulisnya, dan pembelajaranmelalui media objek langsung ini dapat dijadikan 

sebagai ajang untuk menghasilkan karya tulis, yang dapat menjadi kebutuhan 

profesi mereka kedepannya. 

 Faktor eksternal yang mendukung keberhasilan pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi ini lebih mengarah pada program 

pembelajaran di sekolah. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V SD negeri 

Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Pada saat peneliitian ini 

dilakukan, guru kelas V menginformasikan bahwa hasil penilaian pada penelitian 

ini akan dimasukkan dalam lembar penilaian dan akan dijadikan sebagai 

pertimbangan kenaikan kelas. Dengan mengetahui posisi penilaian keterampilan 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi ini, maka siswa benar-benar 

mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Persiapan matang ini terutama 

dilakukan pada siklus II karena hasil yang dicapai pada siklus I belum 

menampakan hasil yang baik. Berikut ini tabel perubahan hasil jurnal siswa siklus 

I dan siklus II. 

Tabel 30. Perubahan Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

No. Pertanyaaan Jurnal Siklus I Siklus II Perubahan 

1. Kesan siswa setelah mengikuti 
pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi melalui media 
objek langsung. 

82,36% 
 

94,12% 
 

11,76 

2. Kesulitan yang dialami siswa dalam 
menulis karangan narasi pengalaman 
pribadi. 

58,83% 82,36% 23,53 

3. Pendapat siswa terhadap media objek 
langsung dalam pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi. 

82,36% 
 

88,24% 
 

5,88 
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4. Pendapat siswa mengenai prilaku dan 
sikap guru saat pengajaran menulis 
karangan narasi pengalaman pribadi  

70,59% 
 
 
 

88,24% 
 

17,65 

5. Saran siswa terhadap pengajaran 
menulis karangan narasi pengalaman 
pribadi melalui media objek langsung. 

82,36% 
 

88,24% 
 

5,88 

 

 Berdasarkan tabel tesebut dapat dideskripsekan  bahwa jurnal siklus I 

mengalami perubahan pada siklus II. Pendapat siswa selama mengikuti 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung, hampir seluruh siswa dapat menerima media objek langsung. Jumlah 

peningkatan sebesar 11,76% yaitu dari 82,36% menjadi 94,12%. 

 Tanggapan siswa mengenai kesulitan yang dihadapi selama proses 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung, berlangsung berkurang. Peningkatan ini sebesara 23,53% dari 58,83% 

pada siklus I meningkat menjadi 82,36% pada siklus II. 

 Tanggapan siswa mengenai teknik menulis objek dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi. Hal ini dibuktikan 

dengan persentase sebesar 88,24 pada siklus II. Dibandingkan dengan siklus I 

sebesar 82,36% dengan peningkatan sebesar 5,88%. 

 Sekitar 70,59% meyatakan perilaku dan sikap guru saat pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi sangat baik dan ramah. Mereka 

merasa nyaman saat pembelajaran karena dengan sabar guru menjawab setiap 

kesulitan yang siswa alami. Pada siklus II meningkat sebesar 7,65% menjadi 

88,24%. 
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Perubahan lain dibuktikan pula pada saran siswa yang lebih bagus 

mengenai pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media 

objek langsung. Sekitar 88,24% berpendapat pembelajaran melalui media objek 

langsung ini dapat diterapkan dalam mata pelajaran lain sehingga kuantitas siswa 

lebih besar. Hasil tersebut meningkat sebesar 5,88% dari siklus I 82,36%. 

4.2.2.3 Hasil Wawancara 

 Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terhadap siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi, terendah, dan di antara keduanya. Kegiatan 

wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan yang diberikan siswa dalam 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. Dari hasil wawancara diketahui bahwa siswa merasa mendapat 

tambahan ilmu dan pengetahuan setelah mengikuti pembelajaran ini. Kegiatan 

menulis karanngan narasi pengalaman pribadi melalui media yang diterapkan 

peneliti, terutama pada topik yang diambil dari pembelajaran ini sangat menarik, 

serta dekat dengan kehidupan siswa. Selain itu, pembelajaran ini juga melatih 

siswa untuk berani tampil di depan umum. Dengan demikian manfaat yang 

dirasakan siswa cukup besar. Kondisi ini juga sesuai dengan hasil jurnal yang 

menunjukkan bahwa seluruh siswa mengakui bahwa siswa merasa ada tambahan 

pengetahuan dari hasil pembelajaran ini. Siswa juga merasa lebih percaya diri 

setelah melakukan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

melalui media objek langsung. Terdapat 14 siswa merasa yakin bahwa dirinya 

lebih percaya diri setelah dilakukan pembelajaran. Dalam jurnal juga ditemukan 
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saran agar melalui media objek langsung ini dapat diterapkan dalam mata 

pelajaran lain sehingga kuantitas keaktifan siswa lebih besar. 

 Minat siswa SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang 

yang masih rendah dapat dibatasi dengan memberikan latihan secara rutin. 

Keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi  dilatihkan dengan 

praktik, dan siswa tidak hanya diberi materi atau teori saja. Guru juga turut 

memberikan motivasi dan solusi atas setiap kesulitan yang dihadapi siswa. Guru 

hendaknya secara aktif memperkenalkan serta melatih pengajaran menulis 

khususnya menulis karangan narasi dengan tuntas dan siswa betul-betul menjadi 

terampil dalam menulis. Solusinya yaitu guru memberikan contoh kegiatan 

menulis yang benar. 

Pada saat siswa berlatih menulis, hendaknya guru secara aktif mengoreksi 

kesalahan dan memberikan pembentulan, sehingga tidak terulang lagi kesalahan 

yang sama. Permasalahan yang lain, ada juga siswa yang kurang memahami 

syarat menulis yang baik. Permasalahan ini dapat diatasi dengan seringnya 

melihat contoh-contoh tulisan yang mengandung karangan narasi. Dengan begitu 

secara langsung siswa dapat memahami bagaimana menulis karangan  yang baik 

dan benar. Selain dari siswa, permasalahan juga datang dari guru. Misalnya, peran 

guru dalam meningkatkan keterampilan menulis yang belum maksimal. Oleh 

karena itu, pihak guru harus menyadari hal itu dan guru harus dapat menyadari 

betapa pentingnya mengajarkan keterampilan menulis kepada siswa. 

Guru harus dapat menciptakan keaktifan siswa dalam berkomunikasi saat  

proses pembelajaran. Media yang digunakan guru dalam upaya meningkatkan 
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keterampilan menulis siswa kurang tepat. Secara umum, guru mengajarkan 

keterampilan manulis hanya berdasarkan perintah dari buku teks yang menjadi 

acuannya. Padahal buku teks tersebut masih terdapat banyak kelemahan-

kelemahan. Misalnya, keterampilan menulis karangan narasi yang seharusnya 

berupa hasil siswa dengan menggunakan media objek langsung namun dalam 

buku teks hanya mengisi teks yang rumpang. Panduan untuk menulis karangan 

narasi tidak diajarkan. Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain yang 

sering terjadi dalam kelas yaitu guru kurang merencanakan pembelajaran secara 

matang dan terprogram. Akibatnya, pembelajaran berlangsung seadanya dan 

materi yang diberikan tidak tuntas. Solusi untuk permasalahan ini hendaknya guru 

mempersiapkan materi pembelajaran dengan baik. Termasuk menyediakan media 

dan peralatan yang diperlukan. 

Selama siswa melakukan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi melalui media objek langsung. Siswa aktif melakukan tugas yang 

diberikan oleh guru. Pengajaran menulis bukanlah hal yang membosankan. Selain 

itu, sikap kerjasama juga telah dimiliki oleh siswa. Mereka tampak lebih antusias 

dan lebih berani untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Siswa mulai sadar 

bahwa belajar yang dilakukan saat ini merupakan proses untuk mencapai 

kemajuan dan perbaikan bagi dirinya. Dengan nuansa sikap semacam ini, guru 

tidak lagi menyuruh siswa untuk senantiasa aktif. Suasana pembelajaran yang 

semacam ini cukup memberikan kontribusi yang baik dalam upaya peningkatan 

mutu pembelajaran bagi siswa. 
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Berdasarkan analisis hubungan antarinstrumen penjaring data, diperoleh 

hasil yang menunjukkan kesinambungan hasil data satu dengan data yang lain, 

baik tes maupun nontes. Hal ini menunjukkan bhawa hasil penelitian ini 

dipaparkan berdasarkan kondisi yang nyata terjadi. Data tes, observasi, jurnal 

siswa, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto merupkan serangkaian 

instrumen penjaring data yang telah menempakkan hubungan atau kesinambungan 

yang tepat. Oleh karen itu, seluruh data baik berupa tes maupun nontes dapat 

menunjukkan kevalidan penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui 

bahwamelalui media objek langsung dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. Hal ini karena memudahkan siswa dalam 

memahami alur cerita sehingga siswa dapat menyusun menjadi sebuah rangkaian 

peristiwa. Pada akhirnya berdampak terhadap meningkatnya sikap positif siswa 

selama proses pembelajaran serta meningkatnya minat dan semangat siswa dalam 

mempelajari materi yang sedang diajarkan. Keberhasilan belajar siswa ditentukan 

oleh keaktifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. Belajar harus 

dilakukan secara aktif baik secara individu maupun kelompok, dan guru bertindak 

sebagai pembimbing dan fasilitator. 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi sangat memuaskan bagi peneliti. Sebelum diberlakukan 

tindakan siklus I maupun siklus II kemampuan siswa masih dalam kategori 

kurang. Setelah diterapkan pembelajaran dengan menggunakan media objek 

langsung, keterampilan menulis karangan narasi pengalaman pribadi siswa 
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meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui media objek 

langsung dapat membantu keterampilan siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II 

Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi. Selain itu, kualitas, kreativitas, dan kerjasama siswa juga semakin baik. 

4.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

 Perubahan perilaku siswa kearah yang lebih baik juga dapat dilihat dari 

hasil dokumentasi. Pengambilan dokumentasi dilakukan selama kegiatan 

pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung. Gambar yang diambil terdiri atas (1) aktivitas siswa ketika 

memperhatikan penjelasan guru, (2) aktivitas siswa ketika bertanya/meminta 

bimbingan, (3) aktivitas siswa saat berdiskusi kelompok, (4) aktivitas siswa ketika 

melihat objek langsung, (4) aktivitas siswa ketika menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi, (5) aktivitas siswa saat mempersentasikan hasil 

pekerjaannnya menulis karangan narasi pengalaman pribadi, dan (6) aktivitas 

siswa ketika mengisi lembar jurnal. Berikut ini adalah perbandingan gambar 

siklus I dan siklus II. 

     
Siklus I       Siklus II 

Gambar 16. Perbandingan Aktivitas Siswa saat Memperhatikan Penjelasan 
Guru 
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Gambar 16  perbandingan kondisi siswa ketika memperhatikan penjelasan 

guru pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I tampak beberapa siswa masih 

meremehkan penjelasan peneliti, tetapi pada siklus II siswa mulai memperhatikan 

penjelasan materi yang disampaikan peneliti. 

     

    Siklus I            Siklus II 
Gambar 17. Perbandingan Aktivitas Siswa Ketika Bertanya atau Meminta 

Bimbingan Guru  

Berdasarkan gambar 17  pada siklus I dan II beberapa orang siswa berani 

bertanya kepada guru. Dua siklus, kebiasaan siswa masih sama, yaitu berani 

bertanya ketika guru berkeliling untuk mengawasi pekerjaan siswa, walaupun 

guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Perbedaan 

dari siklus I dan siklus II ada pada jumlah siswa yang bertanya. Pada siklus II 

jumlah siswa yang bertanya lebih banyak dari siklus I. 

