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media film.  

 

Keterampilan menulis paragraf narasi merupakan salah satu kompetensi 

dasar yang harus dikuasai oleh siswa SMP. Keterampilan menulis paragraf narasi 

siswa SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang kelas VII  belum dikatakan 

baik secara keseluruhan. Hal ini dilatarbelakangi oleh proses pembelajaran yang 

masih menggunakan metode klasikal yaitu metode ceramah sehingga terkesan 

menjenuhkan, kurangnya penggunaan pendekatan, teknik, dan media 

pembelajaran yang menarik bagi siswa, dan kurangnya motivasi siswa dalam 

menulis paragraf narasi karena adanya anggapan siswa mengenai pembelajaran 

menulis paragraf narasi yang sulit. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf terutama paragraf narasi siswa kelas VII  SMP 

Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang dapat menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 

proses pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kandeman dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film; (2) bagaimana peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kandeman setelah dilakukan pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 

film; (3) bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Kandeman dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi pada saat 

dilakukan pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan proses pembelajaran menulis 

paragraf narasi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kandeman setelah dilakukan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film; (2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kandeman; (3) 

mendeskripsikan perubahan perilaku belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf narasi setelah dilakukan pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kandeman. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. 

Dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Subjek penelitian 
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adalah keterampilan menulis paragraf narasi siswa kelas VII B SMP Negeri 2 

Kandeman Kabupaten Batang. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tes dan nontes. Teknik tes berupa hasil tes keterampilan menulis paragraf narasi 

siswa. Hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal, wawancara, da dokumentasi 

foto. Teknik pengambilan data pada siklus I dan siklus II menggunakan teknik 

kuantitatif untuk hasil tes menulis paragraf narasi dan hasil nontes menggunakan 

teknik kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus I mencapai 

67,27 atau dalam kategori cukup dan mengalami peningkatan pada siklus II 

menjadi 78,87  atau dalam kategori baik. Pada siklus I dan siklus II meningkat 

11,6 atau sebesar 17,24%. Peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi ini 

juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa dari perilaku negatif ke perilaku 

positif. Pada siklus II kondisi kelas sudah dapat dikendalikan dan lebih kondusif, 

siswa yang kurang termotivasi lebih bersemangat dalam pembelajaran menulis 

paragraf narasi pada siklus II dan tampak serius, aktif,  mandiri, percaya diri, serta 

antusias mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi. Hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film telah dilaksanakan dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi siswa kelas 

VII SMP 2 Kandeman Kabupaten Batang dan mengubah perilaku siswa ke arah 

positif.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan kepada guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia hendaknya lebih kreatif dalam memilih teknik  pembelajaran 

yang tepat, salah satunya adalah menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film sebagai alternatif  dalam mempermudah proses belajar 

khususnya pembelajaran. Bagi siswa disarankan untuk selalu  berlatih menulis  

dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bagi peneliti lain hendaknya 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterampilan menulis paragraf narasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.7 Latar Belakang Masalah 

 Proses pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia secara komunikatif 

mencakup empat aspek keterampilan, yaitu: keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Sehubungan dengan hal tersebut, keterampilan menulis 

merupakan keterampilan yang sangat penting bagi siswa, di samping keterampilan 

menyimak, berbicara, dan membaca. Siswa mampu menyampaikan pesan, 

mengungkapkan suatu gagasan, perasaan, pendapat atau pikirannya sesuai 

keinginannya dengan kegiatan menulis. Hasilnya berupa tulisan yang dinamakan 

kegiatan mengarang. 

 Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang 

memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia. Dengan menulis, 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud 

dan tujuannya.  

 Menurut Tarigan (1982 :22) bahwa menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik 

tersebut. Tujuan menulis itu sendiri adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca 

dan dipahami oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap 

bahasa yang dipergunakan. 
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 Bentuk ekspresi gagasan yang berkesinambungan dan mempunyai urutan 

logis dengan menggunakan kosakata dan tatabahasa tertentu atau kaidah bahasa 

yang digunakan dalam menulis, sehingga dapat menggambarkan atau dapat 

menyajikan informasi yang diekspresikan secara jelas. Itulah sebabnya untuk 

keterampilan menulis memerlukan pertanyaan serta praktik yang terus menerus 

dan teratur. Dalam hubungannya dengan kemampuan berbahasa, kegiatan menulis 

semakin mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-kesalahan baik ejaan, 

struktur maupun tentang pemilihan kosakata. Tidaklah berlebihan jika dikatakan 

bahwa kemampuan menulis merupakan kemampuan yang kompleks, menurut 

sejumlah pengetahuan dan keterampilan 

 Sujanto (1988:56) keterampilan menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang menjadi tujuan setiap pengajaran bahasa di sekolah. 

Keberhasilan seorang penulis banyak ditentukan oleh kesungguh-sungguhannya 

dalam belajar menulis. Menulis merupakan suatu proses melahirkan tulisan yang 

berisi gagasan. Banyak yang melakukannya secara spontan, tetapi ada juga yang 

berkali-kali mengadakan koreksi dan penulisan kembali. Sebuah karya, artikel 

misalnya, bisa ditulis dalam waktu sekitar satu jam, tetapi bisa juga berhari-hari 

baru selesai.  

 Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

orang lain (Tarigan1982: 3).  

 Keterampilan menulis harus dimiliki oleh siswa karena menulis 

merupakan salah satu kompetensi yang siswa harus dicapai siswa dalam belajar di 



 

 

3 

sekolah. Sesuai dengan tujuan umum pengajaran bahasa dan sastra Indonesia 

SMP yaitu siswa dapat memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan intelektual (berpikir kreatif menggunakan akal 

sehat, menggunakan pengetahuan yang berguna, dapat memecahkan masalah) 

kematangan emosional dan sosial (Depdiknas 2003: 1).  

 Keterampilan menulis tidak datang dengan sendirinya melainkan perlu 

adanya pertanyaan dan praktik secara langsung dan teratur, serta adanya potensi 

dan media yang mendukung dalam berlatih. Salah satu ketrampilan menulis yang 

harus dikuasai siswa adalah menulis paragraf  narasi. Pembelajaran menulis 

paragraf narasi malatih siswa berkomunikasi melalui tulisan. Siswa dilatih 

berkomunikasi secara tidak langsung mengemukakan ide atau pikirannya menurut 

kaidah penulisan narasi. Kegiatan belajar menulis paragraf narasi membimbing 

siswa belajar berpikir menuangkan ide, gagasan, dan pengalaman kepada orang 

lain dalam bentuk tulisan. Siswa dengan kemampuan menulis yang baik mampu 

menjelaskan ide atau pikiran dengan kalimat yang baik, ejaan yang benar, 

berurutan dan logis sehingga maksud dan tujuan menulis dapat dipahami oleh 

orang lain. 

