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ABSTRAK 

 
Perantauwaty, Meike. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Menggunakan Teknik Tebak Kata dan Parafase Terhadap Iklan di Radio 

pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Sucipto Hadi Purnomo, 

M.Pd., Pembimbing II: Prembayun Miji Lestari, S.S., M.Hum. 

 

Kata kunci: keterampilan menulis, narasi, teknik tebak kata, teknik parafase, iklan 

radio. 

 

 Keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 

Sukorejo masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Nilai rata-rata 

siswa 68,59 sedangkan KKM-nya 70. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

yang berasal dari siswa, guru, atau teknik pembelajaran yang digunakan. Salah satu 

faktor yang menjadi penyebab yaitu siswa masih kesulitan menentukan topik atau 

tema yang akan ditulis. Karena itu diperlukan upaya mengatasinya. Hal inilah yang 

mendorong dilakukannya penelitian tindakan kelas dengan menggunakan teknik 

tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio untuk mengatasi kesulitan siswa 

dalam menulis. 

 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana peningkatan 

keterampilan siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi  menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase terhadap iklan di radio, (2) bagaimanakah perubahan sikap dan tingkah 

laku pada siswa VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal setelah mengikuti 

pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio. 

 Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilakukan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri atas empat kegiatan, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data penelitian ini diperoleh dari 

hasil tes dan nontes. Data tes berupa hasil pekerjaan siswa menulis karangan narasi, 

sedangkan data nontes diperoleh dari hasil observasi, lembar jurnal, wawancara,dan 

dokumentasi pada tiap siklus. Setelah data diperoleh, data tersebut 

dianalisismenggunakan teknik analisis kuantitatif  untuk data tes dan kualitatif 

untuk data nontes. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 

Sukorejo. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan siswa 

dalam menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik tebak kata dan 

parafase terhadap iklan di radio. Hal ini dibuktikan dengan hasil rata-rata tes yang 

diperoleh pada prasiklus sebesar 68,59 (kategori kurang), meningkata pada siklus I 

yang menunjukkan nilai 69,98 (kategori kurang), dan hasil tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan sebesar 1,85%. Nilai rata-rata pada siklus II sebesar 79,00 

(kategori cukup). Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan sebesar 13,33% 

dari siklus I. Melalui hasil tes dapat disimpulkan bahwa tenik parafrase dan tebak 

kata terhadap iklan di radio dapat meningkatkan katerampilan siswa dalam menulis 
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karangan narasi sebesar 15,17% dari hasil prasiklus. Berdasarkan hasil nontes dapat 

diketahui adanya perubahan tingkah laku siswa kearah yang lebih baik. Hal ini 

dibuktikan dengan berkurangnya jumlah siswa yang berperilaku negative seperti 

bermalas-malasan, tidak mendengarkan materi dengan baik, mengantuk, dan 

mengganggu teman lain. 

 Saran penelitian ini yaitu guru diharapkan lebih kreatif dalam menggunakan 

dan mengembangkan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio dan 

teknik-teknik pembelajaran lainnya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis. Adapun siswa disarankan untuk terus berlatih menulis menggunakan 

teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio agar keterampilan 

menulisnnya semakin berkembang.  
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SARI 

Perantauwaty, Meike. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Menggunakan Teknik Tebak Kata dan Parafase Terhadap Iklan di Radio 

pada Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Sucipto Hadi Purnomo, 

M.Pd., Pembimbing II: Prembayun Miji Lestari, S.S., M.Hum. 

 

Wosing Tembung: kaprigelan nulis, narasi, teknik mbedhek tembung, teknik 

parafase, iklan radio. 

 

 Kaprigelane murid kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo babagan nulis wacan 

narasi isih sakngisore Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Rata-rata bijine murid 

68,59, kamangka biji tuntase yaiku 70. Perkara iku disebabake dening telung faktor, 

yaiku siswa, guru, lan teknik sing digunakake. Salah sijining faktor penyebabe 

yaiku siswa isih kangelan nentukake topik utawa tema sing arep ditulis. Kuwi sing 

njalari panaliten iki ditindakake kanthi migunakake teknik mbedhek tembung lan 

parafase iklan radio kanggo mbiyantu murid miwiti nulis. 

 Perkara ing panaliten iki yaiku (1) kepiye undhak-undhakane keprigelan 

murid sawise nampa piwulangan nulis wacan narasi migunakake teknik mbedhek 

tembung lan parafase iklan ning radio, (2) kepiye owah-owahan patrape murid 

sawise nampa piwulangan nulis wacan narasi migunakake teknik mbedhek tembung 

lan parafase iklan ning radio. Ancase panaliten iki yaiku kanggo ngerteni undhak-

undhakane keprigelan lan owah-owahan pratape murid sawise nampa piwulangan 

nulis wacan narasi migunakake teknik mbedhek tembung lan parafase. 

 Panaliten iki migunakake modhel Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kang 

ditindakake dumadi saka rong siklus. Saben siklus kaperang dadi patang perangan 

yaiku perencanaan, tindhakan, panaliten, lan refleksi. Data panaliten iki dijupuk 

saka asile tes lan asil nontes. Data tes arupa asile tulisan wacan narasi, dene data 

nontes dijupuk saka asil panaliten, lembar jurnal, wawancara, lan dokumentasi ana 

saben siklus. Sawise dijupuk, data kasebut dianalisis nganggo teknik analisis 

kuantitatif kanggo data tes lan kualitatif  kanggo data nontes. Subjek panaliten iki 

yaiku murid kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo. 

 Asil panaliten iki nudhuhake anane undhak-undhakan keprigelan murid ing 

nulis wacan narasi kanthi teknik mbedhek tembung lan parafase iklan radio. 

Prakara iki kabuktekake kanthi asil rata-rata tes saka prasiklus 68,59 (kategori 

kurang), mundhak ana siklus I kang nuduhake biji 69,86 (kategori kurang), lan saka 

asil kasebut nuduhake anane undhak-undhakan 1,85%. Biji rata-rata ing siklus II 

yaiku 79,00 (kategori cukup). Saka asil kasebut ana undhak-undhakan 13,33% saka 

siklus I. Saka asil tes bisa dijupuk simpulan teknik mbedhek tembung lan parafase 

iklan radio bisa ngundhakake kaprigelan siswa ing nulis wacan narasi kanthi 

15,17% saka asil prasiklus. Adhedasar asil nontes bisa dingerteni anane owah-

owahan patrape murid dadi luwih becik saka asale. Kahanan iki kabuktekake kanthi 

cacahe murid kang suda tindhak-tandhuk sing ala, kayata males-malesan, wong 

ngrungokake materi kanthi becik, ngantuk, lan ngganggu kanca liyane. 
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 Saka panaliten iki menehi saran yaiku guru bisa nggunakake lan 

ngrembakake teknik mbedhek tembung lan parafase iklan radio lan teknik-teknik 

piwulangan liyane kanggo ngundhakake kaprigelan murid nulis. Murid disaranake 

kanggo latiyan nulis nggunakake teknik mbedhek tembung lan parafase iklan radio 

supaya kaprigelane nulis saya apik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kurikulum bahasa Jawa di SMP terdapat kompetensi dasar mengenai 

menulis narasi, yaitu mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan 

perasaan dalam berbagai jenis karangan menggunakan ragam bahasa Jawa sesuai 

unggah-ungguh (Kurikulum Bahasa Jawa Tahun 2010). Dalam kompetensi dasar 

tersebut diharapkan siswa dapat menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tulis dan 

mampu mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, dan perasaan ke dalam sebuah 

tulisan. 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui penguasaan keterampilan menulis, 

diharapkan siswa mampu mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan yang 

dimilikinya setelah menjalani proses pembelajaran dalam berbagai jenis tulisan.   

Seperti halnya sekolah-sekolah SMP yang lain. SMP Negeri 1 Sukorejo 

Kabupaten Kendal juga mengajarkan kompetensi dasar mengenai menulis 

karangan, yaitu karangan narasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa 

mampu mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, dan perasaan ke dalam bentuk 

tulisan serta mampu menjelaskan isi karangan yang ditulis.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Jawa yang 

ada SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal, siswa kelas VIIB pada sekolah 
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tersebut kurang mampu dalam pembelajaran menulis, terutama menulis karangan 

narasi. Hal ini terbukti dari nilai siswa kelas VIIB yang belum mampu memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dari daftar hasil evaluasi siswa yang 

ditunjukkan oleh guru pelajaran Bahasa Jawa SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten 

Kendal, diketahui rata-rata nilai pada kelas VIIB yang diperoleh masih berada di 

bawah 70, yang artinya belum memenuhi standar KKM sehingga dianggap belum 

tuntas.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, baik yang 

berasal dari guru maupun siswa. Faktor yang berasal dari guru diantaranya guru 

merasa pembelajaran menulis karangan narasi merupakan materi yang mudah, 

sedangkan faktor yang berasal dari siswa adalah kurangnya pengetahuan mengenai 

kosakata bahasa Jawa, kurangnya pengetahuan dalam  pemilihan kata (diksi), siswa 

masih merasa kesulitan dalam menentukan topik atau tema yang akan ditulis, siswa 

merasa enggan menulis, karena beranggapan bahwa menulis merupakan kegiatan 

yang sulit dan membosankan untuk dilakukan. 

Dari berbagai faktor yang ada, maka peneliti tertarik untuk menerapkan 

teknik pembelajaran menulis menggunakan parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio dalam penulisan karangan narasi. Dengan kedua teknik tersebut, 

diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga 

kesulitan siswa dalam menentukan tema dapat teratasi., karena dalam teknik tebak 

kata siswa diharuskan menebak kata yang nantinya akan dijadikan sebuah tema 

dalam penulisan karangan narasi terhadap iklan di radio.Selain itu, penggunaan 

teknik parafrase yang artinya menguraikan kembali suatu teks dari bentuk lain, akan 
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membantu siswa untuk dapat mengembangkan ide, gagasan, maupun pikiran ke 

dalam sebuah karangan narasi. 

Alasan peneliti memilih teknik menulis menggunakan parafrase dan tebak 

kata terhadap iklan di radio dalam menulis karangan narasi, karena dalam teknik ini 

siswa lebih banyak dituntut untuk aktif dalam menuangkan ide-idenya, guru hanya 

berfungsi sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa. Jadi, dalam pembelajaran 

siswa tidak hanya aktif mendengarkan cermah dari guru, tetapi siswa juga dituntut 

untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan oleh siswa ketika menulis karangan narasi.  

Mengingat pentingnya pembelajaran menulis bagi siswa SMP, 

permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya. Keberhasilan pembelajaran 

menulis karangan narasi ini diharapkan dapat lebih meningkat apabila 

menggunakan teknik yang tepat. Penggunaan teknik dalam proses pembelajaran 

dapat membantu siswa dalam menuangkan ide atau gagasan ke dalam bentuk 

tulisan, karena pada dasarnya penggunaan teknik serta unsur-unsur permainan 

dalam pembelajaran dapat memberikan suasana pembelajaran yang lebih fresh.  

Teknik pembelajaran menulis narasi yang akan digunakan peneliti untuk 

meningkatkan keterampilan siswa SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal  

kelas VIIB adalah teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. Dengan 

teknik tersebut diharapkan siswa dapat mengembangkan ide, gagasan maupun 

pikiran serta diharapkan dapat membawa perubahan baik bagi siswa.  
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1.2 Identifikasi masalah 

Kemampuan menulis karangan narasi kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo 

Kabupaten Kendal ternyata masih cukup rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, bisa faktor yang berasal dari guru dan siswa. Faktor tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Faktor guru  

 Guru tidak terlalu memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam penulisan. Guru menganggap pembelajaran menulis karangan narasi 

merupakan materi yang mudah. Guru juga kurang kreatif dalam pemanfaatan dan 

penggunaan teknik pembelajaran. Dalam menyampaikan materi guru lebih sering 

melakukannya secara lisan dan teoritis kemudian siswa mendengarkan. Hal ini 

membuat siswa cepat merasa bosan dan jenuh. Dalam kegiatan ini, materi yang 

diterima siswa kurang maksimal serta siswa tidak berperanaktif dalam proses 

pembelajaran. Selama ini teknik yang digunakan guru belum bisa membangkitkan 

motivasi siswa dalam kegiatan tersebut. 

2) Faktor siswa 

Beberapa penyebab yang membuat keterampilan siswa dalam menulis 

karangan narasi masih rendah, diantaranya kurangnya pengetahuan siswa mengenai 

kosakata bahasa Jawa, kurangnya pengetahuan dalam pemilihan kata (diksi) bahasa 

Jawa,siswa masih merasa kesulitan dalam menentukan topik atau tema yang akan 

ditulisnya, kurangnya minat siswa untuk menulis, anggapan siswa bahwa mata 

pelajaran Bahasa Jawa itu membosankan sehingga motivasi belajarnya juga rendah.  
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dari uraian  latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, 

permasalahan mengenai keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas 

VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal yaitu kurang tepatnya teknik 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini khususnya pada upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di 

radio pada siswa SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal kalas VIIB. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas 

VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal setelah mengikuti 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase terhadap iklan di radio? 

(2) Bagaimanakah perubahan sikap dan  tingkah laku siswa kelas VIIB SMP 

Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal setelah mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap 

iklan di radio? 
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1.5 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu:  

(1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 

Sukorejo Kabupaten Kendal setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. 

(2) Mendeskripsikan perubahan sikap dan tingkah laku pada siswa kelas VIIB 

SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal setelah mengikuti pembelajaran 

menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap 

iklan di radio. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.  

(1) Manfaat secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah 

penelitian pendidikan khususnya pembelajaran bahasa Jawa.  

(2) Manfaat secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan 

keterampilan menulisnya. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif 

dalam memilih teknik pembelajaran yang tepat khususnya bagi pembelajaran 

menulis karangan narasi. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi penelitian terhadap pentingnya keterampilan 

menulis karangan narasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian keterampilan menulis pada siswa sudah banyak 

dilakukan.Sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis.Banyaknya penelitian tersebut dapat dijadikan 

bukti bahwa keterampilan menulis adalah sesuatu yang menarik untuk 

diteliti.Penelitian tindakan kelas terkait keterampilan menulis karangan narasi telah 

dilakukan oleh Kirana (2009), Halimah (2009), Herverasty (2010),Umayah Nur 

(2011), dan Turniasih (2013). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2009) berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menulis Wacana Narasi Melalui Media Gambar Berangkai dengan 

Metode CIRC (Cooperative Intregated Reading and Composition) pada siswa 

Kelas X-2 SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Pemakaian media 

gambar berangkai dengan metode CIRC terbukti dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi pada siswa. Siswa lebih kreatif melalui media gambar 

berseri yang dipakai. Hal ini terbukti dari hasil rata-rata skor pada siklus I yaitu 66,2 

meningkat menjadi 74,13 pada siklus II. Presentasi peningkatan skor rata-rata dari 

siklus I ke siklus II adalah 11,80%. Relevansi penelitian yang dilakukan Kirana 

dengan penelitian ini terdapat pada kemampuan menulis karangan narasi, 

sedangkan perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan. Kelebihan dari 
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penelitian ini ialah dalam proses pembuatan wacana narasi dilakukan kerjasama 

antar anggota kelompok yang akan mempermudah proses pembelajaran karena 

siswa akan saling membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. 

Kelemahan dari penelitian ini ialah perhatian guru sangat diperlukan. 

 Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Halimah 

(2009) berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan 

Teknik Mengarang Bersama dan Media Kartu Kalimat pada Siswa Kelas IV SD 

Negeri Tlogoboyo I Kabupaten Demak. Teknik ini berhasil meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV SD Negeri Tlogoboyo I 

Kabupaten Demak. Keberhasilan ini terbukti dengan meningkatnya rata-rata skor 

hasil tes pada siklus I mencapai 64,74 sedangkan rata-rata skor hasil tes pada siklus 

II mencapai 74,55. Ini artinya hasil penelitian menunjukkkan peningkatan sebesar 

15.15%. Perubahan tingkah laku dalam penelitian ini menunjukkan bahwa siswa 

merasa senang dengan teknik dan media yang digunakan, sehingga siswa merasa 

lebih bersemangat mengikuti kegiatan menulis karangan narasi. Relevansi 

penelitian yang dilakukan Halimah dengan penelitian ini ada pada keterampilan 

yang ditingkatkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik yang akan dipakai 

dalam penelitian. Kelebihan dari penggunaan metode ini ialah mempermudah siswa 

dalam pembuatan karangan narasi. Kelemahan dari penelitian ini ialah diperlukan 

bimbingan dan pengawasan dari guru. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Herverasty (2010) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Menggunakan Metode Sugesti-

Imajinasi dengan Media Movie Maker pada Siswa Kelas X2 SMA Islam Sudirman 
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Ambarawa Kabupaten Semarang. Metode Sugesti-Imanjinasi dan media movie 

maker terbukti efektif untuk memperbaiki keterampilan menulis karangan narasi 

pada siswaa SMA Islam Sudirman Ambarawa. Terjadi peningkatan sebesar 16,31% 

yaitu dari nilai rata-rata kelas 58,91 menjadi 68,52 dan meningkat lagi pada siklus 

II sebesar 11,68% menjadi 76,52 yang masuk dalam kategori baik. Hasil nontes 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut dapat merubah perilaku dan 

sikap belajar siswa ke perilaku yang positif dan lebih baik. Relevansi penelitian 

yang dilakukan Herverasty dengan penelitian ini terdapat pada peningkatan menulis 

karangan narasi, sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan media yang 

digunakan. Kelebihan dari media yang digunakan dalam penelitian ini ialah siswa 

dapat lebih mengenal kemajuan elektronik. Sedangkan kelemahan dari penelitian 

ini ialah guru memerlukan waktu yang lebih untuk persiapan pembelajaran.  

 Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Umayah Nur (2011) dengan judul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas VIIC SMP Negeri I Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga Menggunakan Teknik Pancingan Kata Pembuka “Upama Aku 

Dadi…” dengan Beberapa Kata Penggiring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunakan teknik pancingan kata pembuka “Upama Aku Dadi…” dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. Peningkatan 

dapat dilihat dari nilai rata-rata awal siswa yaitu 66 (kategori kurang), siklus I 

sebesar 68,30 (kategori kurang), dans iklus II sebesar 78,32 (kategori cukup). 

Berdasarkan hasil nontes pada penelitian yang dilakukan Nur Umayah, 

menunjukkan hasil yang lebih baik mengenai perilaku siswa, siswa mengikuti 
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pembelajaran dengan antusias dan lebih aktif. Relevansi penelitian Nur Umayah 

dengan penelitian ini terdapat pada peningkatan kemampuan menulis narasi, 

sedangkan perbedaannya terletak pada teknik yang akan digunakan. Kelebihan 

penggunaan teknik ini ialah siswa merasa senang menuliskan cita-citanya dalam 

bentuk narasi menggunakan teknik pancingan kata pembuka “Upama aku dadi...” 

karena memudahkan siswa dalam menulis karangan narasi. Kelemahan teknik ini 

yaitu tidak bisa digunakan untuk menulis karangan narasi dengan tema selain 

tentang cita-cita. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Turniasih (2013) dengan judul 

Keefektifan Penerapan Model Tebak Kata Terhadap Minat dan Hasil Belajar Pkn 

Materi Komponen Pemerintahan Pusat di Indonesia Kelas IV SD Negeri Debong 

Tengah 1, 2, dan 3 Kota Tegal. Hasil penelitian terbukti dengan hasil perhitungan 

uji hipotesis dengan menggunakan rumus U Mann Whitney melalui program SPSS 

versi 17 menunjukan bahwa thitungsebesar 0,00. Mengacu pada ketentuan 

pengambilan keputusan uji hipotesishasil perbandingan 0,00 < 0,05  (thitung< α), 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.Jadi dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn dengan penerapan 

model tebak kata lebih baik dari pada rata-rata hasil belajar siswa yang menerapkan 

model konvensional. Relevansi penelitian yang dilakukan Turniasih dengan 

penelitian ini terdapat pada teknik atau model yang digunakan, sedangkan 

perbedaannya terdapat pada mata pelajaran dan objek yang diteliti. Kelebihan dari 

penelitian ini ialah dilakukan kerjasama antar anggota kelompok. Kelemahan dari 
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penelitian ini ialah guru harus lebih teliti dan konsentrasi karena menyangkut tiga 

sekolah. 

 Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian tentang 

menulis karangan narasi sudah banyak dilakukan dan dari beberapa penelitian 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan.Salah satu cara untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi yang lain yaitu dengan menggunakan teknik 

parafrase dan tebak kata  terhadap iklan di radio. Dari beberapa skrisi di atas, 

penggunaan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa belum pernah 

dilakukan, oleh karena itu peneliti menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi.  

 

2.2 Landasan Teoretis 

Beberapa konsep yang menjadi landasan teori adalah pengertian menulis, 

tujuan menulis, manfaaat menulis, karangan narasi, ciri-ciri karangan narasi, teknik 

parafrase, teknik tebak kata, dan pengertian iklan. 

 

2.2.1 Pengertian Menulis 

Keterampilan menulis mempunyai peran penting dalam kehidupan. Dengan 

menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran atau gagasan dan perasaan untuk 

mencapai maksud dan tujuannya. Tulisan adalah rekaman peristiwa, pengalaman, 

pengetahuan, ilmu, serta pemikiran manusia. Tulisan dapat menembus ruang dan 
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waktu. Artinya, tulisan dapat dibaca oleh orang yang berada di berbagai tempat dan 

waktu sekarang dan yang akan datang. Dengan adanya tulisan itu, manusia lain 

yang tinggal di tempat yang jauh dapat menangkap dan memahami pengetahuan 

dan pemikiran tersebut (Wiyanto 2004:3-4). 

Menurut Tarigan (1985:3-4) menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain.Selanjutnya Hernowo (2002:16) menjelaskan bahwa 

kegiatan menulis bukan sekedar membuat huruf-huruf dengan pena pada selembar 

kertas melainkan sebagai upaya untuk melahirkan pikiran dan perasaan. Ia 

menambahkan bahwa melalui kegiatan menulis kita bisa mengepresikan diri secara 

total. 

Gie (2002:3) mengatakan bahwa menulis merupakan segenap rangkaian 

kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa 

tulis kepada masyarakat pembaca untuk dipahami. Senada dengan Gie, menurut 

Nurudin (2010:4) menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam 

rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis 

kepada orang lain agar mudah dipahami.Pendapat lain mengenai pengertian 

menulis diungkapkan oleh  Suriamiharja (1996:2), yaitu berkomunikasi dengan 

cara mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

kegiatan berkomunikasi secara tidak langsung dengan mengungkapkan pikiran, 
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gagasan, pikiran, perasaan, dan pendapat yang dimiliki seseorang kepada orang lain 

yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. 

 

2.2.1.1 Tujuan Menulis 

 Tarigan (1983:26) mengemukakan bahwa tujuan orang menulis yaitu untuk 

kepentingan penugasan (assignment purpose), untuk menghibur para pembaca 

(altruistic purpose), untuk meyakinkan para pembaca akan kebenaran suatu hal 

(persuasive purpose), untuk memberkan informasi (informational purpose), untuk 

memperkenalkan diri sang pengarang (self-expressive purpose), untuk kepentingan 

kreatif (creative purpose), dan untuk memecahkan masalah (problem-solving 

purpose). 

Menurut Keraf (1984:6) tujuan umum menulis dipengaruhi oleh kebutuhan 

dasar manusia, yaitu: (1) keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain dan 

memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal, (2) keinginan untuk 

meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran suatu hal, dan lebih jauh 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, (3) keinginan untuk menggambarkan 

atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau 

mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal atau bunyi, (4) keinginan untuk 

menceritakan kepada orang lain tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang 

terjadi baik yang dialami maupun yang didengar dari orang lain. 

Menurut pendapat Gie (2002:10), tujuan orang menulis yaitu ingi nterkenal, 

mendapat honorarium, mempengaruhi orang lain, mencerdaskan masyarakat, 
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menghibur kanak-kanak, menenangkan kalbu, menyampaikan pengetahuan, atau 

sekedar untuk menghabiskan waktu senggang. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

adalah untuk menginformasikan sesuatu, mendapatkan penghasilan, 

mengungkapkan perasaan, menghibur orang lain, mempengaruhi orang lain, 

mencerdaskan masyarakat, dan menyampaikan pengetahuan. 

 

2.2.1.2 Manfaat Menulis 

 Menurut Bernard Percy (dalam Laksana 2009:20), setidaknya ada enam 

manfaat kegiatan menulis yaitu (1) menulis adalah suatu sarana untuk 

mengungkapkan diri, (2) menulis adalah suatu sarana untuk pemahaman, (3) 

menulis adalah suatu sarana untuk membantu mengembangkan kepuasan pribadi, 

kebanggaan, suatu perasaan harga diri, (4) menulis adalah suatu sarana untuk 

meningkatkan kesadaran dan pencerapan terhadap lingkungan sekeliling, (5) 

menulis adalah suatu sarana untuk keterlibatan secara bersemangat dan bukannya 

penerimaan yang pasrah, (6) menulis adalah suatu sarana untuk mengembangkan 

suatu pemahaman tentang bahasa dan kemampuan menggunakan bahasa. 

 Suparno dan Yunus (2006:1.4) berpendapat bahwa lima manfaat yang dapat 

dipetik dari kegiatan menulis, yaitu: (1) peningkatan kecerdasan, (2) pengembangan 

daya inisiatif dan kreativitas, (3) penumbuhan keberanian, (4) pendorong kemauan 

dan kemampuan mengumpulkan informasi. 
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 Lebih lanjut Pennebaker dalam Hernowo (2006:54) mengungkapkan 

tentang beberapa manfaat dari menulis diantaranya: (1) menulis menjernihkan 

pikiran, (2) menulis mengatasi trauma, (3) menulis membantu mendapatkan dan 

mengingat informasi yang baru, (4) menulis membantu memecahkan masalah, (5) 

menulis-bebas membantu kita terpaksa harus menulis. 

 Selain itu, manfaat dari kegiatan menulis adalah sebagai berikut, (1) menulis 

menolong kita menemukan kembali apa yang pernah kita ketahui, (2) menulis 

menghasilkan ide-ide baru, (3) menulis membantu mengorganisasikan pemikiran 

kita, dan menempatkannya dalam suatu bentuk yang berdiri sendiri, (4) menulis 

menjadikan pikiran seseorang siap untuk dilihat dan dievaluasikan, (5) menulis 

membantu kita menyerap dan menguasai informasi baru, (6) menulis membantu 

kita memcahkan masalah dengan jalan memperjelas unsur-unsurnya dan 

menemparkannya dalam suatu konteks visual, sehingga ia dapat diuji (Enre 

1989:6). 

 Begitu banyaknya para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai 

manfaat menulis, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis adalah dapat 

menceritakan dan menggambarkan sejelas-jelasnya runtutan yang terjadi dalam 

satu rangkaian waktu serta sebagai sarana untuk mengungkapkan diri, membantu 

mengembangkan kepuasan pribadi, mengembangkan kemampuan penggunaan 

bahasa, mencatat hal-hal penting, dan membantu menyerap informasi baru. 
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2.2.1.3 Karangan Narasi 

 Menurut Keraf (2007:136) narasi merupakan suatu bentuk wacana yang 

sasaran utamanya adalah tindak-tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi 

sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Narasi adalah suatu 

bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada 

pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. 

 Nurudin (2010:71) mendefinisikan narasi sebagai bentuk tulisan yang 

berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkai tindak-tanduk perbuatan manusia 

dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu 

kesatuan waktu tertentu. 

 Lebih lanjut Suparno dan Yunus (2006:4.31-4.32) menjelaskan istilah 

narasi berasal dari bahasa Inggris narration (cerita) dan narrative (yang 

menceritakan).Narasi juga dikatakan sebagai karangan yang menyajikan 

serangkaian peristiwa.Karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian 

menurut urutan terjadinya (kronologis), dengan maksud member arti kepada 

sebuah/serentetan kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita 

itu. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa narasi 

adalah serangkaian tulisan yang menyajikan runtutan peristiwa/kejadian menurut 

kronologisnya berdasarkan urutan waktu sehingga pembaca dapat memperoleh 

gambaran yang sejelas-jelasnya. 
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2.2.1.4 Ciri-ciri Karangan Narasi 

 Semi (1990:32) menyatakan beberapa ciri penanda narasi, yaitu (1) berupa 

cerita tentang peristiwa atau pengalaman manusia, (2) kejadian atau peristiwa yang 

disampaikan dapat berupa peristiwa atau kajadian yang benar-benar terjadi, dapat 

berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya, (3) berdasarkan konflik, 

karena tanpa konflik narasi biasanya tidak menarik, (4) memiliki nilai estetika, 

karena isi dan cara penyampainnya bersifat sastra, khususnya narasi bentuk fiksi, 

(5) menekankan susunan kronologis (catatan:deskripsi menekankan susunan 

ruang), dan (6) biasanya memiliki dialog. 

 Sedikit berbeda dengan Semy, Nursisto (1999:39) menyatakana bahwa 

untuk membedakan karangan narasi dengan jenis karangan lainnya, ada beberapa 

cirri karangan narasi yang dapat digunakan sebagai pembeda, yaitu (1) bersumber 

dari fakta atau sekedar fiksi, (2) berupa rangkaian peristiwa, dan (3) bersifat 

menceritakan.Jadi, ciri-ciri karangan narasi adalah (1) bercerita tentang peristiwa, 

(2) bersumber dari fakta ataupun rekayasa, (3) adanya konflik, (4) adanya tokoh 

yang mengalami konflik, (5) menekankan susunan kronologis, dan (6) biasanya 

memiliki dialog. 

 

2.2.1.5 Struktur Narasi 

 Keraf (2007:145) berpendapat, dilihat dari komponen pembentuknya ada 

empat struktur narasi, yaitu (1) Pembuatan; ciri utama yang membedakan deskripsi 

dengan sebuah narasi adalah aksi/tindak-tanduk. Rangkaian perbuatan/tindakan 

menjadi landasan utama untuk menciptakan sifat dinamis sebuah narasi, (2) 
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Penokohan; perwatakan (karakteristik) dalam pengisahan dapat diperoleh dengan 

usaha memberi gambaran mengenai tindak-tanduk dan ucapan-ucapan para 

tokohnya (pendukung karekter), segala tindakan, kata/perbuatan, (3) Latar; latar 

adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. Latar disebut juga setting, yang 

meliputi waktu dan tempat, (4) Sudut pandang; sudut pandang dalam sebuah narasi 

mempersoalkan bagaimana pertalian antar seseorang yang mengisahkan narasi itu 

dengan tindak-tanduk yang berlangsung pada kisah itu. 

 Struktur penting dalam sebuah narasi adalah: (1) kejadian, (2) tokoh, (3) 

konflik, (4) alur/plot, (5) latar yang terdiri atas waktu, tempat dan suasana. Adapun 

tahapan dalam menulis narasi diantaranya: (1) menentukan tema cerita, (2) 

menentukan tujuan, (3) mendaftarkan topik atau gagasan pokok, (4) menyusun 

gagasan pokok menjadi kerangka karangan, (5) mengembangkan kerangka menjadi 

karangan. 

 Berdasarkan pendapat di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa struktur narasi 

yaitu waktu, penokohan, perbuatan, pertikaian, alur, setting atau latar, dan sudut 

pandang.  

2.2.2 Teknik Parafrase 

2.2.2.1 Pengertian Teknik Parafrase 

 Suyatno (2004:15) mengungkapkan bahwa teknik pembelajaran adalah cara 

konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, guru 

dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 
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 Pengertian lain dikemukakan oleh Rustono bahwa, teknik berarti tingkah 

laku mengajar yang secara actual diperagakan di kelas. Teknik merupakan 

perwujudan produser mengajar, karena realitasnya yang demikian itu, maka teknik 

bersifat implementasional. Berbeda dengan Rohani (1997:108) yang 

mengungkapkan bahwa, teknik yaitu produser atau acuan yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, peralatan, orang dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. 

 Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru pada saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

Salah satu teknik yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik 

parafrase, yaitu (1) pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau 

macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian, (2) penguraian 

kembali suatu teks (karangan) dalam bentuk (susunan kata-kata) yang lain, dengan 

maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia).  