     

Siklus I    Siklus II 
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Gambar 18. Perbandingan Aktivitas Siswa saat Diskusi Kelompok 

 Berdasarkan gambar 18 pada siklus I dan II beberapa orang siswa sedang 

melakukan diskusi kelompok. Perbedaan dari siklus Iadalah siswa masih ada 

yang tidak serius dan bercanda dengan teman, sedangkan untuk siklus II siswa 

lebih serius dengan menunjukkan kerjasama yang baik dengan teman 

sekelompoknya. 

    

Siklus I         Siklus II 

Gambar 19. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Melihat Objek Langsung 

Berdasarkan gambar 19 pada siklus I dan II siswa secara berkelompok 

mengamati media objek langsung yang telah disediakan oleh guru. Perbedaan 

antara siklus I dan siklus II adalah rasa antusias siswa ketika mengamati objek 

yang telah disajikan oleh guru. Tampak pada siklus II siswa lebih antusias 

mengamati dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya.  
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    Siklus I         Siklus II 

Gambar 20. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Menulis Karangan 
Narasi Pengalaman Pribadi 

Gambar 20 merupakan proses menulis karangan narsi pengalaman pribadi 

pada siklus I ada siswa yang bersungguh-sungguh, namun ada pula yang 

meremehkan. Hal ini bertolak belakang pada siklus II, yaitu siswa sudah mulai 

serius ketika menulis karangan narasi pengalaman pribadi tanpa meremehkan 

materi pelajaran. Perbedaan siklus I dan siklus II, yaitu jumlah siswa yang 

bersungguh-sungguh pada siklus II lebih banyak daripada siklus I. Hal ini 

disebabkan siswa sudah paham tentang tema yang akan mereka tulis. 

     
 Siklus I          Siklus II 

 Gambar 21. Perbandingan Aktivitas Siswa saat Mempresentasikan Hasil 

Pekerjaan Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 
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Gambar 21 perbandingan aktivitas siswa ketika menjawab pertanyaan dan 

mempresentasikan hasil kerjanya pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I ada 

beberapa siswa masih kurang serius ketika menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru, menanyakan jawaban kepada siswa lain dan masih tidak berani saat 

mempresetasikan hasil kerjanya di depan kelas. Peneliti melakukan pendekatan 

kepada siswa yang kurang berkonsentrasi ketika menjawab pertanyaan dan 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. Pada siklus II para siswa sudah mulai 

memanfaatkan waktu dengan baik untuk menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan dan lebih konsentrasi di depan kelas. 

       

 Siklus I      Siklus II 

Gambar 22. Perbandingan Aktivitas Siswa ketika Mengisi Lembar Jurnal 

 Gambar 22 perbandingan aktivitas siswa ketika mengisi lembar jurnal 

siswa pada siklus I dan siklus II. Pada dua siklus tersebut, siswa sudah mengisi 

lembar jurnal siswa dengan baik sesuai dengan apa yang mereka alami. Siswa 

memberikan pendapat, menyatakan perasaan mereka, dan memberikan saran 

tentang proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

media objek langsung. 
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 Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis 

Kabupaten Batang ke arah yang lebih positif setelah dilakukan pengajaran 

menulis karangan narasi penglaman pribadimelalui media objek langsung.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan data-data, analisis, dan pembahasan dalam penelitian ini yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan ini. 

1) Keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas V SD Negeri Kaliboyo 

II Kecamatan Tulis Kabupaten Batang setelah mengikuti pengajaran 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui media objek 

langsung telah terbukti mengalami peningkatan. Hasil siklus I diperoleh 

nilai rata-rata sebesar 61,64, sedangkan pada siklus II diperoleh nilai rata-

rata 76,58. Hasil peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 24,23%. 

2) Perilaku siswa Kelas V SD Negeri Kaliboyo II Kecamatan Tulis 

Kabupaten Batang setelah mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung mengalami perubahan. 

Perubahan-perubahan tingkah laku siswa ini dapat dibuktikan dari hasil 

data nontes yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto. Perubahan tingkah laku siswa ini dapat dilihat secara jelas pada saat 

pembelajaran. Berdasarkan data nontes pada siklus I, masih tampak 

tingkah laku negatif siswa saat pembelajaran berlangsung. Pada siklus II 

tingkah laku negatif siswa semakin berkurang dan tingkah laku positif 

siswa semakin bertambah. 
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5.2 Saran  

 Atas dasar simpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kiranya dapat 

menggunakan media objek langsung sebagai salah satu alternatif 

media dalam pembelajaran dan penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Media objek langsung telah terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan narsi 

pengalaman pribadi. Selain itu, media objek langsung ini juga 

membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan. Siswa diajak untuk belajar bersama secara 

berkelompok dalam menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

dengan mengamati objek-objek yang telah disajikan oleh peneliti. 

Dengan menggunakan contoh karangan narasi yang dapat 

dimanfaatkan siswa untuk menambah wawasan dan diharapkan 

mampu membuat proses pembelajaran bahasa khususnya pada aspek 

keterampilan menulis menjadi lebih bervariasi; 

2) Siswa bisa merasakan manfaat dari penggunaan media objek langsung 

dalam pembelajaran yang lebih lanjut. Dengan media tersebut dapat 

diketahui kemampuan siswa dalam bekerjasama untuk memecahkan 

masalah, sehingga siswa akan semakin bersemangat untuk 

mengembangkan keterampilan yang dimilikinya kemudian hari. Tidak 
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menutup kemungkinan bagi siswa untuk menggunakan media objek 

langsung pada pelajaran yang lain; dan 

3) Para peneliti  yang menekuni bidang penelitian bahasa  Indonesia 

kiranya dapat melakukan penelitian-penelitian pengembangan yang 

lebih lanjut mengenai keterampilan menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi. Upaya-upaya peningkatan keterampilan siswa, 

khususnya keterampilan membaca, akan menambah wawasan dan 

pengetahuan serta hambatan-hambatan yang sering kali muncul dalam 

proses pembelajaran bahasa. 
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Lampiran 1: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 
 
Sekolah  : SD Negeri Kaliboyo II 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester : V/I 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis 
dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 
 

B.  Kompetensi Dasar 
Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan 
kata dan penggunaan ejaan. 
 

C. Indikator  
1) Siswa mampu menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi dalam 

bentuk narasi. 
2) Siswa mampu menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan memperhatikan kesesuain isi dengan judul, kelengkapan unsur-
unsur narasi, ejaan dan tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, 
kohesi dan koherensi wacana serta keterbacaan, kerapian dan kebersihan 
tulisan. 
 

D. Materi Pembelajaran 
1) Pengertian karangan narasi 
2) Contoh karangan narasi  
3) Menulis pengalaman pribadi 
4) Penggunaan kata dan kalimat yang tepat dalam karangan 
5) Penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik 

 
E. Pendekatan dan Metode 

1) Pendekatan : Kontekstual 
2) Metode 

 Pemodelan 
 Ceramah 
 Diskusi  
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F. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan Pertama 

Kegiatan Pendahuluan 
1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan 

kondisi siswa pada hari itu. 
2) Guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai mengenai tujuan 

pengajaran menulis, yaitu menulis karangan narasi berdasarkan 
pengalaman pribadi. 

3) Guru menanyakan pengalaman siswa tentang menulis karangan. 
4) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang manfaat menulis karangan. 

Kegiatan Inti 
1) Guru menyampaikan materi pembelajaran, yaitu menulis karangan 

narasi dengan marangsang pengetahuan siswa tentang pengertian 
menulis karangan narasi. 

2) Guru menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengajaran menulis karangan narasi. 

3) Guru menanyakan kepada siswa tentang pengalamannya dalam 
menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi yang paling 
menarik. 

4) Guru dan siswa berdiskusi tentang hakikat menulis karangan narasi 
berdasarkan pengalaman pribadi. 

5) Guru memperlihatkan contoh karangan narasi kepada siswa sebagai 
acuan menulis karangan narasi pengalaman pribadi.  

6) Siswa menulis pengalaman pribadi yang pernah dialamai dalam 
sebuah karangan narasi. 

7) Salah satu siswa membacakan hasil karyanya di depan kelas. 
8) Guru dan siswa mendiskusikan hasil karya siswa tersebut. 
9) Guru menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis 

karangan yaitu kesesuaian isi dengan judul, pilihan kata, kalimat, 
ejaan dan tanda baca yang tepat, kohesi dan koherensi wacana, serta 
keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan. 

Kegiatan Penutup 
1) Guru memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari itu. 
2) Guru dan siswa merefleksikan hasil kegiatan pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi. Siswa disuruh mempelajari 
kembali materi yang telah disampaikan. 
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 Pertemuan Kedua 
Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengabsen 
siswa. 

2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari itu, yaitu menulis karangan 
narasi pengalaman pribadi melalui media objek langsung. 

Kegiatan Inti  
1) Guru menjelaskan tahap-tahap pembelajaran . 
2) Siswa berkelompok terdiri atas 4-5 orang. 
3) Guru membawa sebuah objek berupa miniatur candi, miniatur rumah, 

miniatur sepeda, akuarium, miniatur kebun binatang, alat-alat 
kedokteran, alat-alat transportasi, miniatur sayur dan buah-buahan yang 
disajikan guru secara langsung untuk menentukan tema cerita. 

4) Setelah siswa mengamati objek yang dilihat, siswa mulai 
mengidentifikasi objek tersebut. 

5) Siswa membuat sebuah cerita berdasarkan objek yang dilihat dengan 
menghubungkan pengalaman pribadi yang pernah dialami dengan 
memperhatikan ciri-ciri karangan narasi yaitu berupa kejadian atau 
peristiwa boleh nyata atau imajinasi, ada tokoh yang mengalami 
peristiwa, latar yang berupa waktu dan tempat terjadinya peristiwa 
secara kronologis, dan  ada konflik. 

6) Setiap siswa secara individu menulis cerita tersebut dalam sebuah 
karangan narasi sesuai dengan kejadian yang dialami secara runtut dan 
logis. 

7) Guru bertanya kepada siswa tentang alasan objek yang dipilih dalam 
menulis karangan. 

8) Hasil karangan akan dikoreksi dengan teman sekelompoknya dengan 
memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik pada 
teman yang mengoreksi. 

9) Siswa menilai sendiri hasil kerjanya yang telah ditukar dengan teman. 
Kegiatan Penutup 

1) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari itu. 
2) Guru dan siswa menyimpulkan proses dan hasil kegiatan pembelajaran 

hari itu. 
3) Siswa mengisi pedoman jurnal dan guru memotivasi siswa untuk terus 

berlatih meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi. 
 