 Berbagai upaya telah dilakukan agar kemampuan menulis paragraf narasi  

siswa lebih baik. Akan tetapi, pada kenyataannya kemampuan menulis paragraf 

narasi  belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal tersebut terjadi karena 

banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran menulis 

paragraf narasi. 
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 Permasalahan dalam pembelajaran menulis paragraf narasi juga terjadi 

pada siswa kelas VII-B SMP N 2 Kandeman Batang. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru bahasa Indonesia pada sekolah tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa kemampuan menulis paragraf narasi siswa kelas VII-B 

hasilnya masih kurang dari nilai KKM sebesar 75. Rata-rata nilai kelas 67 dengan 

nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 58. Ditemukan masih ada siswa yang 

memiliki nilai di bawah nilai KKM. Kompetensi dasar tersebut akan tercapai 

dengan baik apabila siswa telah memenuhi indikator-indikator yang meliputi: (1) 

siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur narasi, (2) siswa mampu menulis 

paragraf narasi dengan aspek tindakan atau peristiwa, waktu dan tempat, 

kronologis kejadian, kelengkapan unsur cerita, penggunaan ejaan, dan kerapian 

tulisan.  

 Berkaitan dengan kemampuan menulis paragraf narasi siswa kelas VII-B 

SMP N 2 Kandeman Batang terdapat masalah yang menjadi inti dari keseluruhan 

permasalahan yang ada, yakni berkenaan dengan teknik pembelajaran  serta media 

yang efektif agar mempermudah  siswa dalam mempraktikkan menulis paragraf 

narasi. Adapun teknik pembelajaran yang dipilih yaitu teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. Teknik pertanyaan terbimbing adalah suatu cara 

mengajar yang baik untuk mengajukan satu set pertanyaan tertentu dengan 

memberikan bantuan yang terus menerus dan sistematis dengan memperhatikan 

potensi-potensi yang ada pada individu untuk memperoleh suatu ketangkasan, 

ketepatan, kesempatan, dan keterampilan (Djamarah dan Arikunto). 
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 Dengan demikian, teknik pertanyaan terbimbing diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menulis paragraf narasi pada 

umumnya dan juga mempermudah siswa mengkomunikasikan ide-idenya dalam 

bentuk kalimat. Media film dipergunakan karena mampu menyajikan kronologis 

peristiwa secara visual sehingga menarik minat siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran menulis paragraf narasi. Penggunaan media film mempermudah 

siswa dalam menggali sumber atau bahan dalam menulis paragraf narasi, selain 

itu media film membuat siswa tertarik dan berminat belajar menulis paragraf  

narasi.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini penting dilakukan sebagai 

upaya mencari teknik yang inovatif sebagai alternatif pemecahan masalah 

rendahnya kemampuan menulis paragraf narasi  siswa kelas VII-B SMP N 2 

Kandeman Kabupaten Batang. Adapun judul penelitian ini adalah Peningkatan 

Keterampilan Menulis Paragraf  Narasi Dengan Menggunakan Teknik 

Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film Pada Siswa Kelas VII-B SMP 2 

Kandeman Kabupaten Batang. 

 

1.8  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka tampak jelas adanya beberapa 

masalah yang ada di SMP 2 Kandeman Batang, terutama yang berkaitan dengan 

masalah pembelajaran menulis. Masalah-masalah tersebut dapat peneliti uraikan , 

yaitu 1) sekolah kurang mendukung adanya kreativitas siswa untuk giat menulis, 

2) guru Bahasa Indonesia masih kurang dalam memberi latihan siswa untuk 



 

 

6 

banyak menuangkan ide,gagasan, dan perasaannya lewat menulis, 3) kurannya 

minat siswa untuk berlatih menulis sehingga tingkat penguasaan kosakata dan 

keterampilan mikro bahasanya rendah, 4) metode yang digunakan masih belum 

sesuai dengan materi yang diajarkan, 5) keterbatasan media dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi kurang efektif.  

 Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi rendahnya keterampilan siswa 

dalam menulis paragraf narasi ada dua yaitu Faktor dari guru sebagai fasilitator 

dan faktor siswa sebagai peserta belajar. Keberhasilan sebuah proses 

pembelajaran ditentukan dari dua faktor tersebut, guru harus dapat memilih 

metode yang tepat dan media yang mendukung sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai. Sedangkan siswa harus mampu menyerap pengetahuan yang 

diberikan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini didasarkan oleh asumsi bahwa 

ketepatan guru dalam memilih teknik pembelajaran yang digunakan guru 

berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar yang dilakukan. Jika motivasi 

siswa sudah terpacu, maka aktivitas siswa untuk berpartisipasi atau terlibat dalam 

kegiatan belajar-mengajar akan tercapai. Hal ini menunjukkan penggunaan variasi 

teknik pembelajaran yang tepat dan menarik akan menghasilkan aktivitas belajar 

yang maksimal dari siswa. 

 

1.9 Pembatasan Masalah  

 Penyebab rendahnya nilai dan minat siswa dalam mengikuti pelajaran 

menulis paragraf narasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan fakor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri, 
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seperti 1) adanya anggapan siswa bahwa pelajaran bahasa Indonesia adalah 

pelajaran yang membosankan sehingga siswa kurang berminat untuk mengikuti 

pelajaran ini, 2) kurangnya perhatian siswa dalam pemilihan kata atau diksi dan 

penggunaan ejaan dan tanda baca.  

 Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa, seperti, 1) 

waktu latihan dalam menulis paragraf narasi masih terbatas, 2) kurangnya latihan 

menulis paragraf narasi, dan 3) teknik yang digunakan guru kurang tepat dan 

medianya kurang menarik. 

 Dengan demikian, perlu diterapkan teknik pembelajaran yang efektif 

dalam menulis paragraf narasi. Dalam penelitian ini, diterapkan pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film.  

 

1.10 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini.  

1 Bagaimanakah proses pembelajaran menulis paragraf narasi siswa kelas VII-B 

SMP 2 Kandeman Kabupaten Batang dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film? 

2 Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi siswa Kelas 

VII-B SMP 2 Kandeman Kabupaten Batang dengan menggunakanteknik 

pertanyaan terbimbing   melalui media film? 
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3 Bagaimanakah perubahan  perilaku siswa Kelas VII-B SMP 2 Kandeman 

Kabupaten Batang dalam pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing  melalui media film?  

 

1.11 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai 

berikut ini. 

1. Mendeskripsi proses pembelajaran menulis paragraf narasi siswa kelas VII-B 

SMP 2 Kandeman Kabupaten Batang dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film.  

2. Mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi siswa Kelas 

VII-B SMP 2 Kandeman Kabupaten Batang dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing  melalui media film  

3. Mendeskripsi perubahan perilaku siswa  Kelas VII-B SMP 2 Kandeman 

Kabupaten Batang dalam pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan  teknik pertanyaan terbimbing  melalui media film.  

 

1.12 Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing  melalui media film pada siswa Kelas 

VII-B SMP N 2 Kandeman Kabupaten Batang ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik teoretis maupun praktis bagi guru, siswa, peneliti maupun lembaga 

pendidikan. 
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1) Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian baru untuk 

penelitian lebih lanjut yaitu berupa alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam 

usaha memperbaiki mutu pendidikan dan mempertinggi interaksi belajar mengajar 

khususnya dalam pembelajaran menulis paragraf narasi.  