Penggunaan teknik paraphrase dalam pembelajaran akan membantu siswa 

untuk mengembangkan tulisannya karena siswa akan berimajinasi dengan 

keinginannya masing-masing tanpa mengubah makna dari kata yang akan dipakai 

dalam pembuatan sebuah karangan narasi. Hal ini disebabkan siswa sering merasa 

bingung menentukan tema untuk menulis. Teknik ini diharapkan dapat membantu 

siswa dalam memecahkan masalah tersebut. 
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2.2.3  Teknik Tebak Kata 

2.2.3.1 Pengertian Tebak Kata 

 Teknik tebak kata adalah salah satu permainan yang dahulu sering 

dimainkan di masa SD dan SMP awal. Cara permainan ini cukup sederhana karena 

hanya menebak satu atau dua kata yang diingankan game master. Game master 

menyimpan satu kata kemudian membuat garis-garis horizontal yang berjajar 

sejumlah huruf dalam kata tersebut. Permainan ini cukup mudah karena peserta 

hanya dituntut untuk menebak-nebak huruf. 

Teknik tebak kata dapat membantu teknik paraphrase. Karena penggunaan 

dua teknik dalam peningkatan keterampilan menulis karangan narasi ini akan 

mempermudah siswa dalam berimajinasi. 

Tujuan yang ingin dicapai dari teknik tebak kata dan parafase adalah dapat 

terwujudnya suatu pembelajaran menulis karangan narasi yang menarik, 

menyenangkan, dan menantang. Dengan demikian, siswa mampu membuat kalimat 

yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya dengan kata-kata yang mereka 

inginkan. 

 

2.2.4 Pengertian Iklan 

Pengertian iklan menurut Klepper (1986), iklan berasal dari bahasa latin, ad-

vere yang berarti mengoperasikan pikiran dan gagasan kepada pihak lain. 

Sedangkan menurut Kotler (2002:658), periklanan didefinisikan sebagai bentuk 

penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara nonpersonal oleh suatu sponsor 

tertentu yang memerlukan pembayaran. 
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Menurut KBBI, pengertian iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, 

membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. 

Lebih lanjut Rhenald Kasali (1992:21) mengungkapkan secara sederhana iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh 

suatu masyarakat lewat suatu media. Namun demikian, untuk membedakannya 

dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya 

membeli. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan merupakan 

suatu bentuk komunikasi nonpersonal yang menyampaikan informasi berbayar 

sesuai keinginan dari institusi atau sponsor tertentu melalui media massa yang 

bertujuan memengaruhi atau mempersuasi khalayak agar membeli suatu produk 

atau jasa. 

 

2.2.5 Fungsi Iklan 

Menurut Kotler (2000:578-579) iklan sangat penting karena memiliki fungsi 

komunikasi yang kritis, antara lain: (1) Menginformasikan, iklan membuat 

konsumen sadar akan adanya produk baru, memberikan informasi mengenai merk 

tertentu, dan menginformasikan karakteristik serta keunggulan suatu produk. Pada 

tahap awal dari kategori produk, iklan sangat diperlukan untuk membangun 

permintan primer. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang efisien karena mampu 

meraih khalayak luas dengan biaya yang relativ rendah. (2) Membujuk, tujuan ini 

sangat penting pada tahap persaingan, dimana perusahaan ingin membangun 

permintaan selektif untuk produk tertentu. Beberapa iklan menggunakan 
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comparative advertising yang memberikan perbandingan atribut dari dua atau lebih 

merk/produk secara eksplisit.Iklan yang efektif akan membujuk konsumen utnuk 

mencoba menggunakan/mengkonsumsi suatu produk. Kadang-kadang iklan dapat 

mempengaruhi permintaan primer yang membentuk permintaan untuk seluruh 

kategori produk. Seringkali iklan ditujukan untuk membangun permintaan 

sekunder yaitu permintaan untuk merk perusahaan tertentu. (3) Mengingatkan, 

iklan dapat membuat konsumen tetap ingat pada merk/produk perusahaan. Ketika 

timbul kebutuhan yang berkaitan dengan produk tertentu, konsumen akan 

mengingat iklan tentang produk tertentu. Maka konsumen tersebut akan menjadi 

kandidat pembeli. Iklan dengan tujuan mengingatkan ini sangat penting unruk 

produk matang. (4) Memberikan nilai tambah, iklan memberikan nilai tambah 

terhadap produk dan merk tertentu dengan cara mempengaruhi persepsi konsumen. 

Iklan yang efektif akan memberikan nilai tambah produk sehingga produk 

dipersepsikan lebih mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi, bahkan melebihi apa 

yang ditawarkan oleh produk lain, dan secara keseluruhan memberikan kualitas 

yang lebih baik dari produk lainnya. (5) Mendukung usaha promosi lainnya, dapat 

digunakan sebagai alat pendukung usaha promosi lainnya seperti sebagai alat untuk 

menyalurkan sales promotion, pendukung sales representative, meningkatkan hasil 

dari komunikasi pemasaran lainnya. 

Disamping itu, menurut Tellis (1998) periklanan memberikan dampak 

terhadap produksi masal dibutuhkan kemampuan suatu perusahaan untuk melayani 

pasar yang luas. Perusahaan harus memberi merk produknya dengan nama yang 

unik sehingga konsumen melakukan permintaan terhadap suatu barang tertentu. 
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Jadi, produksi masal dan pemasaran dapat menguntungkan bila telah memiliki 

merk. Kedua, produksi massal membutuhkan kemasan yang baik. Sehingga 

perusahaan dapat memberi merk pada kemasan dengan desain dan nama yang unik. 

Oleh karena itu iklan merupakan alat komunikasi perusahaan terhadap konsumen 

untuk menyampaikan kualitas produk yang unik yang dapat dilihat dari kemasan 

unik dan merk produk yang dihasilkan. 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi iklan yaitu  

menginformasikan, membujuk, mengingatkan, memberikan nilai tambah, serta 

mendukung usaha promosi lainnya kepada masyarakat luas. 

 

2.2.6 Pembelajaran Menulis Karangan Narasi dengan Menggunakan Teknik 

Tebak Kata dan Parafase 

 Pembelajaran menulis karangan narasi merupakan kegiatan pembelajaran 

yang melatih siswa untuk menuangkan ide dan gagasan yang dimiliki dalam bentuk 

tulisan. Dalam pelaksanaannya siswa membutuhkan sebuah tema untuk dijadikan 

sebuah karangan narasi. Oleh karena itu dibutuhkan teknik agar mempermudah 

siswa dalam pembuatan karangan narasi. 

 Tujuan pembelajaran akan bisa tercapai apabila ditunjang dengan teknik 

pembelajaran yang baik. Teknik tersebut merupakan teknik yang mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran tersebut. Teknik parafrase 

dan tebak kata diharapkan mampu memperbaiki ketidakmampuan siswa SMP 

Negeri I Sukorejo Kabupaten Kendal dalam menulis karangan narasi. 
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 Cara penerapan teknik ini yaitu (1) guru memberikan pengantar 

pembelajaran, (2) guru menyampaikan penjelasan mengenai pembelajaran menulis 

karangan narasi menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di 

radio, menjelaskan pengertian narasi, ciri-ciri karangan narasi, pengertian teknik 

parafrase, pengertian teknik tebak kata, pengertian iklan, (3) guru memberikan 

contoh karangan narasi yang menggunakan teknik parafrase dan tebak kata, (4) 

guru memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan sesuatu yang belum jelas, 

(5) guru dan siswa mengidentifikasi unsur narasi yang ada pada contoh karangan, 

(6) guru memberikan motivasi kemudian membagikan lembar kerja pada siswa, (7) 

siswa mulai menulis karangan narasi menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

dengan dipandu guru, (8) guru berjalan keliling kelas sembari mengawasi pekerjaan 

siswa, (9) setelah selesai, beberapa pekerjaan siswa dikoreksi secara bersama-sama 

di depan kelas, (10) siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya, (11) guru bersama 

siswa merefleksi kegiatan pembelajaran dan teknik yang telah digunakan. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Dalam proses belajar mengajar didapat fakta bahwa prestasi belajar siswa 

belum maksimal. Pembelajaran di kelas terlihat pasif dan siswa kurang 

memerhatikan penjelasan dari guru. Strategi yang digunakan guru masih monoton 

dan kurang variatif. Seperti pembelajaran pada umumnya, guru masih 

menggunakan metode ceramah yang membuat para siswa merasa jenuh dan tidak 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Untuk menulis karangan narasi siswa 

biasanya cenderung kebingungan karena tidak mengerti apa yang hendak ditulis. 
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 Untuk mengatasi permasalahan ini, guru membantu siswa agar tidak 

mengalami kesulitan dalam menulis dengan menggunakan teknik tebak kata dan 

parafase. Tujuan guru menggunakan teknik ini adalah sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. Siswa diharapkan 

mampu menulis karangan narasi dengan bantuan sebuah tema yang diberikan guru. 

Jadi, setelah siswa mendengarkan iklan yang telah diberikan guru, siswa disuruh 

menebak judul iklan tersebut kemudian siswa memparafrasekan judul dari iklan 

yang didengar, hasil dari parafrase tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebuah 

karangan narasi.  

 Operasional penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Tiap 

siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi.Hal ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis 

narasi dengan menggunakan teknik tebak kata dan parafase pada siswa kelas VIIB 

SMP Negeri I Sukorejo Kabupaten Kendal. 
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 Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan dalam penelitian 

ini adalah keterampilan siswa kelas VIIB SMP Negeri I Sukorejo Kabupaten 

Kendal dalam menulis karangan narasi akan meningkat dan terjadi perubahan pada 

tingkah laku siswa, jika dalam pembelajarannya menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian mengenai pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan 

teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio ini merupakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

menulis karangan narasi. Melalui penelitian tindakan kelas ini diharapkan kualitas 

pembelajaran menulis karangan narasi menjadi lebih baik.  

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, tiap-tiap siklus terdiri dari empat 

langkah sebagai berikut. 

1) Perencanaan merupakan rencana tindakan yang nantinya akan dilakukan pada 

pembelajaran menulis karangan narasi berbahasa Jawa. 

2) Tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran karangan 

narasi berbahasa Jawa menurut perencanaan yang telah direncanakan. 

3) Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamat yang dilakukan peneliti 

saat pembelajaran karangan narasi berbahasa jawa. 

4) Refleksimerupakan mengingat dan merenungkan kembali tindakan yang telah 

dilakukan selama pembelajaran karangan narasi berbahasa Jawa. 
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Desain siklus penelitian tindakan kelas digambarkan sebagai berikut. 

  Siklus I   Siklus II 

     KA P     RP 

  

 

R       T     R       T 

 

    O         O 

Bagan 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

Keterangan: 

P : Perencanaan 

T : Tindakan 

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

KA : Kondisi Awal 

Secara rinci tindakan yang dilakukan tiap siklus dalam penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.1.1 Siklus I 

Pada siklus I terdapat empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. 
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3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap ini diadakan kegiatan perencanaan untuk mempersiapkan 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. Kegiatan-

kegiatan yang tercakup di dalam tahapan perencanaan ini yaitu a) menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, b) berkolaborasi dengan guru untuk 

merencanakan Standar Ketuntasan Belajar Minimum, c) menyusun pedoman 

observasi, pedoman jurnal, dan pedoman wawancara, dan d) menyiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan pada saat penelitian. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Pada siklus I tindakan-tindakan yang dilakukan seperti diuraikan di bawah 

ini. 

a) Apersepsi 

Apersepsi dilakukan untuk mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan 

kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik parafrase dan 

tebak kata terhadap iklan di radio. Pada tindakan ini, guru menjelaskan tata cara 

pelaksanaan menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio beserta aturan-aturannya. 

 

b) Tindakan 

Pada tahap ini dilakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Tindakan tersebut adalah, (1) guru dan siswa mendiskusikan mengenai 
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langkah-langkah menyusun karangan narasi berdasarkan contoh iklan yang ada, (2) 

guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

empat sampai lima orang siswa, (3) guru memberi nomor urut bagi tiap kelompok, 

(4) guru memperdengarkan iklan-iklan kepada tiap kelompok, sehingga tiap 

kelompok mendengart iklan yang berbeda, (5) secara individu siswa tiap kelompok 

membuat sebuah karangan narasi dengan judul karangan yang sama, (6) guru 

mengamati siswa saat membuat karangan narasi, dan membantu siswa apabila ada 

kesulitan, (7) setelah selesai, hasil pekerjaan siswa dikumpulkan kemudian siswa 

dan guru mengoreksi bersama. 

 

c) Penutup 

Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

setelah kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi selesai dilaksanakan. 

Sebelum guru menutup kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menanggapi kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi berbahasa 

Jawa dengan teknik tebak kata dan parafase yang baru dilaksanakan. 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati siswa pada saat pembelajaran 

menulis karangan narasi menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap 

iklan di radiocerita berlangsung. Aspek yang diamati yaitu (1) perilaku siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung, seperti mengganggu teman, melamun, 

bergurau, mengantuk, meremehkan kegiatan pembelajaran, terganggu lingkungan, 

dan memperhatikan dengan seksama, (2) keaktifan siswa dalam bertanya, (3) 
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respon siswa ketika mengikuti proses pembelajaran menulis karangan narasi 

berlangsung. 

Observasi dilakukan peneliti dan bekerjasama dengan guru mata pelajaran 

untuk mengetahui perilaku siswa satu per satu. Pengamatan ini nantinya akan 

digunakan sebagai bahan kajian dalam perubahan perilaku yang dialami siswa 

setelah mengikuti pembelajaran menulis narasi menggunakan teknik tebak kata dan 

parafase terhadap iklan di radio. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Pada akhir siklus I dicatat hasil kemampuan dan perilaku siswa dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada 

siklus I, maka dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu 

dilaksanakan pada siklus II. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I 

dicarikan pemecahannya, dan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada siklus I dapat 

dipertahankan atau ditingkatkan. 

 

3.1.2 Siklus II 

Kegiatan pada siklus II juga terdiri atas empat tahap yang meliputi, revisi 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.2.1 Revisi Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II ini, merupakan evaluasi perencanaan pada 

siklus I yang bertujuan agar keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi  
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meningkat. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu a) menyusun perbaikan 

Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan rencana lanjutan tindakan 

yang akan dilakukan, b) berkolaborasi dengan guru untuk merencanakan Standar 

Ketuntasan Belajar Minimum, c) menyusun pedoman observasi, pedoman jurnal, 

dan pedoman wawancara, dan d) menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada 

saat penelitian. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam siklus II  sama dengan tindakan 

pada siklus I. Perbedaannya terletak pada iklan yang ditayangkan, pada siklus I 

gambar yang digunakan masih bersifat umum sedangkan pada gambar pada siklus 

II menggunakan gambar yang lebih bersifat khusus. Akan tetapi guru juga tidak 

lupa mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan pada siklus I. 

a) Apersepsi 

Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengkondisikan siswa 

agar siap mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik 

parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio. Pada tahap ini, siswa dijelaskan 

tata cara pelaksanaan menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan 

parafase  terhadap iklan di radio beserta aturan-aturannya. 

 

b) Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap ini meliputi adalah (1) memberikan 

umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I, (2) melaksanakan proses 
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pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, (3) 

memberikan motivasi kepada siswa agar berpartisipasi lebih aktif dan bersungguh-

sungguh dalam menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan 

parafase  terhadap iklan di radio. 

Pada tahap ini dilakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Guru memperdengarkan sebuah iklan dan contoh karangan narasi yang 

berbeda dengan siklus I. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari empat sampai lima orang siswa, kemudian guru memberi 

nomor urut bagi tiap kelompok. Guru memperdengarkan iklan-iklan menurut 

nomor urut dari tiap kelompok, sehingga tiap kelompok melihat iklan yang berbeda. 

Berbeda dengan siklus I, pada siklus II sebelum membuat sebuah karangan narasi 

dengan teknik parafrase tiap kelompok diharuskan menebak judul iklan yang 

diperlihatkan. Secara individu siswa tiap kelompok membuat sebuah karangan 

narasi dengan judul karangan yang sama,. Guru mengamati siswa saat membuat 

karangan narasi, dan membantu siswa apabila ada kesulitan. Hasil pekerjaan siswa 

dikumpulkan kemudian siswa bersama guru mengoreksi bersama-sama. Kemudian 

guru bersama siswa merefleksi kegiatan pembelajaran dan teknik yang telah 

digunakan. 

Setelah pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal siswa yang 

bertujuan untuk mengetahui tanggapan siswa atas pembelajaran menulis karangan 

narasi yang telah dilakukan dengan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di 
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radio. Setelah itu, dilakukan wawancara kepada siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi, sedang,dan terendah.  