 
 
 



 
 

 

177

G.  Sumber Pembelajaran 
1) Contoh Karangan Narasi 
2) Buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia SD Kelas V, penerbit Yudistira 

dan Erlangga 
3) Buku penunjang lain, seperti LKS Bahasa Indonesia kelas V/I  

H. Penilaian 
1) Teknik Penilaian : tugas individu 
2) Bentuk Instrumen : tes esaai terbuka berupa penelitian karangan. 

 
Aspek Penilain Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

Bobot 
Skor 

maks x 
Bobot 

SB B C K 
5 4 3 2 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 

Kesesuaian judul 
dengan isi tulisan 
Kelengkapan unsur-
unsur narasi  
Kelengkapan ciri-ciri 
narasi 
Ejaan dan tanda baca 
Pilihan kata 
Keefektifan kalimat 
Kohesi dan koherensi 
wacana 
Keterbacaan, kerapian, 
dan kebersihan tulisan 

    1 
 

3 
 

3 
 

4 
4 
2 
2 

 
1 

 

10 
 

15 
 

15 
 

20 
20 
10 
10 
 
5 

 
Jumlah skor komulatif maksimal 20 100 

 

Aspek Penilaian Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

No  Unsur yang 
Dinilai 

Bobot  Kriteria Penilaian  Skor  Kategori  

1. Kesesuaian 
judul dengan 
isi 

2 Judul sesuai dengan isi 
tulisan dan ceritanya  
menarik 
 
Judul cukup sesuai dengan 
isi tulisan dan ceritanya 
cukup menarik 
Judul kurang sesuai dengan 
isi tulisan dan ceritanya 

5 
 

 
 

4 
 

 
3 

 

Sangat 
baik 
 
 
Baik  
 
 
Cukup  
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kurang menarik 
 
Judul tidak sesuai dengan 
isi tulisan dan ceritanya 
tidak menarik 

 
 

2 

 
 
Kurang 

2. Kelengkapan 
unsur-unsur 
narasi  

3 
 
 

Terdapat alur, penokohan, 
setting/latar, dan sudut 
pandang 
 
Terdapat alur, penokohan, 
dan setting/latar  
 
Terdapat alur dan 
penokohan  
 
Hanya penokohan saja 

5 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 

Sangat 
baik 
 
 
Baik  
 
 
Cukup 
  
 
Kurang 

3. Kelengkapan 
ciri-ciri narasi 

3 Ada peristiwa, ada 
pelaku/tokoh, latar berupa 
waktu dan tempat 
terjadinya peristiwa, 
alasan/latar belakang 
pelaku mengalami 
peristiwa, ada konflik, 
ceritanya runtut dan 
disusun secara kronologis 
 
Ciri-cirinya cukup lengkap 
(ada salah satu ciri-ciri 
yang kurang) 
 
Ciri-cirinya kurang 
lengkap (ada 2 ciri-ciri 
yang kurang) 
 
Ciri-cirinya tidak lengkap 
(lebih dari 2 ciri-ciri yang 
kurang) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 

2 

Sangat 
baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baik  
 
 
 
Cukup 
 
 
 
Kurang 

4. Ejaan  dan 
tanda baca 

4 
 
 

Jumlah kesalahan kurang 
dari 5 
Jumlah kesalahan 5 s.d. 10 
Jumlah kesalahan 10 s.d. 
15 
Jumlah kesalahan lebih 
dari 15 

5 
 

4 
3 
 

2 

Sangat 
baik 
Baik  
Cukup  
 
Kurang 

5. Pilihan kata 4 Pilihan kata benar, sesuai 
dengan situasi, bervariatif, 

5 
 

Sangat 
baik 
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dan ekspresif 
 
Pilihan kata cukup sesuai 
dengan situasi, cukup 
bervariatif, dan cukup 
ekspresif 
 
Pilihan kata kurang sesuai 
situasi, kurang bervariatif, 
dan kurang ekspresif 
 
Pilihan kata tidak sesuai 
dengan situasi, tidak 
bervariatif dan tidak 
ekspresif 

 
 

4 
 

 
 
 

3 
 

 
 

2 

 
 
Baik 
  
 
 
 
Cukup  
 
 
 
Kurang 

6. Keefektifan 
kalimat 

3 Kalimat sudah efektif 
 
 
Ada 1 s.d. 3 kalimat yang 
tidak efektif 
 
Ada 4 s.d. 6 kalimat yang 
tidak efektif 
 
Jumlah kalimat yang tidak 
efektif lebih dari 6 

5 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 

Sangat 
baik 
 
Baik 
 
Cukup  
 
 
Kurang  

7. Kohesi dan 
koherensi 
wacana 

2 Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 
dan antarparagraf semua 
konjungsi sudah tepat 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 
dan antarparagraf (ada 
salah I konjungsi yang 
tidak tepat) 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 
dan antarparagraf (ada 2 
konjungsi atau lebih yang 
tidak tepat) 
 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 

5 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 

Sangat 
baik 
 
 
 
Baik  
 
 
 
 
 
Cukup  
 
 
 
 
 
 
Kurang 



 
 

 

180

dan antarparagraf tidak 
jelas 

8. Keterbacaan, 
kerapian, dan 
kebersihan 
tulisan 

2 Tulisan terbaca, rapi dan 
bersih 
Tulisan terbaca dan rapi 
saja 
 
Tulisan hanya terbaca 
 
Tulisan tidak terbaca, tidak 
rapi, dan tidak bersih 

5 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 

Sangat 
baik 
Baik  
 
 
Cukup 
 
Kurang 

 
 

Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Narasi  
Pengalaman Pribadi 

No. Rentangan Skor Komulatif Kategori  

1. 85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik  

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang  

 
 

Batang,  Juli 2009 
 

Guru Kelas,             Peneliti, 
 
 
Tatik Suprapti, A. Ma. Pd.          Heni Pratiwi 
NIP 196705201999032003          NIM 2101405659 
 

                      Mengetahui  
               Kepala Sekolah,        
 
 
             Hanafi, A. Ma. Pd.    

                                                     NIP 19517286312000 
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Lampiran 2: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 
Sekolah  : SD Negeri Kaliboyo II 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/ Semester : V/I 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 x pertemuan) 
 
A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis 
dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 
 

B. Kompetensi Dasar  
Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan 
kata dan penggunaan ejaan. 
 

C. Indikator 
1) Siswa mampu menulis karangan berdasarkan pengalaman pribadi dalam 

bentuk narasi 
2) Siswa mampu menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi 

dengan memperhatikan keseuaian isi dengan judul, kelengkapan unsur-
unsur narasi, ejaan dan tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, 
kohesi dan koherensi wacana serta  keterbacaan, kerapian dan kebersihan 
tulisan 

 
D. Materi Pembelajaran 

1) Pengertian karangan narasi 
2) Contoh karangan narasi  
3) Menulis pengalaman pribadi 
4) Penggunaan kata dan kalimat yang tepat dalam karangan 
5) Penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik 

 
E. Pendekatan dan Metode 

1) Pendekatan : Kontekstual 
2) Metode  

 Pemodelan 
 Ceramah 
 Diskusi 
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F. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan Pertama 

Kegiatan Pendahuluan 
1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan 

kondisi siswa pada hari itu. 
2) Guru menjelaskan manfaat pembelajaran mengenai menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi dengan memperhatikan cara penelitian dan 
bahasa yang ekspresif. 

3) Guru mengulas kembali hasil tes siswa pada siklus I, kemudian guru 
mengumpulkan kembali hasil tes yang terbaik agar siswa lain 
termotivasi untuk menjadi yang terbaik. 

4) Guru memancing siswa agar menyampaikan kesulitan yang dialami saat 
proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi pada 
siklus I. 

Kegiatan Inti 
1) Siswa diberi penjelasan guru mengenai hal-hal yang banyak diabaikan 

siswa ketika menulis karangan narasi pengalaman pribadi terutama 
pada aspek penilaian ejaan dan tada baca, keefektifan kalimat serta 
kohesi  dan koherensi wacana. 

2) Siswa mengamati sebuah objek yaitu berupa miniatur candi, miniatur 
rumah, miniatur sepeda, akuarium, miniatur kebun binatang, alat-alat 
kedokteran, alat-alat transportasi, miniatur sayur dan buah-buahan yang 
disajikan guru secara langsung. 

3) Siswa membaca contoh naskah karangan narasi model ke-2 dan 
berdiskusi dengan memperbaiki kesalahan ejaan, huruf kapital, tanda 
titik. 

4) Siswa diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya dan 
meminta anggota kelompok lain mendengarkan, kemudian kelompok 
lain memberikan tanggapan atau masukan. 

5) Siswa bersama guru mendiskusikan hasil kesalahan dan kekurangan 
dalam memperbaiki contoh karangan narasi model ke-2 serta 
mendiskusikan perbedaan antara contoh karangan narasi model ke-1 
dan model ke-2 melalui isi cerita yang disajikan. 

6) Siswa membuat karangan narasi setelah mengamati objek langsung lalu 
menentukan tema cerita. Untuk siklus II ini bercerita tentang 
pengalaman artistik. Siswa  menulis karangan dengan mengikuti kisah 
dari awal hingga akhir. Maksud kisah artistik disini adalah siswa 
mampu bercerita agar pembaca terbuai dan terlibat dalam cerita itu 
dengan merasa ikut serta mengalami peristiwa yang dialami. Tugas 
dibuat secara individu. 
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7) Setelah selesai, beberapa siswa membacakan hasil karyanya di depan 
kelas dan teman yang lain memberikan komentar serta tanggapannya 
mengenai hasil temannya sendiri. 

Kegiatan Penutup 
1) Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari itu, yaitu 

perbandingan antara karangan narasi yang bersifat informasional 
(menyampaikan informasi secara faktual mengenai suatu kejadian 
untuk memperluas pengetahuan) dan narasi  yang bersifat artistik 
(menimbulkan daya khayal dengan mengikuti kisah dari awal hingga 
akhir dengan menyampaikan amanat yang tersirat). 

2) Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 
hari itu. 
 

 Pertemuan Kedua 
Kegiatan Pendahuluan 

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan 
kondisi siswa pada hari itu. 

2) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai pembelajaran 
sebelumnya. 

3) Guru memancing siswa agar menyampaikan kesulitan yang dialami saat 
proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi 
berlangsung, berdasarkan aspek penilaian menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

Kegiatan Inti  
1) Siswa mengulas kembali materi yang diberikan guru pada pertemuan 

sebelumnya. 
2) Siswa mengkoreksi hasil menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

yang telah siswa kumpulkan. 
3) Masing-masing siswa menuangkan hasil pengalamannya setelah 

mengidentifikasi objek dalam bentuk karangan dengan berpedoman  
pada aspek-aspek penilaian yang harus diperhatikan dalam menulis 
karangan narasi. 

4) Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan cara berinteraksi 
dan bersama-sama dengan siswa membahas hasil kerja siswa. 

5) siswa menyimpulkan dan memberikan pendapatnya tentang 
pembelajaran hari itu. 

6) siswa dan guru mengadakan evaluasi secara keseluruhan dari 
pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi. 
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Kegiatan Penutup 
1) Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada hari 

itu. 
2) Siswa mengisi pedoman lembar jurnal dan guru memotivasi siswa 

untuk terus berlatih menulis karangan. 
 

G. Sumber Pembelajaran 
1) Contoh karangan narasi 
2) Buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia SD Kelas V, penerbit Yudistira 

dan Erlangga 
3) Buku penunjang lain, seperti LKS Bahasa Indonesia Kelas V/I 

 
H. Penilaian 

1) Teknik Penilaian : tes tertulis 
2) Bentuk Instrumen : tes essai terbuka berupa penelitian karangan 

 
Aspek Penilain Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 

No. Aspek Penilaian 
Skor 

Bobot 
Skor 

maks x 
Bobot 

SB B C K 
5 4 3 2 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
 

8. 