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

 Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan solusi dan masukan bagi 

guru dalam penggunakan teknik pembelajaran menulis yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis paragraf  narasi  agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, 

sehingga prosesnya lebih terarah, inovatif, aktif dan kreatif.  

b. Bagi Siswa  

 Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membantu siswa mengatasi kesulitan 

dalam proses belajar-mengajar dan dapat menumbuhkan ketertarikan siswa 

terhadap pembelajaran menulis paragraf narasi. Selain itu, hasil penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatakan kemampuan menulis 

paragraf narasi dalam penelitian tindakan kelas.  

c. Bagi lembaga pendidikan 

 Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai acuan demi pelaksanaan tindakan pembelajaran menulis pada waktu 

berikutnya dan diharapkan pihak sekolah dapat meningkatkan sarana dan 

prasarana penunjang peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Pembelajaran menulis paragraf narasi merupakan masalah yang menarik 

untuk diteliti. Hal ini ini ditunjukkan oleh beberapa peneliti dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi, di antaranya adalah Nicolini (1994), Moody (2009), 

Sabarun (2008), Sugiran (2008), Sukaesih (2009), Mai Yusro (2009) Iskandar 

Wassid (2010), dan Rejeki (2008) 

 Nicolini (1994) dalam jurnalnya berjudul ”Stories Can Save Us: A Defense 

of Narrative Writing” mengemukakan bahwa  siswa yang belajar di sekolah 

cenderung memiliki keterampilan menulis yang stagnan. Siswa seyogyanya 

diberikan kesempatan  untuk mengungkapkan perihal apapun secara bebas, 

spontan dan tidak terbatas. Didapati  seperangkat pengetahuan yang terkonsep 

pada diri siswa, dan tugas guru tidak sesederhana  mengekplorasi pengetahuan 

sebagai sesuatau yang dipersiapkan. Kegiatan menulis dapat menjadikan siswa 

mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab mandiri terhadap pendidikan yang 

diperoleh. Disadari Guru tidak bisa serta merta mengajarkan konsep harga diri. 

Namun melalui keberhasilan dalam kegiatan menulis, kepercayaan diri siswa 

secara alami meningkat. Hal yang relevan dicontohkan dengan memberikan tugas 

sekolah berupa tulisan yang bertema sekitar kehidupan siswa. Dengan menuliskan 

cerita siswa dapat mengetahui bahwa siswa adalah bagian dari pendidikan bagi 

mereka sendiri. Ketika siswa menentukan tingkat pengungkapan dan dimana batas 



 

 

11 

antara memori dan imajinasi, siswa bebas untuk menciptakan realitas dan 

kebenaran menurut pemikiran mereka sendiri.  

 Relevansi penelitian Nicolini dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji penulisan narasi. Adapun perbedaan kajian, Nicolini menggunakan 

desain penelitian deskriptif analitik sedangkan peneliti menggunakan  desain 

penelitian tindakan kelas. 

 Moody (2009) dalam artikel yang berjudul ”Writing the narrative press 

release:  Is it the magic potion for more usable press communication” mengupas 

gaya penulisan dalam siaran pers dari titik pandang editor berita. Penulisan berita 

oleh wartawan dengan memakai gaya piramida terbalik didasarkan pada struktur 

formula dari siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Piramida 

terbalik memungkinkan orang untuk menelusuri cerita atau informasi secara cepat 

karena termasuk model penulisan straight-news.  Siaran pers yang ditulis dengan 

gaya narasi bersifat lebih lembut, lebih informatif, lebih jelas dan lebih dimengerti 

serta dapat membangkitkan emosi. Temuan studi Moody bahwa editor berita 

menemukan siaran pers yang ditulis dalam gaya narasi yang lebih jelas dan lebih 

dimengerti daripada yang ditulis dalam gaya piramida terbalik. Editor berita 

menemukan siaran pers yang ditulis dalam gaya narasi lebih kredibel daripada 

yang ditulis dalam gaya piramida terbalik. 

 Relevansi penelitian Moody dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji keterampilan menulis paragraf narasi. Adapun perbedaan kajian, Moody 

menggunakan responden editor berita sedangkan peneliti melakukan penelitian 

pada siswa kelas VII SMP. 
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 Selain itu, Peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing juga diteliti oleh Sabarun (2008) 

dalam jurnal berjudul “Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf Dengan 

Teknik Pertanyaan Terbimbing Bagi Mahasiswa Semester 4 Jurusan Teknik 

Elektro Di Universitas Muhammadiyah Malang” mengemukakan bahwa strategi 

menulis dengan pertanyaan terbimbing efektif dalam meningkatkan kemampun 

menulis mahasiswa. dan terjadi perubahan perilaku positif pada mahasiswa. 

Tahap awal capaian nilai rata-rata mahasiswa sebesar 3.50 dari skala nilai 1.00 

sampai 6.00. Setelah menerapkan strategi menlis terbimbing pada siklus pertama 

nilai rata-rata mahasiswa naikmenjadi 4.15 dan pada siklus kedua meningkat 

menjadi 4.75. Mahasiswa berpartisipasi aktif dan memiliki motivasi tinggi untuk  

mengkuti mata kuliah menulis. 

 Relevansi penelitian Sabarun dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji teknik menulis dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing. 

Adapun perbedaan kajian, Sabarun  menggunakan mahasiswa sebagai subjek 

penelitian sedangkan peneliti melakukan penelitian pada siswa kelas VII SMP. 

 Penelitian tentang menulis paragraf narasi juga dilakukan oleh Sugiran 

(2008) dalam artikel berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi 

Dengan Memanfaatkan Pengalaman Menulis Buku Harian” menyebutkan 

pengalaman menulis buku harian dapat digunakan sebagai dasar penulisan 

paragraf narasi karena isi atau bahan tulisan narasi yang berupa kejadian atau 

peristiwa sama dengan bahan yang terdapat pada buku harian. Dalam 

menyampaikan kejadian atau peristiwa secara kronologis merupakan syarat dari 



 

 

13 

kedua bentuk tulisan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan menulis 

narasi dapat memanfaatkan pengalaman menulis buku harian. 

 Persamaan penelitian Sugiran dengan penelitian ini mengenai kajian yang 

dibahas, yakni penulisan paragraf narasi. Adapun  perbedaan kajian, Sugiran tidak 

membatasi subjek penelitiam sedangkan peneliti melakukan penelitian pada siswa 

kelas VII SMP. 

 Selain itu penelitian tentang menulis paragraf narasi dilakukan oleh 

Sukaesih (2009) dalam penelitian berjudul ”Pembelajaran Menulis Paragraf 

Narasi (Aplikasi pendekatan Kontekstual pada Paragraf Narasi melalui Media 

Gambar)” memaparkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun 

penggunaan pendekatan kontekstual salah satunya dapat direalisasikan melalui 

media gambar sebab erat kaitannya dengan gagasan yang hendak disampaikan. 

Penggunaan media gambar dilakukan dengan cara memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menceritakan gambar kemudian diterapkan dalam bentuk 

tulisan. Gambar mempermudah siswa dalam mengungkapkan peristiwa secara 

berurutan. Dengan demikian, gambar (gambar seri) merupakan bagian dari 

aplikasi pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis paragraf narasi. 