  

3.1.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus II sama dengan observasi pada siklus I. Observasi 

dilakukan dengan mengamati siswa pada saaat pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio 

berlangsung. Aspek yang diamati yaitu (1) perilaku siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, seperti mengganggu teman, melamun, bergurau, 

mengantuk, meremehkan kegiatan pembelajaran, terganggu lingkungan, dan 

memperhatikan dengan seksama, (2) keaktifan siswa dalam bertanya, (3) respon 

siswa ketika mengikuti proses pembelajaran menulis karangan narasi berlangsung. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II dilakukan dengan mengevaluasi tindakan-tindakan 

yang sudah dilakukan. Apabila hasil tes pada siklus II sudah mencapai target yang 

telah ditentukan, berarti pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik 

parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio berhasil, atau dengan kata lain 

pembelajaran berbicara krama dengan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan 

di radio dapat meningkatkan siswa dalam menulis karangan narasi. 

 

3.2 Subjek Penelitian 
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Subjek penelitian ini adalah menulis karangan narasi dengan teknik tebak 

kata dan parafase terhadap iklan di radiopada siswa kelas VII B SMP Negeri 1 

Sukorejo Kendal dengan jumlah 32 siswa. Kelas VIIB merupakan salah satu kelas 

dari enam kelas di SMP Negeri 1 Sukorejo Kendal. Dipilihnya kelas VIIB karena 

berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Jawa, 

keterampilan berbicara krama masih kurang maksimal dibandingkan dengan kelas 

VII yang lainnya. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata kelas yang masih di bawah 

standar, yaitu 68,59 dari KKM 70,00. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang digunakan terdiri atas variabel input-output dan 

variabel proses. 

3.3.1 Variabel Input-Output 

Variabel input dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. Kondisi 

awal keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi cenderung rendah. 

Variabel output yang digunakan dalam penelitian ini adalah peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio diharapkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa. 

 

3.3.2 Variabel Proses 
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 Variabel proses dalam penelitian ini adalah proses penggunaan teknik tebak 

kata dan parafase terhadap iklan di radio. Teknik tebak kata dan parafase 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan 

narasi berbahasa Jawa. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini, bentuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

instrumen tes dan instrumen nontes. 

 Instrumen tes adalah cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian 

yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-

pertanyaan. Sedangkan instrumen nontes dilakukan tanpa menguji peserta didik 

melainkan dilakukan dengan pengamatan. 

3.4.1 Instrumen Tes 

 Instrumen tes bertujuan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam 

menulis karangan narasi sesuai dengan urutan atau rangkaian peristiwa yang terjadi 

pada iklan yang ditayangkan di depan kelas. 

 Aspek-aspek yang menjadi penilaian dalam menulis karangan narasi 

meliputi (1) kesesuaian judul dengan isi, (2) kohesi dan koherensi, (3) struktur 

kalimat, (4) ejaan atau tanda baca, (5) kelengkapan unsur cerita 5W1H, dan (6) diksi 

(Nurgiyantoro 2001:306). 
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Tabel 1. Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Narasi 

NO. ASPEK PENILAIAN 
SKOR MAKSIMAL 

1. Kesesuaian judul dengan tema 20 

2. Kohesi dan koherensi 20 

3. Struktur kalimat 20 

4. Ejaan atau tanda baca 20 

5. Diksi 20 

 Jumlah 100 

 

 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Menulis Narasi 

NO. 

ASPEK 

PENILAIAN 

KRITERIA SKOR 

1. Kesesuain Judul Judul sesuai dengan isi tulisan 

Judul cukup sesuai dengan isi tulisan 

Judul kurang sesuai dengan isi tulisan 

Judul tidak sesuai dengan isi tulisan 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

2. Kohesi dan 

Koherensi 

Keterkaitan dan keruntunan 

antarparagraf dan antarkalimat jelas 

Keterkaitan dan keruntunan 

antarparagraf dan antarkalimat cukup 

jelas 

16-20 

 

11-15 
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Keterkaitan dan keruntunan 

antarparagraf dan antarkalimat kurang 

jelas 

Keterkaitan dan keruntunan 

antarparagraf dan antarkalimat tidak 

jelas 

6-10 

 

 

0-5 

3. Struktur Penyusunan struktur tepat 

Penyusunan struktur cukup tepat 

Penyusunan struktur kurang tepat 

Penyusunan struktur tidak tepat 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

4. Ejaan atau tanda 

baca 

Kesalahan ejaan dan tanda baca kurang 

dari 5 

Kesalahan ejaan dan tanda  baca 5-12 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 12-15 

Kesalahan ejaan dan tanda baca lebih  

dari 15 

16-20 

 

11-15 

6-10 

0-5 

5. Diksi Pilihan kata sesuai tema dan bervariasi 

Pilihan kata cukup sesuai tema dan 

cukup bervariasi 

Pilihan kata kurang sesuai tema dan 

kurang bervariasi 

Pilihan kata tidak sesuai tema dan tidak 

bervariasi 

16-20 

     11-15 

 

6-10 

 

0-5 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kriteria pada setiap aspek, yaitu 

kategori sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kategori penilaian 

dalam keterampilan menulis karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik 

parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio dapat dilihat pada tabel berikut 

(Nurgiyantoro 2001:399). 
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Tabel 3. Parameter Penilaian 

NO. Hasil Yang Dicapai Siswa Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

<60 

61-70 

71-80 

81-90 

>91 

Sangat Kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahuikategori dalam menulis karangan 

narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio, apabila siswa nilai lebih dari 91 kemampuan siswa tergolong sangat baik, 

kategori baik antara 81-90, kategori cukup antara 71-80, kategori kurang baik antara 

61-70, dan kategori sangat kurang baik apabila siswa mendapat nilai kurang dari 

60. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

 Dalam penelitian ini selain menggunakan instrumen tes juga menggunakan 

instrumen nontes. Instrumen nontesdilakukan untuk mengetahui perubahan-

perubahan perilaku siswa setelah mengikuti proses pembelajaranmenulis karangan 

narasi menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio. Bentuk 

instrumen nontes dalam penelitian ini ialah jurnal, observasi, dan wawancara. 
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3.4.2.1 Pedoman Jurnal 

 Lembar jurnal merupakan catatan semua kejadian selama proses 

pembelajaran berlangsung. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

jurnal guru dan siswa. 

 Jurnal guru berisi uraian pendapat dari guru bahasa Jawa tentang 

berlangsungnya proses pembelajaran menulis wacana narasi. Jurnal siswa berisi 

tanggapan dan perasaan siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa. Adapun aspek yang dicatat dalam jurnal siswa 

meliputi: (1)  respon siswa terhadap materi pembelajaran, (2) respon dan sikap 

siswa selama proses pembelajaran, (3) respon siswa terhadap teknik yang 

digunakan, (4) kesan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

 

3.4.2.2 Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk memantau perilaku siswa saat 

pembelajaran. Aspek yang diamati antara lain: (1)  sikap dan respon siswa saat guru 

menyampaikan apersepsi mengenai menulis wacana narasi, (2) antusias dan 

keseriusan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi berbahasa 

Jawa menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. 

 

3.4.2.3 Lembar Wawancara 

 Wawancara dilakukan kepada tiga siswa, yaitu siswa yang mendapatkan 

nilai tertinggi, sedang, dan terendah. Wawancara dilaksanakan setelah proses 

pembelajaran. Hal-hal yang menjadi pertanyaan adalah (1) perasaan siswa selama 
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mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase terhadap iklan di radio, (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran 

menulis karangan narasi berbahasa Jawa yang telah diajarkan, (3) kesan siswa 

setelah mengikuti pembelajaran, (4) kesulitan yang dihadapi siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi berbahasa Jawa, (5) manfaat yang 

siswa peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis yang telah berlangsung. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil keterampilan 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran, sedangkan teknik nontes digunakan 

untuk mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengukuti proses 

pembelajaran. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

 Teknik tes digunakan untuk memperoleh data selama proses pembelajaran 

menulis karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik tebak kata dan 

parafase terhadap iklan di radio berlangsung pada siklus I dan siklus II. Adapun 

aspek yang dinilai meliputi: kesesuaian judul dengan isi tulisan, rangkaian peristiwa 

(alur), ejaan dan tanda baca, pilihan kata dan penyajian isi, susunan kalimat, 

susunan paragraf. 
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3.5.2 Teknik Nontes 

 Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal, 

observasi, dan wawancara. 

 

3.5.2.1 Jurnal Siswa dan Jurnal Guru 

 Jurnal siswa dan guru dilakukan dengan mengisi lembar jurnal pada akhir 

pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio. Jurnal ini bermanfaat untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan yang dirasakan oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Jurnal 

sendiri diberikan dan diisi oleh siswa setelah pembelajaran menulis narasi. 

 Jurnal guru berisi mengenai respon, tingkah laku siswa, keaktifan mereka 

pada saat pembelajaran menulis narasi. Jurnal guru dan siswa diisi pada saat 

pembelajaran menulis narasi telah usai. 

3.5.2.2 Observasi 

 Observasi digunakan untuk mengetahui keadaan, respon, sikap, dan 

keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Observasi penelitian ini 

dilakukan oleh dua orang, yaitu guru mata pelajaran Basa Jawa kelas VIIB SMP 

Negeri I Sukorejo dan rekan peneliti. Guru sebagai observatory pertama mengamati 

keadaan siswa dan suasana kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Observator 

kedua dilakukan oleh rekan peneliti. Observator kedua mengamati perilaku positif 

dan negative siswa yang dituliskan pada lembar observasi siswa. 

 

 

3.5.2.3 Wawancara 
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 Wawancara dilakukan setelah pembelajaran berakhir, bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari siswa yang berkaitan dengan pembelajaran menulis 

karangan narasi berbaha Jawa menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio. Wawancara hanya dilakukan pada siswa yang memperoleh 

nilai tertinggi, sedang, dan terendah. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

 Teknik kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data setelah siswa 

melakukan tes menulis karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik tebak 

kata dan parafase terhadap iklan di radio yang dilakukan pada siklus I dan siklus II. 

 Perhitung persentase nilai menggunakan rumus: 

𝑁𝑃 =
𝑁

𝑛𝑥𝑆
x100% 

Keterangan: 

NP : Nilai Persentase 

N : Jumlah nilai dalam satu kelas 

n : Nilai maksimal soal tes 

S : Banyaknya siswa dalam satu kelas 

 Hasil penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes pada 

siklus I dan siklus II, yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui persentase 
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peningkatan kemampuan menulis karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan 

teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio pada siswa kelas VIIB SMP 

Negeri I Sukorejo Kabupaten Kendal. 

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

 

 Teknik kualitatif dilakukan untuk menganalisis data nontes yang diperoleh 

dalam proses pembelajaran. Hasil observasi akan memberikan gambaran perilaku 

siswa dalam menulis karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik tebak 

kata dan parafase terhadap iklan di radio. Dengan demikian akan diperoleh kesan 

dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Harapannya 

akan ditemukan solusi terhadap kesulitan yang dialami guru dan siswa sehingga 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi berbahasa Jawa dapat 

meningkat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang hasil tes dan nontes. Hasil tes 

berupa hasil keterampilan menulis karangan narasi setelah menggunakan teknik 

tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio pada siklus I dan siklus II. Hasil 

nontes berupa observasi, jurnal dan wawancara. 

 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

Sebelum melakukan tindakan pada siklus I dan siklus II, peneliti melakukan 

wawancara dengan guru kelas untuk mengetahui kemampuan siswa berupa nilai 

menulis karangan narasi sebelum menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio. Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari guru 

bahasa Jawa kelas VII bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan 

membuat karangan narasi dikarenakan dalam proses pembelajaran guru tidak 

menggunakan teknik maupun media. Nilai rata-rata kelas masih dibawah KKM 

yaitu 70, karena nilai rata-rata siswa hanya sebesar 68,59. Berdasarkan nilai yang 

sudah ada, dari 32 siswa terdapat sebanyak 13 siswa yang tergolong tuntas, hal  itu 

berarti terdapat 19 siswa yang masih belum tuntas.    
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

 Kegiatan siklus I merupakan tindakan awal dalam penelitian karangan 

narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. 

Tindakan siklus I ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memecahkan 

masalah siswa dalam penelitian karangan narasi menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase terhadap iklan di radio. Hasil pelaksanaan pembelajaran menulis 

karangan narasi pada siklus I terdiri dari data tes dan data nontes. Data tes dan 

nontes tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes yang dimaksud adalah hasil tes kemampuan siswa dalam menulis 

karangan narasi setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase terhadap iklan di radio. Setelah dilaksanakan tes di akhir pembelajaran 

siklus I diperoleh hasil seperti di bawah ini. 

Tabel 4. Hasil Penilaian Menulis Karangan Narasi pada Siklus I 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

Responden ∑ nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

>91 

81-90 

71-80 

61-70 

<60 

- 

3 

12 

15 

2 

- 

248 

880 

992 

116 

- 

11,09% 

39,36% 

44,36% 

5,19% 

2236

32
 

= 69,86 

(Kurang) 
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 Jumlah 32 2236 100 

 

 Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh dari 32 

siswa adalah 69,86 dan berada pada kategori kurang. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebanyak 3 atau 11,09% orang siswa mendapatkan nilai kategori baik. 12 

atau 39,36% orang siswa yang mendapatkan nilai dalam kategori cukup. Sebanyak 

15 atau 44,36% orang siswa memperoleh nilai kategori kurang dan sebanyak 2 atau 

5,19% orang siswa yang memperoleh skor dalam kategori sangat kurang. 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kesesuaian Judul dengan 

Isi 

 Hasil tes menulis karangan narasi menggunakan teknik parafrase dan tebak 

kata terhadap iklan di radio aspek kesesuain judul dengan isi dipaparkan pada tabel 

5 berikut ini. 

Tabel 5. Hasil Tes Siklus I Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

5 

21 

6 

- 

63 

186 

31 

- 

22,5 % 

66,4 % 

11,1 % 

- 

280

32
 

= 8,75 

atau 9 

(Baik) 

 Jumlah 32 280 100 
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 Data tabel 5 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas untuk aspek 

kesesuaian judul dengan isi pada siklus I sebesar 8,75 atau 8 berada pada kategori 

baik. Dari tabel di atas, siswa yang mendapat skor dengan kategori sangat baik 

sebanyak 5 orang siswa atau 22,5%. Siswa yang mendapat skor dengan kategori 

baik sebanyak 21 orang siswa atau 66,4%, dan 6 orang siswa atau 11,1% mendapat 

skor dengan kategori cukup serta tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori 

kurang. 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kohesi dan Koherensi 

 Hasil tes menulis karangan narasi menggunakan teknik parafrase dan tebak 

kata terhadap iklan di radio aspek kohesi dan koherensidipaparkan pada tabel 6 

berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Tes Siklus I Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

6 

22 

4 

- 

77 

199 

27 

- 

25,4 % 

65,7 % 

8,9 % 

- 

303

32
 

= 

9,46atau 

9 (Baik) 

 Jumlah 32 303 100 

 

 Data tabel 6 di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas untuk aspek 

kohesi dan koherensi pada siklus I sebesar 9,46 atau 9 berada pada kategori baik. 
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Siswa yang mendapat skor dengan kategori sangat baik sebanyak 6 orang siswa 

atau 25,4%. Siswa yang mendapat skor dengan kategori baik sebanyak 22 orang 

siswa atau 65,7%. Siswa yang mendapat skor dengan kategori cukup sebanyak 4 

orang siswa atau 8,9%, tidak ada siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

kurang. 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Aspek Struktur 

 Penilaian aspek struktur difokuskan pada susunan kata, frasa, dan kalimat 

yang benar yang ada pada karangan siswa. Hasil tes menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio aspek struktur 

dipaparkan pada tabel 7 berikut ini. 

 Tabel 7. Hasil Tes Suklus I pada Aspek Struktur 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

10 

19 

3 

- 

180 

130 

20 

- 

54,5 % 

39,4 % 

6,1 % 

- 

330

32
 

= 10,31 

atau 10 

(Baik) 

 Jumlah 32 330 100 

 

 Tabel 7 menunjukkan hasil menulis karangan narasi pada aspek struktur 

yang menunjukkan nilai rata-rata sebesar 10,31 dan dalam kategori baik. Sebanyak 

10 orang siswa atau 54,5 % memperoleh skor berkategori sangat baik, dan 19 orang 
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siswa atau 39,4 % memperoleh skor dalam kategori baik. Sebanyak 3 orang siswa 

atau 6,1 % memperoleh nilai berkategori cukup, dan tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai berkategori kurang. 