Kesesuaian judul 
dengan isi tulisan 
Kelengkapan unsur-
unsur narasi  
Kelengkapan ciri-ciri 
narasi 
Ejaan dan tanda baca 
Pilihan kata 
Keefektifan kalimat 
Kohesi dan koherensi 
wacana 
Keterbacaan, kerapian, 
dan kebersihan tulisan 

    1 
 

3 
 

3 
 

4 
4 
2 
2 

 
1 

 

10 
 

15 
 

15 
 

20 
20 
10 
10 
 
5 

 
Jumlah skor komulatif maksimal 20 100 
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Aspek Penilaian Tes Menulis Karangan Narasi Pengalaman Pribadi 
No  Unsur yang 

Dinilai 
Bobot  Kriteria Penilaian  Skor  Kategori  

1. Kesesuaian 
judul dengan 
isi 

2 Judul sesuai dengan isi 
tulisan dan ceritanya  
menarik 
 
Judul cukup sesuai 
dengan isi tulisan dan 
ceritanya cukup menarik 
 
Judul kurang sesuai 
dengan isi tulisan dan 
ceritanya kurang menarik 
 
Judul tidak sesuai dengan 
isi tulisan dan ceritanya 
tidak menarik 

5 
 

 
 

4 
 

 
 

3 
 
 
 

2 

Sangat 
baik 
 
 
Baik  
 
 
 
Cukup  
 
 
 
Kurang 

2. Kelengkapan 
unsur-unsur 
narasi  

3 
 
 

Terdapat alur, penokohan, 
setting/latar, dan sudut 
pandang 
 
Terdapat alur, penokohan, 
dan setting/latar  
 
Terdapat alur dan 
penokohan  
 
Hanya penokohan saja 

5 
 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 

Sangat 
baik 
 
 
Baik  
 
 
Cukup 
  
 
Kurang 

3. Kelengkapan 
ciri-ciri narasi 

3 Ada peristiwa, ada 
pelaku/tokoh, latar berupa 
waktu dan tempat 
terjadinya peristiwa, 
alasan/latar belakang 
pelaku mengalami 
peristiwa, ada konflik, 
ceritanya runtut dan 
disusun secara kronologis 
  
Ciri-cirinya cukup 
lengkap (ada salah satu 
ciri-ciri yang kurang) 
 
Ciri-cirinya kurang 
lengkap (ada 2 ciri-ciri 
yang kurang) 

5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 

3 
 

 

Sangat 
baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baik  
 
 
 
Cukup 
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Ciri-cirinya tidak lengkap 
(lebih dari 2 ciri-ciri yang 
kurang) 

2 Kurang 

4. Ejaan  dan 
tanda baca 

4 
 
 

Jumlah kesalahan kurang 
dari 5 
Jumlah kesalahan 5 s.d. 
10 
Jumlah kesalahan 10 s.d. 
15 
Jumlah kesalahan lebih 
dari 15 

5 
 

4 
 

3 
 

2 

Sangat 
baik 
Baik  
 
Cukup  
 
Kurang 

5. Pilihan kata 4 Pilihan kata benar, sesuai 
dengan situasi, bervariatif, 
dan ekspresif 
 
Pilihan kata cukup sesuai 
dengan situasi, cukup 
bervariatif, dan cukup 
ekspresif 
 
Pilihan kata kurang sesuai 
situasi, kurang bervariatif, 
dan kurang ekspresif 
 
Pilihan kata tidak sesuai 
dengan situasi, tidak 
bervariatif dan tidak 
ekspresif 

5 
 

 
 

4 
 

 
 
 

3 
 

 
 

2 

Sangat 
baik 
 
 
Baik 
  
 
 
 
Cukup  
 
 
 
Kurang 

6. Keefektifan 
kalimat 

3 Kalimat sudah efektif 
 
Ada 1 s.d. 3 kalimat yang 
tidak efektif 
Ada 4 s.d. 6 kalimat yang 
tidak efektif 
Jumlah kalimat yang tidak 
efektif lebih dari 6 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

Sangat 
baik 
Baik 
 
Cukup  
 
Kurang  

7. Kohesi dan 
koherensi 
wacana 

2 Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 
dan antarparagraf semua 
konjungsi sudah tepat 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 
dan antarparagraf (ada 
salah I konjungsi yang 
tidak tepat) 

5 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 

Sangat 
baik 
 
 
 
Baik  
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Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 
dan antarparagraf (ada 2 
konjungsi atau lebih yang 
tidak tepat) 
 
Keterpaduan makna 
gramatikal antarkalimat 
dan antarparagraf tidak 
jelas 

3 
 
 
 
 
 

2 

Cukup  
 
 
 
 
 
Kurang 

8. Keterbacaan, 
kerapian, dan 
kebersihan 
tulisan 

2 Tulisan terbaca, rapi dan 
bersih 
 
Tulisan terbaca dan rapi 
saja 
 
Tulisan hanya terbaca 
 
Tulisan tidak terbaca, 
tidak rapi, dan tidak 
bersih 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 

2 
 

Sangat 
baik 
 
Baik  
 
 
Cukup 
 
Kurang 

 
 

Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Narasi 
Pengalaman Pribadi 

 
No. Rentangan Skor Komulatif Kategori  

1.  85-100 Sangat baik 

2. 70-84 Baik  

3. 60-69 Cukup 

4. 0-59 Kurang  
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Lampiran 3: Pedoman Observasi Siklus I dan Siklus II 

 

 
PEDOMAN OBSERVASI 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 
 

No. Nomor 
Responden 

Kategori 
Positif  Negatif  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. R.01             
2. R.02             
3. R.03             
4. R.04             
5. R.05             
6. R.06             
7. R.07             
8. R.08             
9. R.09             

10. R.10             
11. R.11             
12. R.12             
13. R.13             
14. R.14             
15 R.15             
16. R.16             
17. R.17             

Jumlah  
 

            

 
Kriteria: 
 
Perilaku Positif: 

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

2) Siswa memperhatikan dan merespon dengan antusias penejelasan dari 
guru.. 

3) Siswa yang merespon secara positif dan tertarik terhadap . 
4) Siswa yang aktif tanya jawab apabila menemukan kesulitan selama  proses 

pembelajaran  
5) Keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi yang diberikan guru. 
6)  Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. 
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Perilaku Negatif: 
 

1) Siswa tidak siap dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

2) Siswa tidak memperhatikan dan melakukan kegiatan yang tidak perlu.. 
3) Siswa yang merespon secara negatif dan tidak tertarik terhadap . 
4) Siswa yang cenderung pasif untuk bertanya mengenai menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi yang sedang diajarkan oleh guru.  
5) Siswa sering melihat pekerjaan temannya dan tidak konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang 
diberikan guru. 

6) Siswa yang kurang berpartisipasi dalam melakukan refleksi. 
 
Pengisian: 
√ : Melakukan  
_ : Tidak melakukan  
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Lampiran 4: Pedoman Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II 
 

 

PEDOMAN JURNAL GURU 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 

Tempat pelaksanaan : 
Hari/tanggal  : 
Kelas/sekolah  : 
 

1. Kesiapan dan minat siswa dalam pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui ? 

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

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

2. Keaktifan siswa selama  proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan ? 

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

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

3. Kerjasama siswa dalam kelompok ketika proses diskusi? 

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

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

4. Perilaku siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

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

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

5. Catatan mengenai kejadian-kejadian yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung? 

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

........................................................................................................................ 
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Lampiran 5: Pedoman Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 
 

PEDOMAN JURNAL SISWA 

SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 
Nama   : 
Mata pelajaran  : 
Hari/tanggal  : 
Kelas/sekolah  : 
 

1. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pengajaran menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi dengan media objek langsung: 

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

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

2. Kesulitan Anda dalam menerima penjelasan materi menulis karangan 

narasi pengalaman pribadi yang diberikan guru: 

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

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

3. Pendapat Anda terhadap media objek langsung: 

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

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

4. Perilaku dan sikap guru saat pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi:  

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

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

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pengajaran menulis karangan narasi 

penglaman pribadi dengan media objek langsung: 

 

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

........................................................................................................................ 
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Lampiran 6: Pedoman Wawancara Siklus I dan Siklus II 
 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 
 

Responden  : 

Hari/tanggal  : 

Kelas/sekolah  : 

 

1. Apakah Anda senang pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi? 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan ? 

3. Apakah Anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru pada saat pembelajaran berlangsung? 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang 

diberikan oleh guru? 

5. Bagaimana kesan Anda dengan penerapan yang digunakan dalam 

menyampaikan pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi? 

6. Apakah ada keuntungan dari pengajaran menulis karangan narasi 

pengelaman pribadi dengan ? 

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran dengan Anda sudah dapat menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi?  
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Lampiran 7: Pedoman Observasi Siklus I  

 
HASIL OBSERVASI 

SIKLUS I 
 
 
No. Nomor 

Responden 
Kategori 

Positif  Negatif  
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. R.01  √   √ √ ─  ─ ─   
2. R.02 √  √   √  ─  ─ ─  
3. R.03 √  √  √ √  ─   ─  
4. R.04  √ √    ─   ─ ─ ─ 
5. R.05  √ √   √ ─   ─   
6. R.06 √ √ √ √ √ √       
7. R.07 √ √ √ √ √ √       
8. R.08 √  √   √  ─  ─ ─  
9. R.09 √  √ √ √ √  ─     

10. R.10 √ √ √ √ √ √       
11. R.11 √ √  √     ─  ─ ─ 
12. R.12  √ √ √ √ √ ─      
13. R.13 √  √  √   ─  ─  ─ 
14. R.14 √   √  √  ─ ─  ─  
15 R.15  √    √  ─  ─ ─  ─ 
16. R.16  √   √ √ ─  ─ ─   
17. R.17  √ √ √   ─   ─ ─ ─ 

Jumlah  10 11 12 8 10 12 7 6 5 9 7 5 
 
Kriteria: 
 
Perilaku Positif: 

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

2) Siswa memperhatikan dan merespon dengan antusias penejelasan dari 
guru.  

3) Siswa yang merespon secara positif dan tertarik terhadap . 
4) Siswa yang aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama 

pembelajaran. 
5) Keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi yang diberikan guru. 
6) Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. 
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Perilaku Negatif: 
 

1) Siswa tidak siap dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

2) Siswa tidak memperhatikan dan melakukan kegiatan yang tidak perlu. 
3) Siswa yang merespon secara negatif dan tidak tertarik terhadap . 
4) Siswa sering melihat pekerjaan temannya dan tidak konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang 
diberikan guru.  

5) Siswa sering melihat pekerjaan temannya dan tidak konsentrasi dalam 
mengerjakan tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang 
diberikan guru. 

6) Siswa yang kurang berpartisipasi melakukan refleksi. 
 
Pengisian: 
√ : Melakukan  
_ : Tidak melakukan  
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Lampiran 8: Pedoman Observasi Siklus II  

 
 

HASIL OBSERVASI 

SIKLUS II 

  
No. Nomor 

Responden 
Kategori 

Positif  Negatif  
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. R.01 √ √ √  √ √       
2. R.02 √ √ √  √ √    ─   
3. R.03 √  √ √ √   ─    ─ 
4. R.04  √  √  √ ─  ─  ─  
5. R.05 √ √  √  √   ─  ─  
6. R.06 √ √ √ √ √ √       
7. R.07 √ √ √ √ √ √       
8. R.08 √ √ √ √ √       ─ 
9. R.09 √ √ √ √ √ √       

10. R.10 √ √ √ √ √ √       
11. R.11 √ √ √ √  √     ─  
12. R.12 √  √  √ √    ─   
13. R.13 √ √ √  √ √    ─   
14. R.14 √ √ √ √ √ √       
15 R.15  √ √  √ √ ─   ─   
16. R.16   √   √ √ ─ ─  ─   
17. R.17 √ √ √ √ √ √    ─   

Jumlah 14 15 15 11 14 15 3 2 2 6 3 2 
 
Kriteria: 
 
Perilaku Positif: 

1) Kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 
pengalaman pribadi. 

2) Siswa memperhatikan dan merespon dengan antusias penejelasan dari 
guru.  

3) Siswa yang merespon secara positif dan tertarik terhadap . 
4) Siswa yang aktif bertanya ketika mengalami kesulitan selama 

pembelajaran. 
5) Keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi yang diberikan guru. 
6) Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. 