 Persamaan penelitian Sukaesih dengan penelitian yang dilakukan yaknik 

topik narasi. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan peneliti 

terletak pada desain dan media. Penelitian Sukaesih merupakan penelitian 

eksperimental menggunakan media gambar sedangkan peneliti menggunakan 

desain penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul peningkatan keterampilan 
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menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. 

 Hampir sama dengan Sukaesih, Mai Yusro (2009) dalam penelitian 

berjudul ”Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik 

Membuat Kerangka Tulisan Menggunakan Media Foto Pribadi pada Siswa Kelas 

X4 SMA N Jakenan Pati” menyebutkan adanya peningkatan kemampuan menulis 

karangan narasi pada siswa kelas X4 SMA Jakenan dan terjadi perubahan perilaku 

positif pada siswa.  Rata-rata hasil belajar menulis narasi meningkat dari 6.9 

menjadi 7.4 pada siklus I dan 7.8 pada siklus II. Siswa mampu menyusun 

karangan narasi secara logis dan urut sesuai dengan kerangka karangan yang telah 

dibuat dan media foto yang telah disiapkan.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mai Yusro dengan penelitian ini 

adalah mengenai topik narasi dan disain penelitian tindakan kelas yang digunakan 

Adapun perbedaannya, Mai Yusro menggunakan teknik  membuat kerangka 

karangan dan melakukan penelitian pada siswa kelas X sedangkan peneliti 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dan melakukan 

penelitian pada siswa kelas VII SMP.  

 Iskandar Wassid dan Lis Ristiani (2010) dalam penelitian berjudul ”Model 

Pembelajaran Teknik Visual-Auditif-Taktik (Penelitian Pada Siswa Sekolah 

Dasarr Di Kabupaten Cianjur) ” memaparkan kondisi sulitnya sebagian siswa SD 

dalam mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, ataupun perasaan ke dalam bahasa 

tulis. Kesulitan yang mereka kemukakan adalah sulitnya mencari dan memilih 

kata yang akan ditulis. Oleh sebab itu guru sebagai fasilitator seharusnya 
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mempunyai teknik yang tepat agar dapat menumbuhkembangkan potensi menulis 

siswa. 

 Gaya atau cara siswa mencari atau menerima pelajaran yang dibutuhkan 

sangat variatif bergantung kepada tipe belajar dalam pengoptimalan alat indranya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05% antara hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi yang menggunakan teknik 

visual-auditif-taktil dengan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan teknik 

visual-auditif-taktil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil dapat 

meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa sekolah dasar. 

 Persamaan penelitian Iskandar Wassid dan Lis Ristiani  dengan penelitian 

ini, yakni topik narasi Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan 

Peneliti terletak pada desain dan teknik. Penelitian Iskandar Wassid dan Lis 

Ristiani merupakan penelitian eksperimental sedangkan peneliti menggunakan 

penelitian tindakan kelas.    

 Demikian juga dengan Rejeki (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi melalui Teknik Pemodelan 

Film Children of Heaven pada Siswi Kelas X SMA Negeri 1 Candiroto 

Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas X 1 SMA 

Negeri 1 Candiroto dalam menulis paragraf narasi meningkat setelah diberi 

pelatihan menggunakan teknik pemodelan film Children of Heaven, hal ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian pada siklus 1 mencapai 71,2 dengan kategori 
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cukup dan siklus II meningkat sebanyak 8,7 sehingga menjadi 79,9 dengan 

kategori baik. 

 Perubahan tingkah laku siswa juga mengalami peningkatan ke arah yang 

lebih baik. Hal ini dibuktikan pada observasi pada siklus 1 yaitu sebesar 67,5% 

dari jumlah seluruh siswa yang sudah serius dan antusias dalam kegiatan menulis 

paragraf narasi. Bahkan dalam siklus II respon siswa bertambah menjadi 87,5% 

dari jumlah siswa yang sudah antusias dan serius dalam pembelajaran menulis 

paragraf narasi. 

 Persamaan penelitian Rejeki dengan peneliti ini, yaitu terletak pada jenis 

penelitian, instrumen penelitian yang digunakan dan model analisi data  dan 

lingkup masalah yang di kaji. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah 

penelitian tindakan kelas, instrumen yang digunakan adalah istrumen tes dan 

nontes, analisi data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif, 

dan masalah yang dikaji sama-sama mengkaji keterampilan menulis paragraf 

narasi. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan peneliti 

terletak pada objek penelitian dan strategi pembelajaran. Objek penelitian yang 

dilakukan Rejeki adalah siswa kelas X 1 SMA Negeri 1 Candiroto Kabupaten 

Temanggung. Sedangkan peneliti pada siswa kelas VII-B SMP N 2 Kandeman 

Kabupaten Batang. Strategi pembelajaran melalui teknik pemodelan film Children 

of Heaven sedangkan peneliti melalui Media film. 

 Dari beberapa penelitian di atas penelitian tentang menulis paragraf narasi 

sudah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian mengenai keterampilan 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 
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melalui media film belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu, sebagai pelengkap 

penelitian mengenai peningkatan menulis paragraf narasi yang telah ada, peneliti 

tertarik melakukan penelitian tentang penggunaan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf narasi. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang digunakan dalam landasan teori ini mencakup hakikat menulis, 

tujuan menulis, fungsi menulis, langkah-lagkah menulis, pengertian paragraf, 

syarat paragraf, jenis paragraf, paragraf narasi, jenis narasi, ciri narasi, struktur 

narasi, langkah menulis paragraf narasi, pembelajaan menulis paragraf narasi, 

teknik pertanyaan terbimbing, penggunaan media film dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi. 

 

2.2.4 Hakikat Menulis  

 Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam 

kegiatan menulis, seorang penulis harus memanfaatkan grafologi, struktur bahasa 

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

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

1982: 3). 
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 Selain itu, Menurut pendapat Kuncoro (2009: 3) menulis bukanlah hal 

yang sulit, tetapi juga bukanlah hal yang dianggap gampang. Menulis butuh 

ketelatenan, keuletan, dan kesabaran. Untuk sekedar menulis yang paling penting 

adalah berlatih. Sesering mungkin melatih diri untuk menulis, artinya kita sedang 

menanamkan kemampuan diri dalam menulis. 

 Senada dengan Kuncoro, Sujanto (1988:56) keterampilan menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang menjadi tujuan setiap 

pengajaran bahasa di sekolah. 

  Keberhasilan seorang penulis banyak ditentukan oleh keungguh-

sungguhannya dalam belajar menulis. Menulis merupakan suatu proses 

melahirkan tulisan yang berisi gagasan. Banyak yang melakukannya secara 

spontan, tetapi ada juga yang berkali-kali mengadakan koreksi dan penulisan 

kembali. Sebuah karya, artikel misalnya, bisa ditulis dalam waktu sekitar satu 

jam, tetapi bisa juga berhari-hari baru selesai.  

 Dari beberapa pengertian tentang menulis, dapat disimpulkan bahwa 

menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, membutuhkan latihan 

yang banyak seperti ketelatenan, keuletan, dan kesabaran serta melalui proses 

koreksi berkali-kali yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung atau tidak secara tatap muka dengan orang lain.   