4.1.2.1.4 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

 Penilaian aspek dan tanda baca difokuskan pada ketepatan dan kesesuaian 

penggunaan ejaan dan tanda baca pada karangan yang ditulis oleh siswa. Hasil 

penilaian ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel 8 berikut. 

 Tabel 8. Hasil Tes Siklus I pada Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

11 

14 

5 

2 

200 

187 

41 

9 

45,8 % 

42,8 % 

9,4 % 

2,0 % 

437

32
 

= 13,65 

atau 

13(Baik) 

 Jumlah 32 437 100 

 

 Tabel di atas merupakan data hasil tes menulis karangan narasi siswa kelas 

VII B SMP Negeri 1 Sukorejo pada aspek ejaan dan tanda baca. Diketahui sebanyak 

11 orang siswa atau 45,8 % berada pada kategori nilai sangat baik. 14 orang siswa 

atau 42,8 % mendapatkan skor dengan kategori baik. Kemudian 5 orang siswa 

berikutnya atau 9,4 % mendapatkan nilai dengan kategori cukup, dan 2 orang siswa 

atau 2,0 % memperoleh nilai berkategori kurang. 
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4.1.2.1.5 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Diksi 

 Penilaian aspek diksi difokuskan pada ketepatn dan kesesuaian kata yang 

dipakai pada karangan yang ditulis oleh siswa. Hasil penilaian aspek diksi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 10. Hasil Tes Siklus I pada Aspek Diksi 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

10 

20 

2 

- 

135 

180 

14 

- 

41,0 % 

54,7 % 

4,3 % 

- 

329

32
 

= 10,28 

atau 10 

(Baik) 

 Jumlah 32 329 100 

 

Tabel 10 di atas menyajikan hasil menulis karangan narasi siswa pada aspek 

diksi atau pilihan kata. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa 10 orang siswa 

atau 41,0 % memperoleh skor dengan kategori sangat baik, 20 orang siswa atau 

54,7 % memperoleh skor berkategori baik, dan 2 orang siswa atau 4,3 % 

memperoleh skor berkategori cukup. Tidak seorangpun siswa memperoleh nilai 

berkategori kurang pada aspek diksi. 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

 Data hasil nontes siklus I diperoleh dari hasil kegiatan observasi, jurnal 

siswa, jurnal guru, dan wawancara. 



52 
 

 
 

 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku siswa selama pembelajaran 

menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap 

iklan di radio. 

 Berdasarkan observasi siklus I dapat disimpulkan bahwa siswa cukup 

antusias dengan materi pembelajaran yang diberikan guru. Sebagian siswa memang 

masih belum memperhatikan pelajaran dengan baik, namun hal itu tidak 

mengganggu jalannya pembelajaran. 

 Tabel 11. Hasil Observasi Perilaku Siswa 

No Perilaku Siswa Frekuensi Persentase 

1 
Dalam pembelajaran memperhatikan dan 

antusias 
24 75 % 

2 
Keaktifan siswa bertanya tentang materi 

menulis karangan narasi 
24 75 % 

3 
Kerjasama siswa berdiskusi dengan kelompok 

dalam menebak judul iklan 
29 90,62 % 

4 
Siswa tidak memperhatikan dan tidak antusias 

dalam proses pembelajaran 
4 12,5 % 

5 Siswa masih diam dan pasif untuk bertanya 5 15,62 % 

6 
Siswa berbicara sendiri dan mengganggu 

temannya 
4 12,5 % 

  

 Dari tabel 11 dapat diketahui bahwa 24 orang siswa atau 75% dalam 

pembelajaran menulis karangan memperhatikan dan sangat berantusias. Pada aspek 

kedua sebanyak 24 orang siswa atau 75%, siswa aktif dalam bertanya mengenai 
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materi yang diajarkan. Pada aspek ketiga sebanyak 29 orang siswa atau 90,62% 

saling bekerjasama dalam menebak judul iklan yang diputar. Pada aspek keempat 

sebanyak 4 orang siswa atau 12,5% terlihat tidak memperhatikan dan tidak 

berantusias saat pembelajaran berlangsung. Pada aspek kelima sebanyak 5 orang 

siswa atau 15,62% siswa masih terlihat pasif, dan pada aspek keenam sebanyak 4 

orang siswa atau 12,5%, siswa berbicara sendiri dan mengganggu temannya. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal 

 Salah satu data hasil nontes diperoleh dari hasil jurnal yang terdiri dari jurnal 

siswa dan jurnal guru. Hasil tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 

 

(1) Jurnal Siswa 

Jurnal siswa diisi setelah pembelajaran selesai dan diisi oleh seluruh siswa 

tanpa kecuali. Jurnal berisi ungkapan hati siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis karang narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan 

di radio. 

Melalui hasil jurnal siswa, dapat diketahui bahwa hampir semua siswa 

merasa senang menulis karangan narasi dengan menebak judul iklan di radio. 

Mereka berpendapat bahwa teknik tersebut memudahkan siswa dalam menulis 

karang narasi. Pada intinya mereka senang dengan pengalaman baru dalam menulis 

karangan narasi. 
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Pertanyaan yang kedua mengenai kesulitan yang dialami siswa. Sebanyak 

12 orang siswa mengalami kesulitan dalam menulis karangan narasi. Di antaranya 

adalah kesulitan dalam pemilihan kata atau diksi, kesulitan dalam penggunaan 

tanda baca, kesulitan membuat kalimat, dan kesulitan menuangkan ide pikiran 

dalam bentuk tulisan. 

Pertanyaan yang ketiga mengenai pemahaman dan ketertarikan siswa dalam 

materi yang diberikan oleh guru. Siswa berpendapat bahwa materi yang diberikan 

guru, yang dalam kegiatan ini adalah peneliti, mudah untuk dipahami karena guru 

menerangkan materi dengan jelas. Hal tersebut membuat siswa lebih tertarik untuk 

belajar mmenulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio, karena mereka belum pernah mendapatkan teknik itu 

sebelumnya. 

Pertanyaan terakhir mengenai kesan dan pesan siswa terhadap pembelajarn 

yang dilakukan. Siswa merasa dengan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan 

di radio membuat mereka menjadi lebih senang menulis, karena teknik tersebut 

sangat membantu. Ada pula yang berpendapat agar teknik ini diajarkan pada siswa-

siswa lain supaya mereka juga tidak mengalami kesulitan dalam menulis karangan. 

 

(2)  Jurnal Guru 

Data hasil jurnal guru merupakan data yang diperoleh dari pengamatan guru 

mata pelajaran Bahasa Jawa kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo. Isinya mengenai 

respon dan tingkah laku siswa yang diamati oleh guru pada saat pembelajaran 

berlangsung. 
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Respon yang diberikan siswa sangat baik terhadap materi pembelajaran 

menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap 

iklan di radio. Siswa bisa mengikuti pembelajaran dan dengan mudah memahami 

penjelasan yang diberikan oleh guru. Di sisi lain guru juga memberika materi 

dengan kesan yang baik dan santai sehingga siswa tidak merasa tegang. Beberapa 

siswa juga aktif bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Pada saat 

pembelajaran berlangsung, siswa memperhatikan dengan baik penjelasan yang 

diberikan oleh guru, meskipun sesekali ada siswa yang terlihat bermalas-malasan 

dan berbicara dengan teman sebangkunya. Evaluasi juga berjalan dengan baik, 

karena semua siswa mengerjakan perintah gurunya untuk menulis karangan narasi 

berdasarkan judul iklan di radio. Selama pembelajaran berlangsung, tidak ada 

gangguan yang berarti. Suasana kelas dalam kondisi tenang, dan guru dapat 

mengendalikan situasi sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara 

 Wawancara pada siklus I dilakukan kepada tiga orang siswa yang 

mendapatkan nilai berkategori baik, cukup, dan kurang. Mereka mengatakan bahwa 

menulis karangan narasi adalah kegiatan yang cukup sukar, karena mereka harus 

menuangkan apa yang dipikirkannya ke dalam bentuk tulisan. Apalagi sebelumnya 

belum ada teknik tang membantu dalam penulisan narasi. 

 Mengenai teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio, ketiga 

siswa merasa senang dan tertarik dengan teknik tersebut. Bagi mereka, ini adalah 
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pengalaman baru yang menyenangkan dalam menulis narasi. siswa lebih 

termotivasi dengan adanya teknik yang dapat membantu mereka menulis. 

 Salah satu pertanyaan dalam wawancara adalah mengenai kesulitan yang 

dihadapi ketiga siswa tersebut. Satu dari ketiga merasa kesulitan karena belum 

terbiasa menulis karangan narasi berbahasa Jawa, sehingga belum banyak kosa kata 

yang dikuasai. 

 Ketiga siswa merasa senang dengan adanya teknik tebak kata dan parafase 

terhadap iklan di radio, karena teknik tersebut sangat membantu mereka dalam 

memunculkan ide-idenya. Manfaat yang dapat mereka ambil adalah mereka 

menjadi lebih kreatif dalam kegiatan menulis, selai itu mereka juga menyarankan 

agar pelajaran Bahasa Jawa dibuat lebih menarik dengan adanya teknik-teknik 

pembelajaran yang lain. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

 Siklus II dilaksanakan karena pada siklus I, hasil tes menulis para siswa 

sebagian besar belum mencapai nilai tuntas, sehingga siklus II diadakan kembali 

sebagai perbaikan dari siklus I. Hasil dari penelitian ini membahas hasil tes dan 

nontes pada pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase terhadap iklan di radio. 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

 Tabel di bawah ini menunjukkan hasil tes kemampuan menulis karangan 

narasi siswa pada siklus II. 
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 Tabel 12. Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siklus II 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

Responden ∑ nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

>91 

81-90 

71-80 

61-70 

<60 

5 

 9 

12 

6 

- 

462 

770 

908 

389 

- 

18,27% 

30,45% 

35,9% 

15,38% 

- 

2529

32
 

= 79,00 

(cukup) 

 Jumlah 32 2529 100 

 

 Tabel 12 menunjukkan hasil tes kemampuan siswa kelas VIIB SMP Negeri 

1 Sukorejo dalam menulis karangan narasi berbahasa Jawa pada siklus II masuk 

dalam kategori cukup, yaitu dengan perolehan nilai rata-rata kelas sebesar 79,00. 

Rata-rata tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 9,14 dan terbukti 

dengan 5atau 18,27% orang siswa memperoleh skor dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 9 atau 30,45% orang siswa memperoleh skor dalam kategori baik. 

Sebanyak 12atau 35,9% orang siswa memperoleh skor kategori cukup, 6 atau 

15,38% orang siswa yang memperoleh skor dalam kategori kurang dan tidak ada 

siswa yang memperoleh skor dalam kategori sangat kurang. 
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4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kesesuaian Judul dengan 

Isi 

 Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi difokuskan pada judul dan isi 

karangan yang ditulis oleh siswa. Hasil penilaian kesesuaian judul dengan isi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 13. Hasil Tes Siklus II pada Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-

rata (X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

29 

3 

- 

- 

388 

30 

- 

- 

92,8 % 

7,2 % 

- 

- 

418

32
 

= 13,06 

atau 13 

(sangat 

baik) 
 Jumlah 32 418 100 

 

 Pada tabel 13 di atas merupakan hasil tes siklus II pada aspek kesesuaian 

judul dengan isi yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada aspek kesesuaian 

judul dengan isi yaitu 13,06 atau 13 dan masuk dalam kategori sangat baik. Sebesar 

92,8% atau sebanyak 29 orang siswa memperoleh skor dalam kategori sangat baik. 

Kemudian sebesar 7,2% atau sebanyak 3 orang siswa memperoleh skor dalam 

kategori baik. Hasil di atas membuktikan bahwa para siswa sudah mampu membuat 

karangan yang menarik dan sesuai antara judul dengan isi. 
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4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kohesi dan Koherensi 

 Penilaian aspek kohesi dan koherensi difokuskan pada keterpaduan 

antarparagraf dan antarkalimat pada karangan yang ditulis oleh siswa. Hasil 

penilaian kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 14. Hasil Tes Siklus II pada Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

21 

9 

2 

- 

278 

85 

14 

- 

73,7 % 

22,5 % 

3,7 % 

- 

377

32
 

= 11,78 

atau 11 

(Baik) 

 Jumlah 32 377 100 

 

 Pada tabel di atas menunjukkan hasil menulis karangan narasi siswa kelas 

VIIB SMP Negeri I Sukorejo pada aspek kohesi dan koherensi. Rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa berada pada kategori baik yaitu 11,78 atau 11. Sebesar 73,7% atau 

sebanyak 21 siswa mendapatkan skor dalam kategori sangat baik. Sebesar 22,5% 

atau sebanyak 9 orang siswa mendapatkan skor dalam kategori baik, sedangkan 

sebesar 3,7% atau 2 orang siswa masih berada pada skor dalam kategori cukup. 
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4.1.3.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Struktur 

 Penelitian aspek struktur difokuskan pada susunan kata, frasa, dan kalimat 

yang benar yang ada pada karangan siswa. Hasil penilaian struktur dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 Tabel 15. Hasil Tes Siklus II pada Aspek Struktur 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

15 

15 

2 

- 

200 

143 

13 

- 

56,2 % 

40,2 % 

3,6 % 

- 

356

32
 

= 11,12 

atau 11 

(Baik) 

 Jumlah 32 356 100 

 

 Tabel 15 di atas menunjukkan hasil tes menulis pada aspek struktur yang 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 11,12 atau 11 dan berkategori baik. Dengan hasil 

tersebut dapat membuktikan bahwa sebagian besar siswa telah mampu menulis 

dengan struktur yang baik. Sebesar 56,2% atau 15 orang siswa mendapatkan skor 

dengan kategori sangat baik dan sebesar 40,2% atau 15 orang siswa mendaparkan 

skor dengan kategori baik. Sebanyak 3,6% atau 2 orang siswa mendapatkan skor 

dengan kategori cukup. 

 

 



61 
 

 
 

4.1.3.1.4 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

 Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada ketepatan dan 

kesesuaian penggunaan ejaan dan tanda baca pada karangan yang ditulis oleh siswa. 

Hasil penilaian ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 16. Hasil Tes Siklus II pada Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

15 

14 

3 

- 

272 

192 

30 

- 

55,1 % 

38,9 % 

6,0 % 

- 

494

32
 

= 15,43 

atau 15 

(Baik) 

 Jumlah 32 494 100 

 

 Pada hasil tes menulis karangan narasi aspek ejaan dan tanda baca 

menunjukkan hasil yang cukup baik, karena rata-rata nilai yang diperoleh siswa 

yaitu 15,43 atau 15 dan termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dibuktikan 

dengan sebesar 55,1% atau 15 orang siswa mendapatkan skor dalam kategori sangat 

baik. Kategori baik diperoleh dengan presentase 38,9% oleh 14 orang siswa, dan 

sebesar 6,0% atau 3 orang siswa memperoleh skor kategori cukup. 
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4.1.3.1.6 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Diksi 

 Penilaian aspek diksi difokuskan pada ketepatan dan kesesuaian kata yang 

dipakai pada karangan yang ditulis oleh siswa. Hasil penilaian aspek diksi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 18. Hasil Tes Siklus II pada Aspek Diksi 

No Kategori Skor Responden ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata 

(X) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

12-15 

8-11 

4-7 

0-3 

11 

20 

1 

- 

146 

187 

7 

- 

42,9 % 

55 % 

2,1 % 

- 

340

32
 

= 10,62 

atau 10 

(Baik) 

 Jumlah 32 340 100 

 

 Tabel di atas merupakan hasil tes pada aspek diksi yang menunjukkan nilai 

rata-rata 10,62. Dibandingkan dengan nilai aspek diksi pada siklus I, maka pada 

siklus ini mengalami kenaikan sebesar 0,34. Sebesar 42,9% atau sebanyak 11 orang 

siswa sudah berhasil mendapatkan skor dengan kategori sangat baik, 20 orang siswa 

atau 55% mendapatkan skor dengan kategori baik, sedangkan sisanya yaitu 1 orang 

siswa atau sebanyka 2,1% memperoleh skor dengan kategori cukup. 
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4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

 Data hasil nontes siklus II diperoleh dari hasil kegiatan observasi, jurnal 

siswa, jurnal guru, dan wawancara. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi 

 Hasil observasi siklus II merupakan hasil yang baik mengenai perilaku 

siswa di dalam kelas selama berlangsungnya pembelajaran. Semua siswa mengikuti 

pelajaran dengan baik. Hanya terlihat satu dua orang siswa yang masih terlihat 

mengantuk, namun secara keseluruhan siswa sudah lebih siap dengan pembelajaran 

mennulis karangan narasi menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap 

iklan di radio. 