 
 

 



 
 

 

197

Perilaku Negatif: 
 

1) Siswa yang tidak siap dalam mengikuti pengajaran menulis karangan 
narasi pengalaman pribadi. 

2) Siswa yang tidak memperhatikan dan melakukan kegiatan yang tidak perlu 
3) Siswa yang merespon secara negatif dan tidak tertarik terhadap . 
4) Siswa cenderung pasif untuk bertanya mengenai menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi yang sedang diajarkan oleh guru. 
5) Siswa sering melihat pekerjaan temannya dan tidak konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas menulis karangan narasi pengalaman pribadi yang 
diberikan guru.  

6) Siswa yang kurang berpartisipasidalam melakukan refleksi. 
 
Pengisian: 
√ : Melakukan  
_ : Tidak melakukan  
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Lampiran 9: Deskripsi Jurnal Guru Siklus I 

 

 

HASIL JURNAL GURU 

SIKLUS I 
 

Tempat pelaksanaan : SD Negeri Kaliboyo II 

Hari/tanggal  : Rabu, Juli 2009 

Kelas/sekolah  : V/SD Negeri Kaliboyo II 

 

1. Kesiapan dan minat siswa dalam pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan media objek langsung ? 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan dapat dilihat ketika peneliti memasuki kelas, 

para siswa telah siap di tempat duduk masing-masing. Suasana kelas yang 

gaduh menjadi tenang ketika peneliti mulai menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Siswa mulai tertarik dengan 

pembelajaran karena dengan  yang baru pertama kali mereka ketahui. 

2. Keaktifan siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan media objek langsung? 

Keaktifan siswa selama mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan media objek langsung ditunjukkan dari respon 

siswa yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

selama proses pembelajaran berlangsung. Beberapa siswa sudah tidak 

malu untuk menanyakan hal-hal yang masih sulit bagi mereka. Ada yang 

bertanya ketika peneliti menerangkan di depan kelas, ada pula yang 
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bertanya ketika peneliti berjalan untuk mengamati pekerjaan siswa. Tetapi 

masih banyak siswa yang malu untuk bertanya kepada peneliti meskipun 

mereka masih mengalami kesulitan. Sebagian besar siswa masih 

mengalami kesulitan ketika mengembangkan pengalaman pribadi sesuai 

dengan unsur-unsur narasi, tetapi ada beberapa siswa yang sudah mampu 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi karena sudah mengetahui 

unsur-unsur narasi yang akan dikembangkan menjadi kalimat yang benar. 

3. Kerjasama yang dilakukan siswa dalam kelompok ketika proses diskusi? 

Kerjasama yang dilakukan siswa ketika proses diskusi kelompok 

ditunjukkan dengan mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh dan 

serius. Ada pula beberapa siswa yang mengeluh ketika berdiskusi 

mengerjakan tugas dan melihat pekerjaan kelompok lain. 

4. Perilaku siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui objek langsung? 

Perilaku selama proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan perilaku ke arah 

positif. Siswa merasa senang dan antusias terhadap pengajaran menulis 

karangan narasi pengalaman pribadi melalui objek langsung. Diharapkan 

setelah diberikan pembelajaran ini perilaku siswa semakin baik. 

5. Catatan mengenai kejadian-kejadian yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung? 

Kejadian-kejadian yang muncul selama proses pembelajaran, yaitu adanya 

gangguan dari luar kelas. Hal tersebut mengganggu proses pembelajaran 
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dan memengaruhi konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Suasana gaduh 

di luar kelas karena beberapa kelas yang lain sedang tidak ada pelajaran. 

Gangguan lain yaitu ada beberapa siswa yang sedang berlatih dasar-dasar 

pramuka untuk acara perkemahan. 
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Lampiran 10: Deskripsi Jurnal Guru Siklus II 

 

 
HASIL JURNAL GURU 

SIKLUS II 
 

Tempat pelaksanaan : SD Negeri Kaliboyo II 

Hari/tanggal  : Kamis, 6 Juli 2009 

Kelas/sekolah  : V/ SD Negeri Kaliboyo II 

 

1. Kesiapan dan minat siswa dalam pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung? 

Kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi dengan  pada siklus II ini terlihat lebih baik walaupun  

setiap awal pembelajaran keadaan siswa selalu ramai dan lebih tenang 

ketika peneliti mulai memberikan materi pelajaran. 

2. Keaktifan siswa selama  proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui objek langsung ? 

Keaktifan siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung pada siklus II ini juga 

lebih baik daripada siklus I. Jumlah siswa yang bertanya mengenai 

kesulitan yang mereka hadapi juga lebih banyak. Siswa lebih suka 

bertanya ketika peneliti berkeliling mengamati pekerjaan siswa daripada 

ketika peneliti memberikan waktu untuk bertanya. Tanggapan siswa 

terhadap  beragam. Beberapa siswa antusias berlatih dan berkreasi 
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membuat karangan narasi pengalaman pribadi yang lebih baik dari siklus 

I.  

3. Kerjasama siswa dalam kelompok ketika proses diskusi? 

Kerjasama siswa dalam kelompok ketika berdiskusi ada beberapa siswa 

yang berdiskusi mengerjakan tugas dengan serius dan sungguh-sungguh. 

Hal itu terlihat ketika peneliti memberikan tugas menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi. Siswa lebih berkonsentrasi dan memanfaatkan waktu 

selektif mungkin untuk menyelesaikan tugas. Namun ada beberapa siswa 

yang masih belum bisa berkonsentrasi dengan baik dan belum dengan 

sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. 

4. Perilaku siswa selama proses pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung? 

Perilaku selama proses pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi sudah semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan 

perilaku kearah positif pada siklus II. Siswa merasa senang dan antusias 

terhadap pengajaran menulis karangan narasi pengalaman pribadi melalui 

objek langsung. Siswa merasa senang dengan pelajaran menulis karangan 

dan termotivasi untuk berlatih menulis. 

5. Catatan mengenai kejadian-kejadian yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung? 
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Catatan mengenai kejadian-kejadian yang muncul selama proses 

pembelajaran berlangsung, yaitu wali kelas memberikan beberapa 

himbauan dan pengumuman penting tentang acara 17 Agustus sehingga 

mengurangi jam pelajaran. 
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Lampiran 11: Deskripsi Jurnal Siswa Siklus I 

 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 
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HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 
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HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

207

Lampiran 12: Deskripsi Jurnal Siswa Siklus II 

 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 
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HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 
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HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 
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Lampiran 13 : Hasil Wawancara Siklus I 
 
 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 
 
Responden  : Alicia Puspa R 
Hari/tanggal  : Rabu, 22 Juli 2009 
Kelas/sekolah  : V/ SD Negeri Kaliboyo II 
Kategori  : Nilai Tertinggi (79) 
 

1. Apakah Anda senang pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi? 

Saya senang karena gurunya baik dan sabar mengurus murid. 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung? 

Kesannya menyenangkan bisa belajar dengan langsung melihat 

gambarnya. 

3. Apakah Anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru pada saat pembelajaran berlangsung? 

Cukup memahami untuk materinya. 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program 

pembelajaran yang diberikan oleh guru? 

Tidak karena gurunya sabar mengajar murid. 

5. Bagaimana kesan Anda dengan penerapan media objek langsung yang 

digunakan dalam menyampaikan pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

Sangat senang karena bisa belajar dengan objek langsung. 

6. Apakah ada keuntungan dari pengajaran menulis karangan narasi 

pengelaman pribadi melalui objek langsung? 

Ada, saya dapat mengetahui cara . 

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui media objek langsung 

Anda sudah dapat menulis karangan narasi pengalaman pribadi?  

Saya masih kurang bisa untuk menulis karangan narasi. 
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Responden  : Fabima Choirul Amri 
Hari/tanggal  : Rabu, 22 Juli 2009 
Kelas/sekolah  : V/ SD Negeri Kaliboyo II 
Kategori  : Nilai Sedang (76) 
 

1. Apakah Anda senang pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi? 

Suka dan menarik untuk di coba. 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung? 

Senang.  

3. Apakah Anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru pada saat pembelajaran berlangsung? 

Memahami materi yang diberikan oleh guru. 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang 

diberikan oleh guru? 

Tidak kesulitan. 

5. Bagaimana kesan Anda dengan penerapan media objek langsung yang 

digunakan dalam menyampaikan pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

Dapat mempermudah menulis karangan. 

6. Apakah ada keuntungan dari pengajaran menulis karangan narasi 

pengelaman pribadi melalui objek langsung? 

Ada,sewaktu-waktu bisa memberi tahu kepada teman-teman yang lain. 

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui media objek langsung 

Anda sudah dapat menulis karangan narasi pengalaman pribadi?  

Sudah, waktu liburan sekolah. 
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Responden  : Wahyu Rohadi Mukti 
Hari/tanggal  : Rabu, 22 Juli 2009 
Kelas/sekolah  : V/ SD Negeri Kaliboyo II 
Kategori  : Nilai Rendah (47) 
 

1. Apakah Anda senang pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi? 

Senang. 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung? 

Kesannya gembira. 

3. Apakah Anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru pada saat pembelajaran berlangsung? 

Paham. 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang 

diberikan oleh guru? 

Tidak ada. 

5. Bagaimana kesan Anda dengan penerapan media objek langsung yang 

digunakan dalam menyampaikan pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

Sangat mudah. 

6. Apakah ada keuntungan dari pengajaran menulis karangan narasi 

pengelaman pribadi melalui objek langsung? 

Ada, saya lebih baik menulisnya dan membaca. 

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melaui media objek langsung 

Anda sudah dapat menulis karangan narasi pengalaman pribadi?  

Karena saya bisa menulis karangan. 
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Lampiran 14: Pedoman Wawancara Siklus II 

 
 

 
HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 
 
Responden  : Alicia Puspa R  
Hari/tanggal  : Kamis, 23 Juli 2009 
Kelas/sekolah  : V/ SD Negeri Kaliboyo II 
Kategori   : Nilai Tertinggi (84) 
 

1. Apakah Anda senang pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi? 

Senang karena kita bisa mengingat pengalaman yang dulu. 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung? 

Kesannya menyenangkan dan menarik. 

3. Apakah Anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru pada saat pembelajaran berlangsung? 

Memahami tetapi masih ada yang kurang mengerti. 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang 

diberikan oleh guru? 

Tidak karena gurunya sabar dan baik. 

5. Bagaimana kesan Anda dengan penerapan media objek langsung yang 

digunakan dalam menyampaikan pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

Kesan manarik dan tekniknya mudah untuk dipahami. 

6. Apakah ada keuntungan dari pengajaran menulis karangan narasi 

pengelaman pribadi melalui media objek langsung? 

Ada,kita dapat mengenal objek langsung dan mudah mengerti. 

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui media objek langsung  

Anda sudah dapat menulis karangan narasi pengalaman pribadi?  

Sudah tetapi tidak terlalu bisa. 
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Responden  : Theo Adam Mahesa 
Hari/tanggal  : Kamis, 23 Juli 2009 
Kelas/sekolah  : V/ SD Negeri Kaliboyo II 
Kategori  : Nilai Sedang (80) 
 

1. Apakah Anda senang pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi? 

Sangat senang dan untuk menambah pengalaman. 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung ? 

Kesannya senang sekali. 

3. Apakah Anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru pada saat pembelajaran berlangsung? 

Memahami dalam pembelajaran. 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang 

diberikan oleh guru? 

Tidak merasa kesulitan. 