 

2.2.5 Tujuan Menulis 

 Tulisan mengandung isi yang serasi dengan maksud dan tujuannya. Oleh 

karena itu, menulis harus memperhatikan siapa yang akan membaca, apa 
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maksudnya, dan tujuannya. Menulis tidak hanya memilih suatu pokok yang cocok 

dan sesuai. 

 Menurut Tarigan (1982: 24) tujuan menulis adalah merespon atau 

menjawab apa yang diharapkan oleh penulis akan diperoleh dari pembaca melalui 

tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan, meyakinkan, menghibur, dan 

mengekspresikan perasaan serta emosi yang kuat.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Gie (2002: 9) tujuan menulis karena 

kegemaran dan menulis karena tuntutan profesi. Maksud dari pengertian di atas 

adalah dengan menulis kita dapat menyampaikan kesenangannya dan karena 

tuntutan profesi atau pekerjaan. Sebagai contoh, seorang siswa yang diberi tugas 

merangkum buku dan seorang sekretaris membuat laporan atau notulen. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menulis mempunyai 

tujuan untuk memberitahukan, meyakinkan, menghibur, dan mengekspresikan 

emosi yang kuat melalui tulisan serta dapat terlahir dari kegemaran maupun 

tuntutan profesi.  

 

2.2.6 Fungsi Menulis 

Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. 

Menurut Tarigan (1982: 22) fungsi menulis adalah 1) sebagai alat komunikasi 

yang tidak langsung, 2) dapat menolong berpikir secara kritis, 3) memudahkan 

seseorang untuk merasakan, 4) mempertajam daya persepsi, 5) memecahkan 

masalah yang dihadapi, 6) menyusun suatu kalimat, dan 7) membantu 

menjelaskan pikiran. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi menulis 

sangat banyak dan bermanfaat bagi kehidupan. Melalui tulisan hidup ini menjadi 

lebih indah dan berarti. menulis dapat membantu menuangkan ide, gagasan, dan 

pengalaman kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Secara singkat menulis dapat 

berfungsi sebagai belajar berpikir. 

 

2.2.7 Langkah-Langkah Menulis  

 Menurut Suriamiharja (1997: 6-12) menulis merupakan proses berpikir. 

Sebelum membuat tulisan diperlukan perencanaan yang matang mengenai suatu 

topik yang akan ditulis, tujuan yang hendak disampaikan, dan pembahasan yang 

akan diuraikan. Perencanaan tersebut meliputi enam langkah. Enam langkah 

tersebut sebagai berikut: 

1) Penulisan Topik 

Topik merupakan ide pokok dalam suatu paragraf. Pemilihan topik harus 

dilakukan pertama kali pada prapenulisan paragraf. Ada lima syarat dalam 

memilih topik, (1) topik bermanfaat dan layak dibahas, (2) topik harus menarik, 

(3) topik dikenal baik penulisan maupun pembaca, (4) bahan dapat diperoleh dan 

cukup memadai, (5) topik tidak terlalu luas dan sempit. 

2) Pembatasan Topik 

Setelah memilih topik agar tidak terlalu luas maka topik harus dibatasi. 

Proses pembatasan topik dilakukan dengan diagram jam atau diagram pohon. 

Dalam membuat diagram jam, topiknya diletakkan ditengah kemudian diturunkan 

beberapa topik lebih sempit, sedangkan untuk membuat diagram pohon, topik 
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disimpan di atas kemudian diturunkan ke bawah. Tiap cabang diturunkan menjadi 

cabang-cabang yang lebih sempit. 

3) Pemilihan Judul 

Topik yang sudah dipilih harus dinyatakan dengan judul. Seringkali dalam 

paragraf fiktif atau rekaan judul paragraf tidak sesuai atau menunjukkan topik 

paragraf. Syarat untuk menentukan judul dalam paragraf adalah (1) judul harus 

sesuai dengan topik atau isi paragraf, (2) judul dinyatakan dalam bentuk frasa 

bukan kalimat, (3) judul diusahakan setingkat mungkin, (4) judul dinyatakan 

secara jelas. 

4) Tujuan Menulis  

 Tujuan adalah maksud yang akan dicapai. Tujuan penulisan dalam 

paragraf sangatlah penting. Oleh karena itu, tujuan harus ditentukan lebih dahulu 

karena tujuan menjadi titik tolak dalam seluruh kegiatan menulis. 

5) Bahan Menulis 

Bahan penulisan merupakan salah satu yang diperhitungkan pada waktu 

pemilihan topik. Oleh karena itu penulis memilih salah satu topik tertentu karena 

diperkirakan bahan tersebut mudah didapatkan dan cukup memadahi. Penulis 

dapat memperoleh dari pengamatan atau observasi, simpulan, dan bacaan-bacaan.  

6) Kerangka Paragraf 

Kerangka paragraf merupakan rencana kerja yang digunakan penulis 

dalam mengembangkan tulisannya. Kerangka paragraf ini akan mempermudah 

dalam penulisan suatu paragraf karena kerangka paragraf ini merupakan 

persyaratan-persyaratan penting yang digunakan sebagai pedoman menjelaskan 
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topik yang telah ditentukan. Penyusunan kerangka paragraf ini bertujuan 

menuntun penulis untuk mengembangkan gagasan dalam rangka memaparkan 

masalah yang sudah diterapkan.  

 

2.2.8 Pengertian Paragraf 

    Kosasih (2012:1) menguraikan pengertian paragraf adalah rangkaian 

kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok 

pembahasan.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Wiyanto (2004:59) paragraf adalah 

sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan 

sebuah pikiran yang diungkapkan ke dalam seluruh tulisan. Serta membagi 

paragraf menjadi paragraf deduksi, paragraf induksi, paragraf campuran. Paragraf 

deduksi adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. 

Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat 

pertama. Kemudian disusul oleh penjelasan-penjelasan terperinci terhadap 

gagasan utama. Paragraf deduksi dibedakan menjadi: (1) paragraf perbandingan 

yaitu yang kalimat topiknya berisi perbandingan dua hal yang bersifat abstrak dan 

konkret, (2) paragraf pertanyaan yaitu kalimat topiknya dijelaskan dengan kalimat 

penjelas berupa kalimat tanya dan kalimat berita, (3) paragraf contoh yaitu 

kalimat topiknya dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh sehingga 

kalimat topik jelas pengertiannya, (4) paragraf perulangan yaitu kalimat topik 

dikembangkan dengan pengulangan kata atau kelompok kata atau bagian-bagian 

kalimat yang penting, (5) paragraf definisi yaitu kalimat topik memerlukan 
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penjelasan agar tepat maknanya dipahami oleh pembaca, dan (6) paragraf sebab 

akibat yaitu kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat 

dari pernyataan pada kalimat topik. 