 Selain mengikuti pembelajaran dengan antusias, beberapa siswa juga aktif 

bertanya, bahkan jumlah siswa yang bertanya lebih banyak dibanding pada saat 

siklus II. Siswa terlihat lebih bersemangat dengan pembelajaran pada siklus II. Pada 

kegiatan perbaikan dari siklus I ini, semua siswa menulis karangan dengan baik. 

 

 Tabel 19. Hasil Observasi Perilaku Siswa 

No Perilaku Siswa Frekuensi Persentase 

1 
Dalam pembelajaran memperhatikan dan 

antusias 
31 96,87% 

2 
Keaktifan siswa bertanya tentang materi 

menulis karangan narasi 
28 87,5% 

3 
Kerjasama siswa berdiskusi dengan kelompok 

dalam menebak judul iklan 
31 96,87% 
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4 
Siswa tidak memperhatikan dan tidak antusias 

dalam proses pembelajaran 
1 3,12% 

5 Siswa masih diam dan pasif untuk bertanya 2 6,25% 

6 
Siswa berbicara sendiri dan mengganggu 

temannya 
2 6,25% 

 

 Hasil observasi pada siklus II menunjukkan bahwa sebesar 96,87% atau 

sebanyak 31 orang siswa dalam pembelajaran memperhatikan dan sangat 

berantusias. Sebesar 87,5% atau 28 orang siswa aktif bertanya tentang materi 

menulis karangan narasi, dan sebanyak 96,87% atau 31 orang siswa berdiskusi 

dengan kelompok dalam menebak judul iklan yang nantinya akan menjadi judul 

karangan narasi. Selain perilaku-perilaku tersebut, masih ada sebagian kecil siswa 

yang menunjukkan perilaku kurang baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan sebanyak 

3,12% atau 1 orang siswa tidak memperhatikan dan tidak antusias dalam proses 

pembelajaran. Sebanyak 6,25% atau 2 orang siswa masih diam dan pasif untuk 

bertanya, dan sebanyak 6,25% atau 2 orang siswa masih berbicara sendiri dan 

mengganggu temannya. Apabila hasil perilaku siswa pada siklus II  ini 

dibandingkan dengan hasil perilaku siklus I, maka oada siklus II mengalami 

peningkatan, atau dapat dikatakan perilaku siswa berubah menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Jurnal 

 Salah satu dari hasil nontes diperoleh dari hasil jurnal yang terdiri atas jurnal 

siswa dan jurnal guru. Hasil tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 



65 
 

 
 

(1) Jurnal Siswa 

Hasil jurnal siswa siklus II menunjukkan bahwa siswa merasa senang 

karena mereka sudah lebih memahami teknik-teknik menulis serta penggunaan 

ejaan dan tanda baca yang baik. Siswa juga berpendapat mereka sangat antusias 

untuk menulis karangan menggunakan teknik tersebut. Pada intinya mereka senang 

dengan pengalaman baru dalam menulis karangan narasi. 

Pertanyaan kedua yang ada dalam jurnal siswa yaitu mengenai kesulitan 

yang dialami para siswa saat pembelajaran menulis pada siklus II. Hampir seluruh 

siswa mengatakan sudah tidak ada lagi kesulitan yang dialami, sedangkan bagi 

siswa yang masih belum jelas, dengan menanyakan kepada guru mereka menjadi 

lebih paham. 

Pertanyaan yang ketiga mengenai pemahaman dan ketertarikan siswa dalam 

materi yang diberikan oleh guru. Siswa mengungkapkan bahwa mereka sangat 

tertarik dengan pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik tebak 

kata dan parafase terhadap iklan di radio. Siswa juga paham dengan materi tersebut 

sehingga mereka mampu menulis dengan hasil yang lebih baik daripada 

sebelumnya. 

Pertanyaan terakhir mengenai kesan dan pesan yang dirasakan para siswa 

setelah mengikuti pelajaran menulis karangan narasi pada siklus II. Mereka 

menyatakan senang dengan pembelajaran menggunakan teknik yang diberikan oleh 

guru. Merek merasa lebih mudah menulis jika dibandingkan tidak menggunakan 

teknik sama sekali. Siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo juga mengungkapkan 
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kegiatan itu sebagai pengalaman yang pertama kali dalam menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. 

 

(2) Jurnal Guru 

Ada lima pertanyaan yang diajukan dalam jurnal guru, yang pertama 

mengenai keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan naarsi. 

Setelah guru mengamati pembelajaran pada siklus II, guru berpendapat bahwa 

siswa lebih terlihat aktif bertanya dan sangat berantusias untuk mengerjakan tugas 

yang diberikan. 

Pertanyaan kedua mengenai  respon siswa dalam mengikuti pelajaran. 

Siswa menunjukkan respon yang positif terhadap kegiatan pembelajaran. Siswa 

lebih tertarik dengan pelajaran menulis karangan narasi menggunakan teknik yang 

diberikan. 

Pertanyaan ketiga mengenai sikap siswa pada saat menulis karangan narasi 

menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio. Semua siswa 

dalam kelas terlihat menulis dengan baik, tidak ada seorangpun yang tidak 

mengerjakan tugasnya. Mengenai situasi atau suasana kelas dalam pembelajaran, 

siswa saling bekerjasama dalam menebak judul iklan. Walaupun masih ada satu dua 

orang siswa yang masih terlihat pasif dan kurang semangat dalam pembelajaran. 

Dengan adanya teknik tersebut, siswa menjadi lebih kreatif dalam mengungkapkan 

idenya melalui tulisan. 
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4.1.3.2.3 Hasil Wawancara 

 Kegiatan wawancara dilakukan bersama tiga orang siswa di luar jam 

pelajaran, yaitu setelah kegiatan pembelajaran selesai. Tiga orang siswa tersebut 

adalah mereka yang mendapatkan nilai berpredikat baik, cukup, dan kurang. 

 Wawancara siklus II diawali dengan mewawancarai siswa yang 

mendapatkan nilai kurang dalam menulis karangan narasi. siswa berpendapat 

bahwa kegiatan menulis karangan narasi itu menyenangkan, namun siswa belum 

paham benar dengan cara-cara menulis narasi yang baik. Kesulitan lain yang 

dialami oleh siswa tersebut adalah belum banyaknya kosa kata Bahasa Jawa yang 

dikuasai sehingga merasa cukup sulit. 

 Wawancara selanjutnya dilakukan pada siswa yang mendapat nilai 

berkategori cukup. Siswa merasa senang dengan kegiatan menulis dan sudah cukup 

paham tentang materi menulis yang diberikan guru. Siswa mengungkapkan bahwa 

tidak ada kesulitan yang dialami pada saat menulis karangan narasi tentang cita-cita 

menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio. Siswa 

berpendapat agar teknik tersebut dikembangkan supaya lebih menarik. Siswa juga 

menyatakan dengan pembelajaran ini, siswa lebih mampu untuk mengungkapkan 

ide dan pikirannya ke dalam sebuah tulisan. 

 Kegiatan wawancara selanjutnya dilakukan pada siswa yang mendapatkan 

nilai dengan kategori baik. Siswa tetrsebut senang dengan kegiatan manulis, 

sehingga tidak ada kesulitan yang dialami sewaktu menulis karangan naarsi 

menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio. Siswa juga 
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berpendapat bahwa dengan teknik yang diberikan, dapat menjadi pedoman untuk 

menulis karangan  narasi sehingga terasa lebih mudah. Siswa juga menyarankan 

supaya teknik tersebut dikembangkan agar bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswa lain 

yang belum memahami materi tentang menulis narasi. 

 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian ini membahas bagaimana peningkatan keterampilan menulis 

karangan naarsi berbahasa Jawa oleh siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo 

menggunkan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio dan perubahan 

tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas VIIB 

SMP Negeri 1 Sukorejo  Menggunakan Teknik Tebak Kata dan Parafase 

Terhadap Iklan di Radio  

 Jika data awal kemampuan menulis siswa pada siklus I dibandingkan 

dengan data hasil menulis pada siklus II, maka dapar dikatakan bahwa keterampilan 

menulis karangan narasi siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo telah meningkat 

dengan baik. Hal tersebut membuktikan teknik tebak kata dan parafase terhadap 

iklan di radio ternyata mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis karangan narasi. Hasil tes karangan narasi dapat dilihat pada tabel 

berikut.  
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 Tabel 20. Peningkatan Hasil Tes Menulis Karangan Narasi 

No Aspek 

Nilai rata-rata Peningkatan 

SI SII SI-SII 

1 Kesesuaian isi dengan judul 8,7 13,06 4,31 

2 Kohesi dan Koherensi 9,4 11,78 2,32 

3 Struktur 10,31 11,12 0,81 

4 Ejaan dan tanda baca 13,65 15,43 1,78 

5 Diksi 10,28 10,62 0,34 

 

Tabel di atas merupakan rekapitulasi hasil tes berbicara krama siklus I dan 

siklus II. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata aspek kesesuaian isi 

dengan judul pada siklus I yaitu 8,75 setelah dilakukan tindakan pada siklus II 

menjadi 13,06 atau meningkat sebesar 4,31. Nilai rata-rata aspek kohesi dan 

koherensi pada siklus I 9,46 setelah dilakukan tindakan pada siklus II menjadi 11,78 

atau meningkat sebesar 2,32. Nilai rata-rata aspek struktur pada siklus I 10,31 

setelah dilakukan tindakan pada siklus II menjadi 11,12 atau meningkat sebesar 

0,81. 

Rata-rata nilai pada aspek ejaan dan tanda baca pada siklus I yaitu 13,65 

setelah dilakukan tindakan pada siklus II menjadi 15,43 atau meningkat sebesar 

1,78. Nilai rata-rata aspek diksi pada siklus I yaitu 10,28 setelah dilakukan tindakan 

pada siklus II menjadi 10,62 atau meningkat sebesar 0,34. 
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Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan keterampilan 

menulis narasi siswa VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo menggunakan teknik tebak kata 

dan parafase terhadap iklan di radio berhasil dengan baik. Selain itu penggunaan 

teknik tersebut dapat menambah siswa untuk kreatif, semangat, percaya diri, 

kerjasama, dan tanggung jawab. 

 

4.3.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo 

Kabupaten Kendal 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat pembelajaran, siswa 

masih menunjukkan perilaku yang kurang baik pada siklus I. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan 24 orang siswa atau 75% dalam pembelajaran menulis 

karangan memperhatikan dan sangat berantusias. Sebanyak 24 orang siswa atau 

75%, siswa aktif dalam bertanya mengenai materi yang diajarkan. Pada aspek 

ketiga sebanyak 29 orang siswa atau 90,62% saling bekerjasama dalam menebak 

judul iklan yang diputar. Pada aspek keempat sebanyak 4 orang siswa atau 12,5% 

terlihat tidak memperhatikan dan tidak berantusias saat pembelajaran berlangsung. 

Pada aspek kelima sebanyak 5 orang siswa atau 15,62% siswa masih terlihat pasif, 

dan pada aspek keenam sebanyak 4 orang siswa atau 12,5%, siswa berbicara sendiri 

dan mengganggu temannya.  

Hasil observasi pada siklus II mengalami peningkatan, terbukti dengan 

sebesar 96,87% atau sebanyak 31 orang siswa dalam pembelajaran memperhatikan 

dan sangat berantusias. Sebesar 87,5% atau 28 orang siswa aktif bertanya tentang 
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materi menulis karangan narasi, dan sebanyak 96,87% atau 31 orang siswa 

berdiskusi dengan kelompok dalam menebak judul iklan yang nantinya akan 

menjadi judul karangan narasi. Selain perilaku-perilaku tersebut, masih ada 

sebagian kecil siswa yang menunjukkan perilaku kurang baik. Hal itu dapat 

dibuktikan dengan sebanyak 3,12% atau 1 orang siswa tidak memperhatikan dan 

tidak antusias dalam proses pembelajaran. Sebanyak 6,25% atau 2 orang siswa 

masih diam dan pasif untuk bertanya, dan sebanyak 6,25% atau 2 orang siswa masih 

berbicara sendiri dan mengganggu temannya. 

Berdasarkan hasil jurnal, siswa menyukai teknik yang digunakan saat 

pembelajaran. Mereka berpendapat bahwa ini adalah pengalaman pertama menulis 

karangan narasi menggunakan teknik pembelajaran. Dengan teknik tebak kata dan 

parafase terhadap iklan di radio mereka merasa lebih mudah dalam mengungkapkan 

idenya ke dalam bentuk tulisan. 

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa siswa merasa senang 

dan tertarik dengan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio, karena 

dengan adanya teknik tersebut siswa tidak perlu bingung tentang apa yang akan 

ditulis. Selain itu siswa juga dapat mengambil manfaat dari pembelajaran yang 

dilakukan, siswa semakin banyak mengetahui bagaimana cara menulis karangan 

narasi yang baik dan hal-hal yang berhubungan dengan penulisan. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran menulis 

yang dilakukan pada siswa kelas VIIB SMP Negeri1 Sukorejo mampu 

meningkatkan kemampuanmenulis narasi para siswa. Selain itu perilaku siswa yang 
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negatif saat mengikuti pembelajaran juga berubah menjadi perilaku positif. Dapat 

dikatakan bahwa tingkah laku siswa telah mengalami perubahan ke arah yang lebih 

baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

(1) Kemampuan siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo Kabupaten Kendal 

dalam menulis karangan narasi berbahasa Jawa mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dengan menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap 

iklan di radio. Peningkatan dapat dilihat dari nilai rata-rata awal siswa yaitu 

68,59 (kategori kurang), siklus I sebesar 69,86 (kategori kurang), dan siklus II 

79,00 (kategori cukup). Presentase peningkatan skor rata-rata hasil tes pada 

data awal ke siklus I adalah sebesar 1,85%, dari siklus I menuju siklus II berarti 

mengalami peningkatan sebesar 13,33%, dan dari data awal ke siklus II berarti 

mengalami peningkatan sebesar 15,17%. Peningkatan skor tersebut 

menunjukkan bahwa teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio 

untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas 

VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo.  

(2) Perubahan tingkah laku juga dialami siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Sukorejo 

Kabupaten Kendal. Setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio, tingkah 

laku siswa berubah menjadi lebih bersemangat dari pada sebelumnya. Hal itu 
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terbukti pada siklus I di mana sebanyak 4 orang siswa terlihat tidak memperhatikan 

dan tidak berantusias saat pembelajaran berlangsung,  sebanyak 5 orang siswa 

masih terlihat pasif, dan sebanyak 4 orang siswa secara sendiri dan mengganggu 

temannya. Hasil observasi pada siklus II mengalami peningkatan, terbukti dengan 

1 orang siswa tidak memperhatikan dan tidak antusias dalam proses pembelajaran, 

2 orang siswa masih diam dan pasif untuk bertanya, dan sebanyak 2 orang siswa 

masih berbicara sendiri dan mengganggu temannya. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan adalah sebagai berikut: 

(1) Guru dapat lebih kreatif untuk menggunakan teknik dan media pembelajaran 

menulis karangan narasi. 

(2) Siswa disarankan terus berlatih menulis menggunakan Bahasa Jawa agar 

mampu menggunakan Bahasa Jawa dalam bentuk tulis. 

(3) Sebaiknya teknik tebak kata dan parafase terhadap iklan di radio dapat 

digunakan dalam pembelajaran narasi berikutnya. 

(4) Para peneliti disarankan untuk melanjutkan peneliti ini dengan teknik yang lain 

untuk menambah khasanah bahasa. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

LAMPIRAN 

 



 
 

 
 

 

 

 

Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

(SIKLUS I) 

 

Sekolah : SMP N 1 Sukorejo 

Kelas : VII 

Semester  : II 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Alokasi Waktu :2x40 menit 

 

Standar Kompetensi : 

- Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan dalam 

berbagai jenis karangan menggunakan ragam bahasa Jawa sesuai unggah-

ungguh dan menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa. 

 

Kompetensi Dasar : 

- Menulis karangan 

 



 
 

 
 

Indikator : 

- Mampu menyusun kerangka topik karangan 

- Mampu melengkapi kalimat rumpang pada karangan 

- Mampu menyusun kalimat efektif 

- Mampu mengembangkan topik karangan menjadi karangan 

- Mampu menyusun karangan dengan kesesuaian topik dan isi karangan serta 

tata tulis yang tepat. 