5. Bagaimana kesan Anda dengan penerapan media objek langsung yang 

digunakan dalam menyampaikan pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

Sangat senang dan juga bisa mendapat pengalaman . 

6. Apakah ada keuntungan dari pengajaran menulis karangan narasi 

pengelaman pribadi melalui media objek langsung? 

Ada,bisa mendapat pengalaman. 

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melalui media objek langsung 

Anda sudah dapat menulis karangan narasi pengalaman pribadi?  

Sudah bisa walaupun sedikit tidak bisa. 
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Responden  : Wahyu Rohadi Mukti 
Hari/tanggal  : Kamis, 23 Juli 2009 
Kelas/sekolah  : V/ SD Negeri Kaliboyo II 
Kategori  : Nilai Rendah (69) 

 

1. Apakah Anda senang pengajaran menulis karangan narasi pengalaman 

pribadi? 

Saya senang sekali. 

2. Bagaimana kesan Anda terhadap pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi melalui media objek langsung? 

Kesannya senang dan manarik. 

3. Apakah Anda memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru pada saat pembelajaran berlangsung? 

Senang. 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam melaksanakan program yang 

diberikan oleh guru? 

Ya. 

5. Bagaimana kesan Anda dengan penerapan media objek langsung yang 

digunakan dalam menyampaikan pengajaran menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi? 

Suka sekali. 

6. Apakah ada keuntungan dari pengajaran menulis karangan narasi 

pengelaman pribadi melalui media objek langsung? 

Ada keuntungannya. 

7. Apakah setelah mengikuti pembelajaran melaui media objek langsung 

Anda sudah dapat menulis karangan narasi pengalaman pribadi?  

Menarik. 
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Lampiran 15: Daftar Siswa Kelas V SD Negeri Kaliboyo II 
 

DAFTAR SISWA KELAS V 
SD NEGERI KALIBOYO11 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Nama Siswa Keterangan 

1. Fidhin Kholidiyanto Laki-laki 

2. Niki Ovi A Perempuan 

3. Wahyu Rohadi Mukti Laki-laki 

4. Andre Krismanto Laki-laki 

5. Awalul K Laki-laki 

6. Aninda Amalia Rahma Perempuan  

7. Alicia Puspa R Perempuan  

8. Dwi Wahyu A Perempuan 

9. Elfa Suryaningsih Perempuan  

10. Fabima Choirul Amri Laki-laki 

11. Irfan Yuniarso Laki-laki 

12. Krismanto Besari Laki-laki 

13. Theo Adam Mahesa Laki-laki 

14. Yuliana Widya I Perempuan  

15. Zaenal Arifin Laki-laki 

16. Alfonsus Dhamar Putra Laki-laki 

17. Eka Ristanto Laki-laki  
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Lampiran 16: Daftar Nilai Siklus I dan Siklus II 
 
 
No. Responden Aspek Penilaian Nilai  Kategori 

1 2 3 4 5 6 7   

1. R-1          

2. R-2          

3. R-3          

4. R-4          

5. R-5          

6. R-6          

7. R-7          

8. R-8          

9. R-9          

10. R-10          

11. R-11          

12. R-12          

13. R-13          

14. R-14          

15. R-15          

16. R-16          

17. R-17          

 Jumlah          

Rata-rata          
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Lampiran 17: Daftar Nilai Siklus I  
 
 

 
Daftar Nilai Siklus I  

  
No. 

  

Responden  

  

Aspek Penilaian 

Nilai  Kategori  1 2 3 4 5 6 7 

1  R-1 10   12  8  12 9   
  

6   6  63       C  
2  R-2 10   12 8     12  6  6  6  60  C  

3  R-3 6   9 8 8  6   4  6 47  K 

4  R-4 10   12 12  16 12   6  6 74  B 

5  R-5 10   9 8 8 6   4  6    51 K 
 6  R-6 8  9 16  16 6   6  6    67 C  

7  R-7 8  15 16  16 12   6  6    79 B 

8  R-8 10   9 8  8  6  4  6    51  K  
 9  R-9 10  12 12  12  9   6  6    67 C  

10  R-10  8  12 16  16  12   6  6    76       B 

11  R-11  8  12  8  12 12   6  6 64 B  

12  R-12 6   6  8 8  6   4  6 44 K  

13  R-13  10  12 12  8    6  6  6 60 C  

14  R-14  8  12 8  12  9   6   6  61  C  

15  R-15 6   9 8  8  9   6  8 54  K  
 16  R-16  6  9 12  12  9   4   4     56 K  

17  R-17 4  6  12  8  9   4  8  51  K 

 

 

Jumlah 138  177  180  192 144 90 104  1025    
 Rata-rata                60,29  C  
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Lampiran 18: Daftar Nilai Siklus II 

Daftar Nilai Siklus II 
  

N

o. 

  

Respon

den  

  

Aspek Penilaian 

Nila

i  

Katego

ri  1 2 3 4 5 6 7 

1  R-1 10  12   12   16  12 6   8 76    B  

2  R-2 10   12   12     12  9   4  8  67  C 

3  R-3 10   12  12 12  9  6  8  69  C 

4  R-4 10   12  16 16  15  10  8  87  SB 

5  R-5 10   12  12 12  12  6  8  72  B 
 6  R-6 10   15  16 20  12  8  8  89  SB 

7  R-7 10   12  20 16  12  6  8  84  B 

8  R-8 10  12  12 16  12  8  6  76  B 
 9  R-9 10  12  16 16  12  6  8  80  B 

10  R-10 10  12  20 16   12  8  10  88  SB 

11  R-11 10  12  16  12  12  6  6   74  B 

12  R-12 10  12 16   12  9  6  6  71    B  

13  R-13 10 9   20  16   9   6   10  80   B  

14  R-14 10  9  12  16  12   6  6  71   B  

15  R-15 10  12  16 12   9   6   10   75   B  
 

16 

 R-16   

10  9  16 12   12  6   6   71   B  

17  R-17 10  12 12  12   9  6  8  69   C  

 

 

Jumlah 

 17

0 

19

8   256 244  

 18

9 

110

  

132

  

 129

9   

Rata-

rata                

76,4

1   B 
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Lampiran 19: Teks  Contoh Karangan Narasi Siklus I 
 
 

Sudah Tua Renta Tapi Banyak Berjasa 
 
 Nama dia sendiri tarkimi. Tapi lebih dikenal dengan penggialan Bu 

Dar’an, karena telah puluhan tahun menjadi istri Pak Dar’an. Kini, Bu Tarkimi 

atau Bu Dar’an ini usianya sekitar 65 tahun, sudah tua renta, lagi berstatus janda, 

sebab hampir setahun yang lalu Pak Dar’an meninggal dunia. Namun demikian, 

ketuaannya tidak menjadi penghalang pekerjaan pokoknya sebagai tukang 

memperbaiki alat-alat musik yang terbuat dari kayu, mulai cuk yang kecil sampai 

bass besar, mulai gitar model kuno sampai gitar listrik-model terakhir.  

Sebenarnya, Pak Dar’an itulah yang sejak kecil suka main musik terutama 

keroncong, yang pandai memperbaiki alat-alat musik, dan begitu terkenal sejak 

jaman penjajahan Belanda dulud, sampai detik-detik terakhir sebelum 

meninggalnya. Pak Dar’an dikenal sangat teliti dan rapi dalam bekerja, sehinga 

banyak pemilik alat-alat musik yang kebetulan mengalami kerusakan, membawa 

alat-alatnya ke sana untuk diperbaiki. Mereka yang datang bukan hanya dari kota 

Tegal saja sebagai tempat kelahiran sekaligus tempat praktek Pak dar’an, tetapi 

juga dari kota-kota lain, seperti Pemalang, Pekalongan, Slawi, Bumiayu, Brebes, 

pendek kata seluruh Keresidenan Pekalongan. Rupanya kebolehan Pak Dar’an 

dengan istrinya dalam hal mereparasi alat-alat musik ini tak ada duanya di 

Keresidenan Pekalongan. 

Bagaimana kisah Bu Tarkimi bisa bertemu Pak Dar’an? Tanya penulis. 

“Wah, mula-mula saya hanya menjadi juru masak perkumpulan orkes yang 

bernama “Mata Roda”. Salah seorang anggotanya adalah Pak Dar’an itu, katanya. 

“Kemana-mana kalau orkes Mata Roda mengadakan pertunjukkan, saya tentu 

dibawa serta sebagai tukang mengurus makanan dan minuman. Lama-kelamaan, 

karena kami sering bertemu pandang, dia melamar saya dan akhirnya saya diambil 

sebagai istrinya, dengan maskawin tujuh ringgit,”sambungnya. 

Sejak Pak Dar’an meninggal dunia, semua pekerjaan memperbaiki alat-

alat musik diambil oper oleh Bu Dar’an. Karena keterbatasan kemampuan serta 
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tenaganya, maka Bu Dar’an tidak sanggup membuat gitar, cuk, bass, atau cello 

lagi. Dulu, ketika Pak Dar’an masih hidup, dia memang bukan hanya pandai 

memperbaiki saja. Bahkan gitar, cello, bass, atau cuk buatannya sangat terkenal 

karena mutunya tidak kalah jauh dengan buatan luar negeri. 

Pak Dar’an di masa mudanya memang di kenal sebagai “buaya 

keroncong”. Perkumpulan orkesnya yang bernama “Mata Roda” merupakan 

perkumpulan orkes keroncong yang paling top pada masa itu. Rupanya Bu 

Tarkimi yang masih gadis itu sangat terpesona pada kemahiran pemuda Dar’an 

dalam memainkan melodi atau cuk, sehingga akhirnya dia jatuh cinta pada si 

”buaya keroncong” ini. Dan jadilah Bu Dar’an mulai berkenalan dengan alat-alat 

musik. Walaupun tidak pandai memainkannya, tapi lama-kelamaan Bu Dar’an 

tahu juga bagimana memperbaikinya. Pasangan suami istri ini terus 

mengembangkan kemahirannya sebagai tukang reparasi alat-alat musik, sampai 

dikenal jauh dari kota asalnya. 

Samapi kini, Bu Dar’an yang tua renta ini tidak pernah kekurangan 

pekerjaan. Selalu ada saja orang-orang yang datang minta jasa baiknya untuk 

membantu memperbaiki alat-alat musik mereka yang rusak.   

 

 

…………………………………….SELESAI……………………………………... 
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Lampiran 20: Teks  Contoh Karangan Narasi Siklus II 
 
 

Mbok Inah 

Elmas Dienal Ha2 Adwijaya 

 

 Mbok Inah adalah pembantu rumah tangga kami. Kami sekeluarga sangat 

menyayanginya. Mbok inah sudah seperti saudara bagi kami karena dia sudah 

lebih dari dua puluh tahun tinggal bersama kami. bagi saya sendiri, mbok inah 

sudah seperti ibu, dilah yang mengurus saya sejak kecil. Selama ini, tidak ada 

masalah dengan mbok inah, sampai pada suatu waktu terjadilah sebuah peristiwa. 

Mbok Inah menangis tersedu-sedu setelah aku pulang dari sekolah. Aku 

merasa kaget melihat itu. 

“Mbok,kenapa nangis ada apa sich?” tanyaku. 

Mbok Inah tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil 

tetap menangis tersedu-sedu. 

 “Mbok, apa sebenarnya yang terjadi?” tanyaku kembali. 

Mbok Inah berhenti sesaat. Di pandangnya wajahku dalam-dalam.  

“Enggak ada apa-apa, Den, “jawabnya perlahan-lahan. 