Paragraf induksi adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak diakhir 

paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta atau uraian-uraian. Kemudian dari 

fakta-fakta itu penulis menggeneralisasikannya ke dalam sebuah kalimat. Paragraf 

induksi dibedakan menjadi: (1) paragraf yang menggunakan proses penalaran ge-

neralisasi yaitu beberapa pernyataan yang mempunyai ciri-ciri tertentu untuk men-

dapatkan kesimpulan yang bersifat umum, (2) paragraf yang menggunakan 

penalaran analogi adalah cara bernalar dengan membandingkan dua hal yang 

memiliki sifat sama. Cara ini didasarkan asumsi bahwa jika sudah ada persamaan 

dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lain, (3) 

hubungan kausal adalah cara penalaran yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa 

yang memiliki pola hubungan, seperti sebab-akibat yaitu penalaran yang berawal 

dari peristiwa yang merupakan sebab kemudian sampai pada kesimpulan sebagai 

akibatnya. Polanya adalah A mengakibatkan B, akibat-sebab yaitu penalaran yang 

dimulai dengan peristiwa yang menjadi akibat, peristiwa itu kemudian di-analisis 

untuk mencari penyebabnya, dan sebab akibat-akibat adalah suatu penyebab dapat 

menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang 

menimbulkan akibat kedua. Demikianlah seterusnya, hingga timbul rangkaian 

beberapa akibat. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya 

terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 

dua kalimat utama. Kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang 
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dinyatakan kalimat pertama dengan sedikit atau tekanan atau variasi. Dapat pula, 

kalimat penjelas dibagi menjadi dua bagian di awal dan di akhir paragraf 

sedangkan kalimat topik-nya di tengah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian paragraf 

adalah rangkaian kalimat yang saling berhubungan dalam sebuah pemikiran 

diungkapkan dalam seluruh tulisan. 

2.2.9 Syarat Paragraf 

Menurut wiyanto (2004 : 34) syarat paragraf dapat dibagi menjadi 3 yaitu ( 

kesatuan), (2) koherensi, dan (3) perkembangan paragraf. 

1) Kesatuan 

 Dalam hal ini tiap paragraf atau alenia hanya mengandung satu gagasan 

pokok atau satu topik. Fungsi alenia adalah mengembangkan gagasan pokok atau 

topik tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangannya tidak boleh ada unsur-

unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan tersebut. 

2) Koherensi 

 Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf atau alenia ialah 

koherensi atau kepaduan, yaitu adanya hubungan yang harmonis, yang 

memperlihatkan kesatuan kebersamaan antara satu kalimat dengan kalimat yang 

lainnya dalam sebuah alenia. Alenia yang memiliki koherensi akan sangat 

memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan yang disuguhkan. Ketiadaan 

Koherensi dalam sebuah alenia akan menyulitkan pembaca untuk 

menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Dalam koherensi, termasuk 

pula keteraturan ( sistematika) urutan gagasan. Gagasan dituturkan pula secara 
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teratur dari satu detail ke detail berikutnya, dari satu fakta ke fakta selanjutnya, 

dari satu soal ke soal yang lain, sehingga pembaca dapat mengikuti dengan mudah 

uraian yang disajikan dengan seksama. 

3) Perkembangan Paragraf 

 Perkembangan paragraf harus dijaga agar jangan sampai mengambang 

kearah yang tidak relevan untuk menjelaskan gagasan pokok. Misalnya, alenia 

dimulai dengan kalimat inti yang menyebutkan gagasan pokok yang hendak 

disampaikan, maka perkembangannya harus menjelaskan gagasan pokok tadi 

dalam kalimat-kalimat berikutnya, dengan selalu berpegang pada prinsip kesatuan 

dan koherensi. Perkembangan paragraf diarahkan untuk memperkuat memberikan 

argumentasi, atau mengkongkritkan pernyataan aau gagasan pokok yang 

disampaikan dalam kalimat inti di awal alenia. 

 

2.2.10 Jenis-Jenis Paragraf  

Menurut Sujanto (1988: 79) paragraf dapat dibagi menjadi lima yaitu (1) 

eksposisi, (2) deskripsi, (3) argumentasi, (4) narasi, dan (5) persuasi. 

1) Eksposisi 

Eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang menguraikan suatu objek, 

memperluas pengetahuan, dan pandangan pembaca. Wacana atau paragraf ini 

digunakan untuk menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek, misalnya untuk 

memperjelas perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan lain lain ( 

Wiyanto 2004:66). 
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2) Deskripsi 

Deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek 

atau suatu hal sedemikan rupa, sehingga objek itu seolah-olah berada di depan 

mata kepala pembaca seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek itu. 

Deskripsi memberi suatu citra mental mengenai sesuatu hal yang dialami, 

misalnya pemandangan, orang atau sensasi ( Wiyanto 2004:65). 

3) Argumentasi 

Argumentasi adalah bentuk wacana yang berusaha membuktikan suatu 

kebenaran. Lebih jauh sebuah argumentasi berusaha mempengaruhi serta 

mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan 

mengajukan bukti-bukti mengenai objek yang diargumentasikan itu (Keraf, 

1981:100). 

4) Narasi  

Menurut Keraf (1981 : 135), pengertian narasi adalah semacam bentuk 

wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga 

peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Narasi 

menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang bertalian. la 

mengisahkan sebuah atau suatu kelompok aksi sedemikan rupa untuk 

menghasilkan sesuatu yang secara popular disebut ceritera. 

5) Persuasi 

Menurut Keraf (1981: 118) persuasi merupakan bentuk wacana yang 

berusaha mempengaruhi orang lain atau para pembaca agar para pembaca 

melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuai. Persuasi lebih condong 
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menggunakan atau memanfaatkan aspek-aspek pssikologis untuk mempengaruhi 

orang lain 

2.2.11 Paragraf Narasi 

Menurut Wiyanto ( 2004 : 65) paragraf narasi adalah kisah atau cerita. 

Paragraf narasi bertujuan mengisahkan atau menceritakan, mementingkan urutan 

dan biasahnya ada tokoh yang diceritakan. 

Tidak jauh beda dengan pendapat Wiyanto, Sujanto (1988: 11) paragraf 

narasi adalah jenis paragraf yang biasa digunakan para penulis untuk 

menceritakan tentang rangkaian kejadian atau peristiwa-peristiwa yang 

berkembang melalui waktu. Dengan kata lain narasi adalah jenis paragraf atau 

proses. Narasi adalah bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, 

merangkaikan tindak-tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara 

kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu tertentu.  

Paragraf narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha 

menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang 

telah terjadi Nurudin (2007:71).  

Pendapat lain dikemukakan oleh Subyantoro (2009:224) paragraf narasi  

merupakan himpunan peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu atau 

urutan kejadian. Narasi biasanya ditulis berdasarkan pengamatan. Bentuk tulisan 

narasi lebih dipilih dalam pembelajaran dikarenakan paragraf narasi merupakan 

jenis paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu pokok permasalahan.  

Dapat disimpulkan bahwa paragraf narasi adalah bentuk tulisan yang 

menceritakan atau mengisahkan rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan 
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kejadian-kejadian secara kronologis dari waktu ke waktu yang lain. Kejadian itu 

dapat bersifat faktual (benar-benar terjadi) dan dapat pula bersifat fiktif.  