- Mampu menjelaskan isi karangan yang ditulis. 

 

I. Tujuan Pembelajaran : 

1. Mampu menyusun kerangka topic karangan 

2. Mampu menyusun kalimat efektif 

3. Mampu mengembangkan topik karangan menjadi karangan 

4. Mampu menyusun karangan dengan kesesuaian topic dan isi karangan 

serta tata tulis yang tepat. 

5. Mampu menjelaskan isi karangan yang ditulis. 

 

II. Materi : 

- Kalimat efektif/ karangan/ iklan 

 

III. Metode Pembelajaran : 

- Teknik parafrase 

- Teknik permainan tebak kata 

- Ceramah 

- Diskusi 

 

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal /Pendahuluan 

Apersepsi 

- Guru membuka pelajaran dan mempersiapkan kondisi fisik dan psikis siswa 

sebelum memberikan pengarahan. 



 
 

 
 

- Guru menjelaskan kompetensi dasar dan indicator pembelajaran hari itu. 

- Guru menjelaskan tata cara pelaksanaan menulis karangan narasi 

menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio beserta 

aturan-aturannya 

 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

- Siswa mendengarkan cerita singkat guru. 

- Siswa dan guru bertanya jawab tentang cerita-cerita yang sudah pernah 

dibaca.  

Elaborasi 

- Guru memperdengarkan sebuah iklan dan contoh karangan narasi,  

- Guru dan siswa mendiskusikan mengenai langkah-langkah menyusun 

karangan narasi berdasarkan contoh iklan yang ada,  

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari empat sampai lima orang siswa,  

- Guru member nomor urut bagi tiap kelompok,  

- Guru memperdengarkankan iklan-iklan yang bersifat umum kepada tiap 

kelompok, sehingga tiap kelompok mendengar iklan yang berbeda,  

Konfirmasi 

- Secara individu siswa tiap kelompok membuat sebuah karangan narasi 

dengan judul karangan yang sama,  

- Guru mengamati siswa saat membuat karangan narasi, dan membantu siswa 

apabila ada kesulitan,  

- Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa dikumpulkan kemudian siswa dan 

guru mengoreksi bersama. 

 

C. Kegiatan Akhir /Penutup 

- Guru merefleksi pembelajaran hari itu. 

- Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa. 



 
 

 
 

- Guru menarik kesimpulan dan member penekanan pada materi yang 

diajarkan 

 

V. Penilaian Hasil Belajar : 

- Teknik : Pemberian tugas 

- Bentuk : Tertulis 

- Jenis penilaian   : 

a. Penilaian proses  

Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan jurnal, lembar observasi, 

dan wawancara. 

b. Penilaian hasil 

Penilaian hasil berupa hasil menulis karangan narasi menggunakan 

teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio. 

 

Tabel 1. Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Narasi 

NO. ASPEK PENILAIAN 
SKOR MAKSIMAL 

1. Kesesuaian judul dengan isi 15 

2. Kohesi dan koherensi 15 

3. Struktur kalimat 15 

4. Ejaan atau tanda baca 20 

5. Kelengkapan unsure cerita 5W1H 20 

6. Diksi 15 

 Jumlah 100 

 

 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Menulis Narasi 



 
 

 
 

N

O. 

ASPEK 

PENILAIA

N 

KRITERIA 

SKO

R 

1. Kesesuain 

Judul 

Judul sesuai dengan isi tulisan 

Judul cukup sesuai dengan isi tulisan 

Judul kurang sesuai dengan isi tulisan 

Judul tidak sesuai dengan isi tulisan 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

2. Kohesi dan 

Koherensi 

Keterkaitan dan keruntunan antar 

paragraph dan antarkalima tjelas 

Keterkaitan dan keruntunanan tarparagraf 

dan antarkalimat cukup jelas 

Keterkaitan dan keruntunan antarparagraf 

dan antarkalimat kurang jelas 

Keterkaitan dan keruntunan antarparagraf 

dan antarkalimat tidak jelas 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

3. Struktur Penyusunan struktur tepat 

Penyusunan struktur cukup tepat 

Penyusunan struktur kurang tepat 

Penyusunan struktur tidak tepat 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

4. Ejaan atau 

tanda baca 

Kesalahan ejaan dan tanda baca kurang 

dari 5 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 5-12 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 12-15 

Kesalahan ejaan dan tanda baca lebih dari 

15 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

5. Diksi Pilihan kata sesuai tema dan bervariasi 

Pilihan kata cukup sesuai tema dan cukup 

bervariasi 

16-20 

11-15 

 

6-10 



 
 

 
 

Pilihan kata kurang sesuai tema dan kurang 

bervariasi 

Pilihan kata tidak sesuai tema dan tidak 

bervariasi 

 

0-5 

 

Tabel 3. Parameter Penilaian 

NO. Hasil Yang DicapaiSiswa Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

<60 

61-70 

71-80 

81-90 

>91 

SangatKurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

SangatBaik 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kategori dalam menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak 

kata terhadap iklan di radio, apabila siswa nilai lebih dari 91 kemampuan 

siswa tergolong sangat baik, kategori baik antara 81-90, kategori cukup 

antara 71-80, kategori kurang baik antara 61-70, dan kategori sangat kurang 

baik apabila siswa mendapat nilai kurangdari 60. 

 

VI. Sumber Belajar / Alat Pembelajaran : 

Sumber Belajar 

- Kamus Bahasa Jawa 

- Lembar Soal 

- Tabel Penilaian 

 

Alat Pembelajaran 

- Lembar karangan narasi 

- Iklan 

 



 
 

 
 

  

 Sukorejo,      

 

Mengetahui, 

Guru Kelas      Guru Praktikan 

 

 

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

 

 

 

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

(SIKLUS II) 

 

Sekolah : SMP N 1 Sukorejo 

Kelas : VII 

Semester  : II 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

 

Standar Kompetensi :  

- Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan dalam 

berbagai jenis karangan menggunakan ragam bahasa Jawa sesuai unggah-

ungguh dan menulis paragraf sederhana berhuruf Jawa. 

 

Kompetensi Dasar : 

- Menulis karangan 



 
 

 
 

 

Indikator : 

- Mampu menyusun kerangka topik karangan 

- Mampu melengkapi kalimat rumpang pada karangan 

- Mampu menyusun kalimat efektif 

- Mampu mengembangkan topic karangan menjadi karangan 

- Mampu menyusun karangan dengan kesesuaian topic dan isi karangan serta 

tata tulis yang tepat. 

- Mampu menjelaskan isi karangan yang ditulis. 

 

I. Tujuan Pembelajaran : 

1. Mampu menyusun kerangka topik karangan 

2. Mampu melengkapi kalimat rumpang pada karangan 

3. Mampu menyusun kalimat efektif 

4. Mampu mengembangkan topik karangan menjadi karangan 

5. Mampu menyusun karangan dengan kesesuaian topik dan isi karangan 

serta tata tulis yang tepat. 

6. Mampu menjelaskan isi karangan yang ditulis. 

 

II. Materi : 

- Kalimat efektif/ karangan/ iklan 

 

III. Metode Pembelajaran : 

- Teknik parafrase 

- Teknik permainan tebak kata 

- Ceramah 

- Diskusi 

 

IV. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran : 

A. Kegiatan Awal /Pendahuluan 

Apersepsi 



 
 

 
 

- Guru membuka pelajaran dan mempersiapkan kondisi fisik dan psikis siswa 

sebelum memberikan pengarahan. 

- Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab mengenai kesulitan yang 

dialami siswa pada siklus I. 

- Memotivasi siswa agar mereka dapat meningkatkan hasil yang diperoleh 

pada siklus I. 

 

B. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

- Siswa mendengarkan cerita singkat guru. 

- Siswa dan guru bertanyajawab tentang cerita-cerita yang sudah pernah 

dibaca.  

 

Elaborasi 

- Guru memperdengarkan sebuah iklan dan contoh karangan narasi,  

- Guru dan siswa mendiskusikan mengenai langkah-langkah menyusun 

karangan narasi berdasarkan contoh iklan yang ada,  

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari empat sampai lima orang siswa,  

- Guru member nomor urut bagi tiap kelompok,  

- Guru memperdengarkan iklan-iklan yang kepada tiap kelompok, sehingga 

tiap kelompok melihat iklan yang berbeda,  

Konfirmasi 

- Secara individu siswa tiap kelompok membuat sebuah karangan narasi 

dengan judul karangan yang sama,  

- Guru mengamati siswa saat membuat karangan narasi, dan membantu siswa 

apabila ada kesulitan,  

- Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa dikumpulkan kemudian siswa dan 

guru mengoreksi bersama. 

 

C. Kegiatan Akhir /Penutup 



 
 

 
 

- Guru merefleksi pembelajaran hari itu. 

- Guru memberikan penguatan dan motivasi pada siswa. 

- Guru menarik kesimpulan dan member penekanan pada materi yang 

diajarkan 

 

V. Penilaian Hasil Belajar : 

- Teknik : Pemberian tugas 

- Bentuk : Tertulis 

- Jenis penilaian   : 

a. Penilaian proses  

Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan jurnal, lembar observasi, 

dan wawancara. 

b. Penilaian hasil 

Penilaian hasil berupa hasil menulis karangan narasi menggunakan 

teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio. 

 

Tabel 1. Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Narasi 

NO. ASPEK PENILAIAN 
SKOR MAKSIMAL 

1. Kesesuaian judul dengan isi 15 

2. Kohesi dan koherensi 15 

3. Struktur kalimat 15 

4. Ejaan atau tanda baca 20 

5. Kelengkapan unsure cerita 5W1H 20 

6. Diksi 15 

 Jumlah 100 

 



 
 

 
 

 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Menulis Narasi 

N

O. 

ASPEK 

PENILAIA

N 

KRITERIA SKOR 

1. Kesesuain 

Judul 

Judul sesuai dengan isi tulisan 

Judul cukup sesuai dengan isi tulisan 

Judul kurang sesuai dengan isi tulisan 

Judul tidak sesuai dengan isi tulisan 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

2. Kohesi dan 

Koherensi 

Keterkaitan dan keruntunan antarparagraf 

dan antarkalimat jelas 

Keterkaitan dan keruntunan antarparagraf 

dan antarkalimat cukup jelas 

Keterkaitan dan keruntunan antarparagraf 

dan antarkalimat kurang jelas 

Keterkaitan dan keruntunan antarparagraf 

dan antarkalimat tidak jelas 

16-20 

 

11-15 

 

6-10 

 

0-5 

3. Struktur Penyusunan struktur tepat 

Penyusunan struktur cukup tepat 

Penyusunan struktur kurang tepat 

Penyusunan struktur tidak tepat 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

4. Ejaan atau 

tanda baca 

Kesalahan ejaan dan tanda baca kurang 

dari 5 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 5-12 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 12-15 

Kesalahan ejaan dan tanda baca lebih dari 

15 

16-20 

 

11-15 

6-10 

0-5 

5. Diksi Pilihan kata sesuai tema dan bervariasi 16-20 

11-15 



 
 

 
 

Pilihan kata cukup sesuai tema dan cukup 

bervariasi 

Pilihan kata kurang sesuai tema dan 

kurang bervariasi 

Pilihan kata tidak sesuai tema dan tidak 

bervariasi 

 

6-10 

 

0-5 

 

Tabel 3. Parameter Penilaian 

NO. Hasil Yang Dicapai Siswa Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

<60 

61-70 

71-80 

81-90 

>91 

Sangat Kurang 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kategori dalam menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak 

kata terhadap iklan di radio, apabila siswa nilai lebih dari 91 kemampuan 

siswa tergolong sangat baik, kategori baik antara 81-90, kategori cukup 

antara 71-80, kategori kurang baik antara 61-70, dan kategori sangat kurang 

baik apabila siswa mendapat nilai kurang dari 60. 

 

VI. Sumber Belajar / Alat Pembelajaran : 

Sumber Belajar 

- Kamus Bahasa Jawa 

- Lembar Soal 

- Tabel Penilaian 

 

Alat Pembelajaran 

- Lembar karangan narasi 



 
 

 
 

- Iklan 

 

  

 Sukorejo,      

 

Mengetahui, 

Guru Kelas      Guru Praktikan 

 

 

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

 

 

Lampiran 3. Contoh Wacana Narasi 1.a 

Sosis So Nice 

Kira-kira jam 12 awan minggu wingi, aku, Yoga, lan Irwan arep sinau 

bareng. Jam setengah 12 aku wis siap mangkat methuk Irwan menyang omahe 

Yoga. Tekan omahe Yoga, ning kamare wis disiyapake jajan lan jus jeruk. Aku lan 

Irwan mulai krasa ngelih amarga pancen durung mangan awan. Amarga wis kulina 

dolan ning Yoga, aku lan Irwan wis ora isin, aku njupuk sakgelas jus jeruk. Irwan 

sing pancen bocahe seneng mangan banjur milih-milih  jajan ing meja. Rada suwi 

milih-milih, Irwan nemu jajan sing disenengi, sosis So Nice. Irwan njupuk siji 

banjur dipangan. Ora mung siji, Irwan mangan nganti setengah toples. 

Jam 4 sore wis rampung sinau, aku lan Irwan pamitan bali. Pas pamitan 

Irwan sambat menawa wetenge krasa lara lan arep ning kamar mandi. Aku lan Yoga 



 
 

 
 

ngenteni ing ngarep omah. Ana setengah jam aku lan Yoga ngenteni, Irwan metu 

nyekeli weteng karo raine pucet. Jebule Irwan diare amarga mangan sosis So Nice 

kakehan. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  3. Contoh Karangan Narasi 1.b 

Ombenan O2 

Jam 2 awan minggu wingi, aku nembe bali sekolah. Kaya biasane aku bali 

ngomah mlaku karo kancaku. Dina iku ndilalah srengengene panas banget. Aku 

karo kancaku mampir tuku ngombe ning toko sebelah dalan gedhe. Aku karo 

kancaku milih-milih endi ombenan sing seger. Rada suwi milih, kancaku wis 

nemokake ngombe sing dipingini, yaiku Pocari Sweat, dene aku esih bingung arep 

milih sing endi. Aku kepingin ngombe sing seger lan beda karo biasane. Suwi milih 

sidane aku njupuk O2. Regane rada larang lan bungkuse apik mesti rasane uga enak, 

pikirku. Bar mbayar ning kasir, aku lan kancaku langsung ngombe. Aku kaget pas 

ngrasakake rasane ombenan sing nembe tak tuku. Jebul rasane ora beda karo banyu 



 
 

 
 

putih biasa. Aku ngguyu ngakak, nggawe kancanku pengen ngerti ning ngapa aku 

ngguyu ngakak. Aku ngapusi wae menawa iki rasane seger lan enak banget. Bar 

nyoba, kancaku mlongo amarga rasane kaya banyu putih, ora kaya sing aku lan 

kancaku bayangke. Ning sakdawane dalan aku lan kancaku ngguyu terus. 