Aku tak percaya. Tidak mungkin kalau tidak ada masalah, Mbok Inah 

akan menangis. Selama ini, kami melihat Mbok Inah sebagai sosok yang periang, 

suka humor, bahkan optimis. Selama bekerja pada keluarga kami, saya tak pernah 

mendengar Mbok Inah mengelu. Semua situasi dihadapinya dengan tabah. 

“Akh, yang bener Mbok. Saya tahubenar Mbok. Bagi saya Mbok sudah 

seperti ibu. Oleh karena itu, apa yang Mbok rasakan, dapat saya rasakan, “kataku 

sambil memeluk Mbok Inah. 

Merasa dirinya dipeluk Mbok Inah bukanya diam, tangisnya makin 

menjadi. Dan tak terasa air mataku juga ikut meleleh. 

“Mbok, ada apa? Katakan padaku!” kataku sambil merengek. 

Mbok Inah berusaha menghentikan tangisnya. 
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“Eh..... anu Den, Mbok akan berhenti bekerja. Mbok akan pulang 

kampong!”  

Saat itu saya merasa terkejut seperti ada petir di siang bolong. 

“Mbok, apa yang mbok katakan? Mengapa Mbok pulang kampong? Mbok 

tidak betah lagi tinggal di rumah ini?” tanyaku beruntun. 

Sejenak Mbok Inah terdiam. Tapi akhirnya dia berkata juga. 

“Mbok tidak enak, karena tadi pagi tuan dan nyonya bertengkar. Mereka 

bertengkar saat Aden sekolah. Katanya, nyonya kehilangan perhiasan. Nyonya 

menuduh tuan sedangkan tuan tidak merasa mengambilnya.” 

“lalu apa hubungannya dengan Mbok Inah?” tanyaku tak mengerti. 

Mbok Inah diam sejenak. Tiba-tiba air matanya kembali merembes 

melalui sela-sela mata. 

“Anu, Den Mbok Inah yang mengambil perhiasan tersebut!” 

Jawabnya terbata-bata. 

Pengakuan Mbok Inah lebih mengejutkan lagi. Saya sama sekali tidak 

mempercayainya walaupun keluar dari mulut Mbok Inah. Selama ini, mbok Inah 

orang yang sangat jujur. Mbok Inah tidak pernah melakukan kecurangan, apalagi 

mencuri. Mbok Inah sangat tekun beribadah. 

“Berapa gram, Mbok?” 

“Lima gram?” 

“Hanya lima gram? Untuk apa Mbok melakukan semua itu?” 

Mbok inah diam lagi. Kemudian dipandangnya wajahku dalam-dalam. 

Lalu merunduk kembali sambil berkata perlahan-lahan.  

“Mbok melakukan untuk menolong si Inem, pembantu rumah sebelah. 

Kemarin Inem datang kesini. Inem menangis, kata dia sering disiksa oleh 

majikannya, bahkan sering disulut rook, dan bahkan disetrika. Dia mau kabur tapi 

dia tak punya uang. Dia minjem kepada Mbok, tapi tak ada.” 

Mbok Inah diam sebentar. Lalu melanjutkan pembicaraannya. 

“Karena kasihan, Mbok mencari uang ke laci hias nyonya tapi tak ada. 

Tiba-tiba Mbok melihat cincin Nyonya tergflk di atas meja. Tak piker panjang 
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Mbok mengambilnya dan menyerahkannya kepada si Inem untuk dijual agar dia 

bisa pulang.” 

Aku terenyuh mendengar kata-kata Mbok inah. Ternyata Mbok Inah 

melakukan semuanya untuk menolong orang lain. Secara spontan aku memeluk 

kembali Mbok Inah kuat-kuat, lalu menciumnya. Mbok Inah tampak heran. 

“Mbok, ternyata Mbok berhati mulia. Aku bangga diasuh dan dibesarkan 

oleh Mbok. Jangan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, aku punya 

tabungan Mbok, kita beli cincin itu, ke toko mana si Inem menjualnya?” 

“Katanya ke toko Mustika!” 

Aku dan Mbok inah pergi ke toko Mustika, tak lama cincin itu masih ada. 

Aku memebelinya kembali. Mbok Inah terlihat gembira. 

“Mbok, jangan pulang ya?” kataku sambil tersenyum, kulihat mata Mbok 

Inah bekaca-kca. 

 

…………………………………….SELESAI……………………………………... 
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Lampiran  21: Soal Tes Siklus I 

Soal Tes Siklus I 

1. Berdasarkan contoh karangan narasi tersebut. Silahkan kalian membuat 
sebuah karangan narasi menurut pengalaman pribadi yang pernah dialami 
dengan menginformasikan hal-hal atau peristiwa yang berupa kejadian 
atau peristiwa boleh nyata atau imajinasi. 

2. Tukarkan hasil catatan menulis karangan narasi pengalaman pribadi 

dengan teman sekelompok Anda, dan koreksilah hasil tersebut. Apakah 

masih ada dalam penggunaan bahasa yang tidak baku dan masih tidak 

sesuai dengan kelengkapan unsur-unsur karangan narasi dan ciri-ciri 

karangan narasi. 
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Lampiran 22: Soal Tes Siklus II 

Soal Tes Siklus II 

1. Setelah membaca contoh karangan narasi model ke-2 ini silahkan 

kalian perbaiki kesalahan ejaan, huruf kapital, tanda titik, dan 

cermatilah perbedaannya dengan contoh karangan narasi model ke-1.   

2. Berdasarkan contoh karangan narasi tersebut, buatlah sebuah karangan 

narasi berdasarkan pengalaman artistik, yang Anda rasakan dengan 

mengikuti kisah dari awal hingga akhir. Maksud kisah artistik di sini 

adalah Anda seperti terbuai dan terlibat dalam cerita itu dengan merasa 

ikut serta mengalami peristiwa yang dialami. Dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa yang benar dan kelengkapan unsur-unsur narasi 

(tugas di buat secara individu). 

3. Setiap kelompok menilai dan mengoreksi hasil menulis karangan 

kelompok lain dengan mencermati kualitas isi dan penggunaan bahasa 

baku yang benar.   
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Lampiran 23: Gambar Objek Langsung 
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Lampiran 24 
 
 

LEMBAR TUGAS SISWA SIKLUS I 
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LEMBAR TUGAS SISWA  
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LEMBAR TUGAS SISWA  
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LEMBAR TUGAS SISWA  
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Lampiran 25 
 

LEMBAR TUGAS SISWA SIKLUS II 
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LEMBAR TUGAS SISWA  
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LEMBAR TUGAS SISWA  
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LEMBAR TUGAS SISWA  
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Lampiran 26 
 
TUGAS KELOMPOK I 
 
Perbaiki dan cermati kesalahan ejaan, huruf kapital, tanda titik, pilihan kata dan 
isi  karangan yang terdapat dalam contoh teks karangan narasi berikut. 

 
 

Mbok Inah 

 

 Mbok Inah adalah pembantu rumah tangga kami. Kami sekeluarga sangat 

menyayanginya. Mbok inah sudah seperti saudara bagi kami karena dia sudah 

lebih dari dua puluh tahun tinggal bersama kami. bagi saya sendiri, mbok inah 

sudah seperti ibu, dilah yang mengurus saya sejak kecil. Selama ini, tidak ada 

masalah dengan mbok inah, sampai pada suatu waktu terjadilah sebuah peristiwa. 

Mbok Inah menangis tersedu-sedu setelah aku pulang dari sekolah. Aku 

merasa kaget melihat itu. 

“Mbok,kenapa nangis ada apa sich?” tanyaku. 

Mbok Inah tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil 

tetap menangis tersedu-sedu. 

 “Mbok, apa sebenarnya yang terjadi?” tanyaku kembali. 

Mbok Inah berhenti sesaat. Di pandangnya wajahku dalam-dalam.  

“Enggak ada apa-apa, Den, “jawabnya perlahan-lahan. 

Aku tak percaya. Tidak mungkin kalau tidak ada masalah, Mbok Inah 

akan menangis. Selama ini, kami melihat Mbok Inah sebagai sosok yang periang, 

suka humor, bahkan optimis. Selama bekerja pada keluarga kami, saya tak pernah 

mendengar Mbok Inah mengelu. Semua situasi dihadapinya dengan tabah. 

“Akh, yang bener Mbok. Saya tahubenar Mbok. Bagi saya Mbok sudah 

seperti ibu. Oleh karena itu, apa yang Mbok rasakan, dapat saya rasakan, “kataku 

sambil memeluk Mbok Inah. 

Merasa dirinya dipeluk Mbok Inah bukanya diam, tangisnya makin 

menjadi. Dan tak terasa air mataku juga ikut meleleh. 

“Mbok, ada apa? Katakan padaku!” kataku sambil merengek. 
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Mbok Inah berusaha menghentikan tangisnya. 

“Eh..... anu Den, Mbok akan berhenti bekerja. Mbok akan pulang 

kampong!”  

Saat itu saya merasa terkejut seperti ada petir di siang bolong. 

“Mbok, apa yang mbok katakan? Mengapa Mbok pulang kampong? Mbok 

tidak betah lagi tinggal di rumah ini?” tanyaku beruntun. 

Sejenak Mbok Inah terdiam. Tapi akhirnya dia berkata juga. 

“Mbok tidak enak, karena tadi pagi tuan dan nyonya bertengkar. Mereka 

bertengkar saat Aden sekolah. Katanya, nyonya kehilangan perhiasan. Nyonya 

menuduh tuan sedangkan tuan tidak merasa mengambilnya.” 

“lalu apa hubungannya dengan Mbok Inah?” tanyaku tak mengerti. 

Mbok Inah diam sejenak. Tiba-tiba air matanya kembali merembes 

melalui sela-sela mata. 

“Anu, Den Mbok Inah yang mengambil perhiasan tersebut!” 

Jawabnya terbata-bata. 

Pengakuan Mbok Inah lebih mengejutkan lagi. Saya sama sekali tidak 

mempercayainya walaupun keluar dari mulut Mbok Inah. Selama ini, mbok Inah 

orang yang sangat jujur. Mbok Inah tidak pernah melakukan kecurangan, apalagi 

mencuri. Mbok Inah sangat tekun beribadah. 

“Berapa gram, Mbok?” 

“Lima gram?” 

“Hanya lima gram? Untuk apa Mbok melakukan semua itu?” 

Mbok inah diam lagi. Kemudian dipandangnya wajahku dalam-dalam. 

Lalu merunduk kembali sambil berkata perlahan-lahan.  

“Mbok melakukan untuk menolong si Inem, pembantu rumah sebelah. 

Kemarin Inem datang kesini. Inem menangis, kata dia sering disiksa oleh 

majikannya, bahkan sering disulut rook, dan bahkan disetrika. Dia mau kabur tapi 

dia tak punya uang. Dia minjem kepada Mbok, tapi tak ada.” 

Mbok Inah diam sebentar. Lalu melanjutkan pembicaraannya. 

“Karena kasihan, Mbok mencari uang ke laci hias nyonya tapi tak ada. 

Tiba-tiba Mbok melihat cincin Nyonya tergflk di atas meja. Tak piker panjang 
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Mbok mengambilnya dan menyerahkannya kepada si Inem untuk dijual agar dia 

bisa pulang.” 

Aku terenyuh mendengar kata-kata Mbok inah. Ternyata Mbok Inah 

melakukan semuanya untuk menolong orang lain. Secara spontan aku memeluk 

kembali Mbok Inah kuat-kuat, lalu menciumnya. Mbok Inah tampak heran. 

“Mbok, ternyata Mbok berhati mulia. Aku bangga diasuh dan dibesarkan 

oleh Mbok. Jangan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, aku punya 

tabungan Mbok, kita beli cincin itu, ke toko mana si Inem menjualnya?” 