 

2.2.7.1 Jenis Paragraf Narasi 

Jenis paragraf narasi yang sering digunakan dalam menulis paragraf narasi 

adalah narasi ekspositoris dan sugestif (Keraf 2007: 135-138). 

1) Paragraf Narasi  Ekpositoris  

Paragraf narasi ekspositoris ini bertujuan untuk mengubah pikiran para 

pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sasaran utamanya adalah rasio, 

yaitu berupa perluasan pengetahuan para pembaca sesudah membaca kisah 

tersebut (Keraf 2007: 136). 

Narasi ekspositoris bersifat generalisasi adalah narasi yang menyampaikan 

suatu proses yang umum, yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat 

berulang-ulang. Melaksanakan tipe kejadian itu secara berulang-ulang, maka 

seseorang akan memperoleh kemahiran yang tinggi mengenai hal itu. Contoh 

narasi mengenai seorang yang menceritakan bagaimana membuat nasi goreng 

(Keraf 2007:136). 

2) Paragraf Narasi Sugestif 

Paragraf narasi sugestif adalah narasi yang berupa tindakan atau perbuatan 

yang dirangkaikan dalam suatu kejadian atau peristiwa. Seluruh rangkaian 

kejadian itu berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Tetapi tujuan atau sasaran 

utamanya bukan memperluas pengetahuan seseorang,tetapi berusaha memberi 
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makna atas peristiwa atau kejadian itu sebagai suatu pengalaman (Keraf 2007: 

137). 

Narasi sugestif mempunyai tujuan untuk menyampaikan suatu makna yang 

tersirat., menimbulkan daya khayal, penalaran hanya sebagai alat untuk 

menyampaikan makna sehingga jika perlu penalaran dapat dilanggar, bahasanya 

lebih condong ke bahasa figuratif dengan menitikberatkan penggunaan kata-kata 

konotatif (Keraf 2007:138) 

Perbedaan antara narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi 

ekspositoris yaitu (1) memperluas pengetahuan, (2) menyampaikan informasi 

mengenai suatu kejadian, (3) didasarkan pada penalaran untuk mencapai 

kesepakatan rasional, dan (4) bahasanya lebih condong kebahasa informatif 

dengan titik berat pada penggunaan kata-kata denotatif, sedangkan narasi sugestif 

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

menimbulkan daya khayal, (3) penalaran hanya berfungsi sebagai alat 

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

bahasanya lebih condong ke bahasa figuratif yang menitik beratkan penggunaan 

kata-kata konotatif (Keraf 1981 : 138-139). 

Berdasarkan bentuknya narasi dapat dibedakan atas narasi fiktif dan narasi 

nonfiktif. Contoh narasi fiktif adalah roman, novel, cerpen, dan dongeng, 

sedangkan contoh narasi nonfiktif adalah sejarah, biografi, dan autobiografi 

(Keraf 2007 : 141). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis narasi ada dua, yaitu 

narasi ekspositoris dan sugestif. Berdasarkan bentuknya narasi dapat dibedakan 
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atas narasi fiktif dan narasi nonfiktif. Sedangkan jenis paragraf narasi yang akan 

menjadi fokus penelitian ini adalah paragraf narasi ekspositoris karena sesuai 

dengan topik yang dipakai pada saat pembelajaran yaitu menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing berdasarkan pengalaman siswa untuk mengetahui apa yang 

dikisahkan. 

2.5.7.2  Ciri-Ciri Narasi 

Menurut Keraf (2007:139), ciri paragraf narasi yaitu, menonjolkan unsur 

perbuatan atau tindakan. Dirangkai dalam urutan waktu. Narasi dibangun oleh 

sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik.  

Selain alur cerita, konflik dan susunan kronologis, ciri-ciri narasi lebih 

lengkap lagi diungkapkan oleh Semi (1990: 32) yaitu berupa cerita tentang 

peristiwa atau pengalaman penulis. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan 

berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi 

atau gabungan keduanya. Berdasarkan konflik, karena tanpa konflik biasanya 

narasi tidak menarik. Memiliki nilai estetika. Menekankan susunan secara 

kronologis. 

Ciri yang dikemukakan Keraf memiliki persamaan dengan Semi, bahwa 

narasi memiliki ciri berisi suatu cerita, menekankan susunan kronologis atau dari 

waktu ke waktu dan memiliki konflik. Perbedaannya, Keraf lebih memilih ciri 

yang menonjolkan pelaku. 

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri 

paragraf narasi yaitu (1) berupa tindakan atau peristiwa, (2) latar yang berupa latar 

waktu dan tempat terjadinya peristiwa, (3) menekankan susunan kronologis, (4) 
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kelengkapan unsur cerita,  (5) penggunaan ejaan yang baik dan benar, dan (6) 

kerapian tulisan.  

 

2.5.7.3 Struktur Narasi 

Sebuah struktur dapat dilihat dari bermacam-macam segi penglihatan. 

Sesuatu dikatakan mempunyai struktur, bila  ia terdiri dari bagian-bagian yang 

secara fungsional berhubungan satu sama lain. Demikian pula dengan narasi. 

Struktur narasi dapat dilihat dari komponen-komponen yang membentuknya, 

seperti alur (plot), perbuatan, penokohan, latar, dan sudut pandang (Keraf 

2007:147) 

1) Alur (plot) 

Keraf (2007:147) membatasi alur atau plot sebagai sebuah interrelasi 

fungsional antara unsur-unsur narasi yang timbul dari tindak-tanduk, karakter, 

suasana hati (pikiran), dan sudut pandangan serta ditandai oleh klimaks-klimaks 

dalam rangkaian tindak tanduk itu, yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian 

dalam keseluruhan narasi.  

Setiap narasi memiliki sebuah plot atau alur yang didasarkan pada 

kesinambungan-sinambungan peristiwa-peristiwa dalam narasi itu dalam 

hubungan sebab-akibat. Ada bagian yang mengawali narasi itu. Alurlah yang 

menandai kapan sebuah narasi itu dimulai dan kapan berakhir. Tidak perlu 

dipersoalkan, bahwa akhir narasi masih menimbulkan persoalan baru lagi. 
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2) Perbuatan  

Tindak tanduk atau perbuatan sebagai suatu unsur dalam alur (selain 

karakter, latar, dan sudut pandang) juga merupakan sebuah struktur atau 

membentuk sebuah struktur. Dalam narasi, setiap tindakan harus diungkapkan 

terperinci dalam komponennya, sehingga pembaca merasakan seolah-olah mereka 

menyaksikan sendiri semua itu. Setiap perbuatan atau rangkaian tindakan itu 

harus dijalin satu sama lain dalam suatu hubungan yang logis. Dengan demikian, 

rangkaian tindakan tersebut dapat dilihat sebagai rangkaian adegan-adegan 

ataupun sebagai suatu kesatuan yang diikat oleh waktu (Keraf 2007:156-157).   