  



 
 

 
 

Lampiran  4. Pedoman Daftar Nilai Siklus I dan Siklus II 

 

PEDOMAN DAFTAR NILAI SIKLUS I & II 

 

No Nama Siswa 
Aspek Penilaian 

Jumlah Kriteria                  
1 2 3 4 5 

1 Alif Nur Azizah        

2 Ananda Ilham Firdaus        

3 Ani Rachmawati        

4 Aprilian Adie Saputra        

5 Bayu Rizky P.        

6 Bela Sulanjari        

7 Daffa Aryan Saputra        

8 Danis Febriyanto        

9 Deska Vindi Angraeni        

10 Dimas Oktafian K.        

11 Dwi Refa Fitriyani        

12 Elinda Yuliasari        

13 Firdaus Harmajati        

14 Indra Lukmana Putra        

15 Irdinisa Esmerida        

16 Latifa Arifiana        

17 Lisza Aprilia        

18 M. Ariev Parang Guritno        

19 Muhammad Adifa F        

20 Muhammad Bayu Zidane        

21 Mutiara Eka P        

22 Danang Supriyanto        

23 Nurul Faidz        



 
 

 
 

24 Riski Wijayanti        

25 Rizka Tri Ardin        

26 Sukmawati Azzahrah        

27 Surya Elang Kusum        

28 Titan Satria Abdi M.        

29 Tsania Izza Alfadil        

30 Yashinta Choirunisa        

31 Yudha Herlambang        

32 Zella Putri Raisyadika        

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

…………………….. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 5. Pedomana Observasi  

LEMBAR OBSERVASI INDIVIDU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No Nama Siswa 
Perilaku Siswa 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

1 R-1       1. Dalam pembelajaran memperhatikan dan antusias 

2 R-2       2. Keaktifan siswa bertanya tentang materi menulis karangan narasi 

3 R-3       3. Kerjasama siswa berdiskusi dengan kelompok dalam menebak judul iklan 

4 R-4       4. Siswa tidak memperhatikan dan tidak antusias dalam proses pembelajaran 

5 R-5       5. Siswa masih diam dan pasif untuk bertanya 

6 R-6       6. Siswa berbicara sendiri dan mengganggu temannya 

7 R-7        

8 R-8       Keterangan: 

9 R-9       √ : melakukan 

10 R-10       − : tidak melakukan 

11 R-11        

12 R-12        

13 R-13        

14 R-14        

15 R-15        

16 R-16        

17 R-17        

18 R-1        

19 R-19        

20 R-20        

21 R-21        

22 R-22        



 
 

 
 

23 R-23        

24 R-24        

25 R-25        

26 R-26        

27 R-27        

28 R-28        

29 R-29        

30 R-30        

31 R-31        

32 R-32        

 

Mengetahui 

                                                              Guru Mata Pelajaran 

 

  …………………….. 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 6. Pedoman Jurnal 

LEMBAR JURNAL SISWA 

Nama/No. Responden : 

Kelas    :  

 

Tulis pesan dan kesan Anda terhadap pembelajaran menulis dialog berbahasa Jawa 

dengan menjawab pertanyaan berikut! 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pemebalajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio? 

Jawab : 

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

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

2. Kesulitan apakah yang Anda alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

Jawab : 

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

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

3. Apakah penjelasan guru mengenai teknik parafrase dan tebak kata terhadap 

iklan di radio mudah dipahami? 

Jawab : 

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

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

4. Berikan kritik dan saran Anda tentang pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan di radio! 

Jawab : 

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

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

  



 
 

 
 

Lampiran 7. Pedoman Jurnal Guru 

LEMBAR JURNAL GURU 

Nama : 

NIP : 

1. Bagaimana keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik tersebut? 

Jawab : 

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

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

2. Bagaimana respon siswa terhadap materi pembelajaran menulis karangan 

narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik tersebut? 

Jawab : 

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

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

3. Bagaimana perilaku dan sikap siswa selama proses pembelajaran berlangsung? 

Jawab : 

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

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

4. Bagaimana situasi atau suasana kelas saat pembelajaran? 

Jawab : 

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

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

5. Apa kesan dan saran guru terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

Jawab : 

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

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

  



 
 

 
 

Lampiran 8. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Peserta : Siswa yang mendapat nilai baik, sedang, dan kurang 

1. Apakah kamu merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

terhadap iklan di radio? 

 

2. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

 

 

4. Kesan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tersebut? 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tersebut? 

  



 
 

 
 

Lampiran  9. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Siklus I 

 

DAFTAR NILAI SIKLUS I  

 

No Nama Siswa 
Aspek Penilaian 

Jumlah Kriteria                  
1 2 3 4 5 

1 Alif Nur Azizah 13 12 15 14 9 61 Kurang 

2 Ananda Ilham Firdaus 17 12 11 13 11 64 Kurang 

3 Ani Rachmawati 19 14 15 16 15 81 Baik 

4 Aprilian Adie Saputra 15 14 13 10 13 65 Kurang 

5 Bayu Rizky P. 15 13 12 11 10 61 Kurang 

6 Bela Sulanjari 19 15 17 12 17 80 Cukup 

7 Daffa Aryan Saputra 17 11 11 10 12 61 Kurang 

8 Danis Febriyanto 18 12 12 15 8 65 Kurang 

9 Deska Vindi Angraeni 17 14 15 13 13 72 Cukup 

10 Dimas Oktafian K. 15 15 17 15 14 76 Cukup 

11 Dwi Refa Fitriyani 17 17 15 16 17 82 Baik 

12 Elinda Yuliasari 16 15 17 16 16 80 Cukup 

13 Firdaus Harmajati 15 14 13 12 12 66 Kurang 

14 Indra Lukmana Putra 15 15 14 16 15 75 Cukup 

15 Irdinisa Esmerida 18 11 15 13 11 68 Kurang 

16 Latifa Arifiana 18 16 17 16 17 84 Baik 

17 Lisza Aprilia 14 13 10 11 13 60 Sangat kurang 

18 M. Ariev Parang Guritno 16 16 14 13 13 72 Cukup 

19 Muhammad Adifa F 17 13 14 9 12 65 Kurang 



 
 

 
 

20 Muhammad Bayu Zidane 16 12 10 10 11 59 Sangat kurang 

21 Mutiara Eka P 17 17 16 16 14 80 Cukup 

22 Danang Supriyanto 16 12 12 10 13 63 Kurang 

23 Nurul Faidz 17 15 15 14 15 75 Cukup 

24 Riski Wijayanti 16 16 11 12 11 66 Kurang 

25 Rizka Tri Ardin 12 13 13 9 15 62 Kurang 

26 Sukmawati Azzahrah 16 15 15 13 13 72 Cukup 

27 Surya Elang Kusuma 17 16 14 13 15 75 Cukup 

28 Titan Satria Abdi M. 16 15 15 12 12 70 Kurang 

29 Tsania Izza Alfadil 13 10 18 12 11 64 Kurang 

30 Yashinta Choirunisa 17 14 15 13 13 72 Cukup 

31 Yudha Herlambang 16 15 12 12 11 66 Kurang 

32 Zella Putri Raisyadika 16 16 15 14 13 74 Cukup 

 

Mengetahui, 

Guru Mata 

Pelajaran 

 

 

………………

…….. 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran  10. Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Siklus II 

 

DAFTAR NILAI SIKLUS II 

 

No Nama Siswa 
Aspek Penilaian 

Jumlah Kriteria                  
1 2 3 4 5 

1 Alif Nur Azizah 17 15 15 15 15 77 Cukup 

2 Ananda Ilham Firdaus 18 16 16 17 17 84 Baik 

3 Ani Rachmawati 19 18 19 19 17 92 Sangat Baik 

4 Aprilian Adie Saputra 18 18 17 17 18 87 Baik 

5 Bayu Rizky P. 16 13 12 13 13 67 Kurang 

6 Bela Sulanjari 19 19 18 19 19 94 Sangat Baik 

7 Daffa Aryan Saputra 17 12 12 13 15 69 Kurang 

8 Danis Febriyanto 17 15 14 15 15 76 Cukup 

9 Deska Vindi Angraeni 18 16 18 17 16 85 Baik 

10 Dimas Oktafian K. 18 17 17 17 18 87 Baik 

11 Dwi Refa Fitriyani 19 18 18 19 17 91 Sangat Baik 

12 Elinda Yuliasari 18 17 17 17 18 87 Baik 

13 Firdaus Harmajati 17 14 13 14 12 70 Kurang 

14 Indra Lukmana Putra 18 17 16 18 17 86 Baik 

15 Irdinisa Esmerida 17 16 15 15 14 77 Cukup 

16 Latifa Arifiana 18 18 19 19 19 93 Sangat Baik 

17 Lisza Aprilia 17 13 12 12 13 67 Kurang 



 
 

 
 

18 M. Ariev Parang Guritno 17 15 15 15 15 77 Cukup 

19 Muhammad Adifa F 17 15 16 14 15 77 Cukup 

20 Muhammad Bayu Zidane 17 12 12 13 11 65 Kurang 

21 Mutiara Eka P 19 18 18 19 18 92 Sangat Baik 

22 Danang Supriyanto 17 15 15 15 16 78 Cukup 

23 Nurul Faidz 18 17 18 16 17 86 Baik 

24 Riski Wijayanti 17 16 14 14 15 76 Cukup 

25 Rizka Tri Ardin 17 15 14 15 15 76 Cukup 

26 Sukmawati Azzahrah 18 17 16 16 17 84 Baik 

27 Surya Elang Kusuma 17 16 14 14 15 76 Cukup 

28 Titan Satria Abdi M. 17 15 15 14 15 76 Cukup 

29 Tsania Izza Alfadil 17 14 15 15 14 75 Cukup 

30 Yashinta Choirunisa 17 16 15 14 15 77 Cukup 

31 Yudha Herlambang 17 15 13 12 13 70 Kurang 

32 Zella Putri Raisyadika 18 16 17 16 17 84 Baik 

 

Mengetahui, 

Guru Mata 

Pelajaran 

 

 

………………

…….. 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 11. Hasil Observasi siswa siklus I 

LEMBAR OBSERVASI INDIVIDU SIKLUS I 

No Nama Siswa 
Perilaku Siswa 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

1 R-1 - - √ √ - - 7. Dalam pembelajaran memperhatikan dan antusias 

2 R-2 - - √ - - √ 8. Keaktifan siswa bertanya tentang materi menulis karangan narasi 

3 R-3 √ √ √ - √ - 9. Kerjasama siswa berdiskusi dengan kelompok dalam menebak judul iklan 

4 R-4 √ √ √ - - - 10. Siswa tidak memperhatikan dan tidak antusias dalam proses pembelajaran 

5 R-5 √ √ - - - - 11. Siswa masih diam dan pasif untuk bertanya 

6 R-6 √ √ √ - - - 12. Siswa berbicara sendiri dan mengganggu temannya 

7 R-7 - - √ √ - √  

8 R-8 √ √ - √ - - Keterangan: 

9 R-9 √ √ √ - - - √ : melakukan 

10 R-10 √ √ √ - - - − : tidak melakukan 

11 R-11 √ √ √ - - -  

12 R-12 - - √ - √ -  

13 R-13 √ √ √ - - -  

14 R-14 √ √ - - - -  

15 R-15 √ √ √ - - -  

16 R-16 √ - √ - - -  

17 R-17 - - √ - √ -  



 
 

 
 

18 R-18 √ √ √ √ - -  

19 R-19 - √ √ - - √  

20 R-20 √ √ √ - - -  

21 R-21 √ √ √ - - -  

22 R-22 √ √ √ - - -  

23 R-23 √ √ √ - - -  

24 R-24 √ √ √ - - -  

25 R-25 √ √ √ - - -  

26 R-26 √ √ √ - - -  

27 R-27 - - √ - √ -  

28 R-28 √ √ √ - - -  

29 R-29 √ √ √ - - -  

30 R-30 - - √ - √ √  

31 R-31 √ √ √ - - -  

32 R-32 √ √ √ - - -  

 

Mengetahui 

                                                              Guru Mata Pelajaran 

 

 …………………… 



 
 

 
 

Lampiran 12. Hasil observasi siswa siklus II 

LEMBAR OBSERVASI INDIVIDU SIKLUS II 

No Nama Siswa 
Perilaku Siswa 

Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

1 R-1 √ √ √ - - - 1. Dalam pembelajaran memperhatikan dan antusias 

2 R-2 - - √ - - √ 2. Keaktifan siswa bertanya tentang materi menulis karangan narasi 

3 R-3 √ √ √ - - - 3. Kerjasama siswa berdiskusi dengan kelompok dalam menebak judul iklan 

4 R-4 √ √ √ - - - 4. Siswa tidak memperhatikan dan tidak antusias dalam proses pembelajaran 

5 R-5 √ √ - - - - 5. Siswa masih diam dan pasif untuk bertanya 

6 R-6 √ √ √ - - - 6. Siswa berbicara sendiri dan mengganggu temannya 

7 R-7 √ √ √ √ - √  

8 R-8 √ √ - - - - Keterangan: 

9 R-9 √ √ √ - - - √ : melakukan 

10 R-10 √ √ √ - - - − : tidak melakukan 

11 R-11 √ √ √ - - -  

12 R-12 √ - √ - √ -  

13 R-13 √ √ √ - - -  

14 R-14 √ √ √ - - -  

15 R-15 √ √ √ - - -  

16 R-16 √ - √ - - -  

17 R-17 √ - √ - √ -  

18 R-18 √ √ √ - - -  



 
 

 
 

19 R-19 √ √ √ - - -  

20 R-20 √ √ √ - - -  

21 R-21 √ √ √ - - -  

22 R-22 √ √ √ - - -  

23 R-23 √ √ √ - - -  

24 R-24 √ √ √ - - -  

25 R-25 √ √ √ - - -  

26 R-26 √ √ √ - - -  

27 R-27 √ - √ - - -  

28 R-28 √ √ √ - - -  

29 R-29 √ √ √ - - -  

30 R-30 √ √ √ - - -  

31 R-31 √ √ √ - - -  

32 R-32 √ √ √ - - -  

 

Mengetahui 

                                                              Guru Mata Pelajaran            

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            



 
 

 
 

           

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 19. Rekap Hasil Wawancara Siklus I 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

 

Peserta : Siswa yang mendapat nilai baik 

1. Apakah kamu merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

terhadap iklan di radio? 

Jawab: Senang sekali. 

 

2. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

Jawab: Tekniknya sangat memberikan kemudahan untuk menulis karangan. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

Jawab: Tidak ada kesulitan. 

 

4. Kesan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Senang mendapat pembelajaran menulis, menulis jadi gampang. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Memudahkan memunculkan ide.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 19. Rekap Hasil Wawancara Siklus I 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

 

Peserta : Siswa yang mendapat nilai sedang 

1. Apakah kamu merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

terhadap iklan di radio? 

Jawab: Iya, saya senang. 

 

2. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

Jawab: Tekniknya memberikan kemudahan untuk menulis narasi.. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

Jawab: Hanya kesulitan pada ejaan dan tanda baca. 

 

4. Kesan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Senang mendapat pembelajaran menulis, menulis jadi gampang. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Memudahkan untuk menulis.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 19. Rekap Hasil Wawancara Siklus I 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I  

 

Peserta : Siswa yang mendapat nilai kurang 

1. Apakah kamu merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

terhadap iklan di radio? 

Jawab: Senang sekali. 

 

2. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

Jawab: Tekniknya menarik. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

Jawab: Saya tidak menguasai kosa kata Bahasa Jawa. 

 

4. Kesan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Senang mendapat pengalaman baru. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Memudahkan memunculkan ide dan mudah untuk menulis. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 20. Rekap Hasil Wawancara Siklus II 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II  

 

Peserta : Siswa yang mendapat nilai baik 

1. Apakah kamu merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

terhadap iklan di radio? 

Jawab: Iya, saya senang sekali. 

 

2. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

Jawab: Tekniknya sangat memberikan kemudahan untuk menulis karangan. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

Jawab: Tidak ada kesulitan. 

 

4. Kesan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Menulis menjadi lebih mudah dan menyenangkan. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Teknik ini bisa menjadi pedoman untuk menulis narasi.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 20. Rekap Hasil Wawancara Siklus II 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II  

 

Peserta : Siswa yang mendapat nilai sedang 

1. Apakah kamu merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

terhadap iklan di radio? 

Jawab: Iya, senang. 

 

2. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

Jawab: Saya menjadi lebih paham tentang cara-cara menulis yang baik. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

Jawab: Tidak ada kesulitan. 

 

4. Kesan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Tekniknya menarik. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Memudahkan untuk menulis. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 20. Rekap Hasil Wawancara Siklus II 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II  

 

Peserta : Siswa yang mendapat nilai kurang 

1. Apakah kamu merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata 

terhadap iklan di radio? 

Jawab: Iya, senang. 

 

2. Bagaimana tanggapan kamu terhadap pembelajaran menulis karangan narasi 

berbahasa Jawa menggunakan teknik parafrase dan tebak kata terhadap iklan 

di radio? 

Jawab: Tekniknya sangat memberikan kemudahan untuk menulis. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami saat menulis karangan narasi menggunakan 

teknik tersebut? 

Jawab: Saya belum paham tentang cara-cara menulis yang baik. 

 

4. Kesan apa yang kamu rasakan saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Senang mendapat pelajaran menulis dengan teknik ini. 

 

5. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan teknik tersebut? 

Jawab: Saya menjadi lebih memahami cara-cara menulis. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 21. Foto Pembelajaran Siklus I dan Siklus II 

Siklus I    Siklus II 

 

a. Pada saat pembelajaran         

 
 

b. Pada saat siswa memperhatikan pelajaran 

 

 

c. Pada saat menulis karangan narasi 

 



 
 

 
 

 