“Katanya ke toko Mustika!” 

Aku dan Mbok inah pergi ke toko Mustika, tak lama cincin itu masih ada. 

Aku memebelinya kembali. Mbok Inah terlihat gembira. 

“Mbok, jangan pulang ya?” kataku sambil tersenyum, kulihat mata Mbok 

Inah bekaca-kca. 

 

…………………………………….SELESAI……………………………………... 
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TUGAS KELOMPOK II 
Perbaiki dan cermati kesalahan ejaan, huruf kapital, tanda titik, pilihan kata dan 
isi  karangan yang terdapat dalam contoh teks karangan narasi berikut. 

 
 

Mbok Inah 

 

 Mbok Inah adalah pembantu rumah tangga kami. Kami sekeluarga sangat 

menyayanginya. Mbok inah sudah seperti saudara bagi kami karena dia sudah 

lebih dari dua puluh tahun tinggal bersama kami. bagi saya sendiri, mbok inah 

sudah seperti ibu, dilah yang mengurus saya sejak kecil. Selama ini, tidak ada 

masalah dengan mbok inah, sampai pada suatu waktu terjadilah sebuah peristiwa. 

Mbok Inah menangis tersedu-sedu setelah aku pulang dari sekolah. Aku 

merasa kaget melihat itu. 

“Mbok,kenapa nangis ada apa sich?” tanyaku. 

Mbok Inah tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil 

tetap menangis tersedu-sedu. 

 “Mbok, apa sebenarnya yang terjadi?” tanyaku kembali. 

Mbok Inah berhenti sesaat. Di pandangnya wajahku dalam-dalam.  

“Enggak ada apa-apa, Den, “jawabnya perlahan-lahan. 

Aku tak percaya. Tidak mungkin kalau tidak ada masalah, Mbok Inah 

akan menangis. Selama ini, kami melihat Mbok Inah sebagai sosok yang periang, 

suka humor, bahkan optimis. Selama bekerja pada keluarga kami, saya tak pernah 

mendengar Mbok Inah mengelu. Semua situasi dihadapinya dengan tabah. 

“Akh, yang bener Mbok. Saya tahubenar Mbok. Bagi saya Mbok sudah 

seperti ibu. Oleh karena itu, apa yang Mbok rasakan, dapat saya rasakan, “kataku 

sambil memeluk Mbok Inah. 

Merasa dirinya dipeluk Mbok Inah bukanya diam, tangisnya makin 

menjadi. Dan tak terasa air mataku juga ikut meleleh. 

“Mbok, ada apa? Katakan padaku!” kataku sambil merengek. 

Mbok Inah berusaha menghentikan tangisnya. 



 
 

 

244

“Eh..... anu Den, Mbok akan berhenti bekerja. Mbok akan pulang 

kampong!”  

Saat itu saya merasa terkejut seperti ada petir di siang bolong. 

“Mbok, apa yang mbok katakan? Mengapa Mbok pulang kampong? Mbok 

tidak betah lagi tinggal di rumah ini?” tanyaku beruntun. 

Sejenak Mbok Inah terdiam. Tapi akhirnya dia berkata juga. 

“Mbok tidak enak, karena tadi pagi tuan dan nyonya bertengkar. Mereka 

bertengkar saat Aden sekolah. Katanya, nyonya kehilangan perhiasan. Nyonya 

menuduh tuan sedangkan tuan tidak merasa mengambilnya.” 

“lalu apa hubungannya dengan Mbok Inah?” tanyaku tak mengerti. 

Mbok Inah diam sejenak. Tiba-tiba air matanya kembali merembes 

melalui sela-sela mata. 

“Anu, Den Mbok Inah yang mengambil perhiasan tersebut!” 

Jawabnya terbata-bata. 

Pengakuan Mbok Inah lebih mengejutkan lagi. Saya sama sekali tidak 

mempercayainya walaupun keluar dari mulut Mbok Inah. Selama ini, mbok Inah 

orang yang sangat jujur. Mbok Inah tidak pernah melakukan kecurangan, apalagi 

mencuri. Mbok Inah sangat tekun beribadah. 

“Berapa gram, Mbok?” 

“Lima gram?” 

“Hanya lima gram? Untuk apa Mbok melakukan semua itu?” 

Mbok inah diam lagi. Kemudian dipandangnya wajahku dalam-dalam. 

Lalu merunduk kembali sambil berkata perlahan-lahan.  

“Mbok melakukan untuk menolong si Inem, pembantu rumah sebelah. 

Kemarin Inem datang kesini. Inem menangis, kata dia sering disiksa oleh 

majikannya, bahkan sering disulut rook, dan bahkan disetrika. Dia mau kabur tapi 

dia tak punya uang. Dia minjem kepada Mbok, tapi tak ada.” 

Mbok Inah diam sebentar. Lalu melanjutkan pembicaraannya. 

“Karena kasihan, Mbok mencari uang ke laci hias nyonya tapi tak ada. 

Tiba-tiba Mbok melihat cincin Nyonya tergflk di atas meja. Tak piker panjang 
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Mbok mengambilnya dan menyerahkannya kepada si Inem untuk dijual agar dia 

bisa pulang.” 

Aku terenyuh mendengar kata-kata Mbok inah. Ternyata Mbok Inah 

melakukan semuanya untuk menolong orang lain. Secara spontan aku memeluk 

kembali Mbok Inah kuat-kuat, lalu menciumnya. Mbok Inah tampak heran. 

“Mbok, ternyata Mbok berhati mulia. Aku bangga diasuh dan dibesarkan 

oleh Mbok. Jangan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, aku punya 

tabungan Mbok, kita beli cincin itu, ke toko mana si Inem menjualnya?” 

“Katanya ke toko Mustika!” 

Aku dan Mbok inah pergi ke toko Mustika, tak lama cincin itu masih ada. 

Aku memebelinya kembali. Mbok Inah terlihat gembira. 

“Mbok, jangan pulang ya?” kataku sambil tersenyum, kulihat mata Mbok 

Inah bekaca-kca. 

 

…………………………………….SELESAI……………………………………... 
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Tugas Kelompok III 
Perbaiki dan cermati kesalahan ejaan, huruf kapital, tanda titik, pilihan kata dan 
isi  karangan yang terdapat dalam contoh teks karangan narasi berikut. 

 
 

Mbok Inah 

 

 Mbok Inah adalah pembantu rumah tangga kami. Kami sekeluarga sangat 

menyayanginya. Mbok inah sudah seperti saudara bagi kami karena dia sudah 

lebih dari dua puluh tahun tinggal bersama kami. bagi saya sendiri, mbok inah 

sudah seperti ibu, dilah yang mengurus saya sejak kecil. Selama ini, tidak ada 

masalah dengan mbok inah, sampai pada suatu waktu terjadilah sebuah peristiwa. 

Mbok Inah menangis tersedu-sedu setelah aku pulang dari sekolah. Aku 

merasa kaget melihat itu. 

“Mbok,kenapa nangis ada apa sich?” tanyaku. 

Mbok Inah tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil 

tetap menangis tersedu-sedu. 

 “Mbok, apa sebenarnya yang terjadi?” tanyaku kembali. 

Mbok Inah berhenti sesaat. Di pandangnya wajahku dalam-dalam.  

“Enggak ada apa-apa, Den, “jawabnya perlahan-lahan. 

Aku tak percaya. Tidak mungkin kalau tidak ada masalah, Mbok Inah 

akan menangis. Selama ini, kami melihat Mbok Inah sebagai sosok yang periang, 

suka humor, bahkan optimis. Selama bekerja pada keluarga kami, saya tak pernah 

mendengar Mbok Inah mengelu. Semua situasi dihadapinya dengan tabah. 

“Akh, yang bener Mbok. Saya tahubenar Mbok. Bagi saya Mbok sudah 

seperti ibu. Oleh karena itu, apa yang Mbok rasakan, dapat saya rasakan, “kataku 

sambil memeluk Mbok Inah. 

Merasa dirinya dipeluk Mbok Inah bukanya diam, tangisnya makin 

menjadi. Dan tak terasa air mataku juga ikut meleleh. 

“Mbok, ada apa? Katakan padaku!” kataku sambil merengek. 

Mbok Inah berusaha menghentikan tangisnya. 



 
 

 

247

“Eh..... anu Den, Mbok akan berhenti bekerja. Mbok akan pulang 

kampong!”  

Saat itu saya merasa terkejut seperti ada petir di siang bolong. 

“Mbok, apa yang mbok katakan? Mengapa Mbok pulang kampong? Mbok 

tidak betah lagi tinggal di rumah ini?” tanyaku beruntun. 

Sejenak Mbok Inah terdiam. Tapi akhirnya dia berkata juga. 

“Mbok tidak enak, karena tadi pagi tuan dan nyonya bertengkar. Mereka 

bertengkar saat Aden sekolah. Katanya, nyonya kehilangan perhiasan. Nyonya 

menuduh tuan sedangkan tuan tidak merasa mengambilnya.” 

“lalu apa hubungannya dengan Mbok Inah?” tanyaku tak mengerti. 

Mbok Inah diam sejenak. Tiba-tiba air matanya kembali merembes 

melalui sela-sela mata. 

“Anu, Den Mbok Inah yang mengambil perhiasan tersebut!” 

Jawabnya terbata-bata. 

Pengakuan Mbok Inah lebih mengejutkan lagi. Saya sama sekali tidak 

mempercayainya walaupun keluar dari mulut Mbok Inah. Selama ini, mbok Inah 

orang yang sangat jujur. Mbok Inah tidak pernah melakukan kecurangan, apalagi 

mencuri. Mbok Inah sangat tekun beribadah. 

“Berapa gram, Mbok?” 

“Lima gram?” 

“Hanya lima gram? Untuk apa Mbok melakukan semua itu?” 

Mbok inah diam lagi. Kemudian dipandangnya wajahku dalam-dalam. 

Lalu merunduk kembali sambil berkata perlahan-lahan.  

“Mbok melakukan untuk menolong si Inem, pembantu rumah sebelah. 

Kemarin Inem datang kesini. Inem menangis, kata dia sering disiksa oleh 

majikannya, bahkan sering disulut rook, dan bahkan disetrika. Dia mau kabur tapi 

dia tak punya uang. Dia minjem kepada Mbok, tapi tak ada.” 

Mbok Inah diam sebentar. Lalu melanjutkan pembicaraannya. 

“Karena kasihan, Mbok mencari uang ke laci hias nyonya tapi tak ada. 

Tiba-tiba Mbok melihat cincin Nyonya tergflk di atas meja. Tak piker panjang 
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Mbok mengambilnya dan menyerahkannya kepada si Inem untuk dijual agar dia 

bisa pulang.” 

Aku terenyuh mendengar kata-kata Mbok inah. Ternyata Mbok Inah 

melakukan semuanya untuk menolong orang lain. Secara spontan aku memeluk 

kembali Mbok Inah kuat-kuat, lalu menciumnya. Mbok Inah tampak heran. 

“Mbok, ternyata Mbok berhati mulia. Aku bangga diasuh dan dibesarkan 

oleh Mbok. Jangan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, aku punya 

tabungan Mbok, kita beli cincin itu, ke toko mana si Inem menjualnya?” 

“Katanya ke toko Mustika!” 

Aku dan Mbok inah pergi ke toko Mustika, tak lama cincin itu masih ada. 

Aku memebelinya kembali. Mbok Inah terlihat gembira. 

“Mbok, jangan pulang ya?” kataku sambil tersenyum, kulihat mata Mbok 

Inah bekaca-kca. 

 

…………………………………….SELESAI……………………………………... 
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Lampiran 27: Surat-surat 