3) Penokohan  

Karakter-karakter adalah tokoh dalam sebuah narasi dan karakterisasi 

adalah cara penulis menggambarkan tokoh-tokohnya. Penokohan (karakterisasi) 

dalam pengisahan dapat diperoleh dengan usaha memberi gambaran mengenai 

tindak-tanduk dan ucapan-ucapan para tokohnya (pendukung karakter), sejalan 

tidaknya kata dan perbuatan. Proses menampilkan dan menggambarkan tokoh-

tokoh melalui karakter-karakternya itu disebut penokohan (Keraf 2007:164). 

4) Latar  

Tindak tanduk dalam sebuah narasi biasanya berlangsung dengan 

mengambil sebuah tempat tertentu yang dipergunakan sebagai pentas. Tempat 

atau pentas itu disebut latar atau setting (Keraf 2007: 148). Latar dapat 

digambarkan secara hidup-hidup dan terperinci, dapat pula digambarkan secara 

sketsa, sesuai dengan fungsi dan peranannya pada tindak-tanduk yang 
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berlangsung. Latar menjadi unsur penting dalam kaitannya dengan tindak tanduk 

yang terjadi, atau hanya berperan sebagai unsur tambahan saja.   

5) Sudut Pandang 

Peran sudut pandang sangat penting sebagai teknik untuk mengerjakan 

sebuah paragraf narasi. Sudut pandang dalam narasi mempersoalkan bagaimana 

pertalian antara seseorang yang mengisahkan paragraf narasi itu dengan tindak-

tanduk yang berlangsung dalam kisah itu. Orang yang membawakan kisah itu 

dapat bertindak sebagai pengamat (observer) saja, atau sebagai peserta 

(participant) terhadap seluruh tindak-tanduk yang dikisahkan. Tujuan sudut 

pandang adalah sebagai suatu pedoman atau panduan bagi pembaca mengenai 

perbuatan atau tindak-tanduk karakter dalam sebuah pengisahan. Secara singkat 

dapat dikatakan bahwa sudut pandang dalam narasi mempersoalkan: siapakah 

narator dalam paragraf narasi itu, dan apa dan bagaimana relasinya dengan 

seluruh proses tindak-tanduk karakter-karakter dalam paragraf narasi. 

Jadi, sudut pandang dalam paragraf narasi itu menyatakan bagaimana 

fungsi seorang pengisah (narrator) dalam sebuah paragraf narasi, apakah ia 

mengambil bagian langsung dalam seluruh rangkaian kejadian (sebagai 

participant),atau sebagai pengamat (observer) terhadap objek dari seluruh aksi 

atau tindak-tanduk dalam paragraf narasi. 

 

2.5.8 Langkah Menulis Paragraf Narasi 

Keraf (2007:43) menyebutkan bahwa dalam menulis perlu memperhatikan 

makna dan ciri-ciri tulisan serta mengenal teknik-teknik penulisan.  
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Pendapat lain dikemukakan oleh Karsana (1986: 5-18), bahwa menulis 

paragraf narasi harus memperhatikan komponen-komponen yang membentuk 

paragraf narasi. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam membentuk 

paragraf narasi, meliputi 1) pelaku cerita, 2) jalan cerita secara kronologis/sorot 

balik, 3) latar tempat kejadian dan waktu terjadinya, dan 4) keselarasan peristiwa. 

Selanjutnya langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menulis paragraf 

narasi meliputi: menentukan tema, membuat garis besar cerita kedalam bagian 

awal, perkembangan dan akhir cerita, menyusun tokoh, latar dan sudut pandang, 

menyusun kerangka paragraf, merangkai kata-kata dalam bentuk kalimat, dan 

terakhir menulis kalimat kedalam paragraf.  

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah menulis paragraf 

narasi adalah menentukan topik, menentukan alur, latar, tokoh dan setting 

peristiwa,  menyusun kerangka, merangkai kalimat, menyusun paragraf.  

 

2.5.9 Pembelajaran Menulis Paragraf Narasi 

Pembelajaran menulis merupakan pembelajaran keterampilan 

menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk tertulis. Keterampilan menulis 

adalah hasil dari keterampilan mendengarkan, berbicara, dan membaca. 

Pembelajaran menulis perlu memperhatikan beberapa prinsip.  

Menurut Parera (1996: 27) prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

1 Menulis tidak dapat dipisahkan dari membaca pada jenjang pendidikan dasar 

pembelajaran menulis dan membaca secara serempak. 

2 Pembelajaran menulis adalah pembelajaran disiplin berpikir dan berbahasa. 
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3 Pembelajaran menulis adalah pembelajaran tata tulisan/ejaan dan tata baca 

Indonesia. 

4 Pembelajaran menulis berlangsung secara berjenjang, bermula dari menyalin 

sampai dengan menulis ilmiah. 

Dalam pembelajaran menulis paragraf narasi, guru harus benar-benar 

memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Tulisan 

pembelajaran paragraf narasi adalah siswa dapat menulis paragraf narasi dengan 

tepat. Oleh karena itu guru harus menegaskan bahwa paragraf narasi adalah 

paragraf yang menceritakan tentang kejadian, peristiwa, masalah yang tersusun 

menurut urutan waktu. 

 

2.5.10 Teknik Pertanyaan Terbimbing  

Strategi belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan berbagai metode 

mengajar. seperti metode tanya jawab, diskusi, studi kasus, penelitian mandiri, 

dan sebagainya. Suatu metode perlu didukung oleh seperangkat teknik tertentu 

supaya metode tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu teknik yang banyak 

dipakai dalam berbagai metode mengajar ialah teknik bertanya.  

Sillberman (2009:42) menyatakan bahwa belajar memulai dengan sebuah 

pertanyaan merupakan strategi sederhana yang merangsang siswa aktif untuk 

menemukan pengetahuan. Siswa belajar aktif dan mandiri mencari pola daripada 

menerima materi begitu saja dari guru.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Djamarah (2010: 46) teknik adalah suatu 

cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Teknik 
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mengajar adalah strategi pengajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

(Djamarah 2010: 74). Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode 

yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik oleh 

siswa. Siswa juga dapat memahami serta mempraktikan materi yang telah 

diberikan oleh guru. Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan 

dan penggunaan teknik mengajar. Teknik menjadikan siswa lebih termotivasi 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa juga menjadi aktif dalam hal 

bertanya tentang materi yang tidak diketahuinya. Dalam penerapannya, guru juga 

mendapatkan pembelajaran apabila menggunakan teknik yang bervariasi setiap 

mengajar, sebab akan tercermin keaktifan siswa. Dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa teknik dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing. Teknik pertanyaan merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk 

mengajukan satu set pertanyaan tertentu, selain itu dapat juga digunakan untuk 

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan 

(Djamarah, 2010: 95). 

Selain itu, Arikunto (2008: 65) menyatakan bahwa bimbingan adalah 

bantuan bantuan atau tuntutan khusus yang diberikan kepada siswa dengan 

memperhatikan potensi-potensi yang ada pada siswa tersebut agar dapat 

berkembang semaksimal mungkin. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik 

pertanyaan terbimbing adalah suatu cara mengajar yang baik untuk mengajukan 
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satu set pertanyaan tertentu dengan memberikan bantuan yang terus menerus dan 

sistematis dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada pada individu untuk 

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. 

Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, peserta didik 

akan terangsang untuk berimajinasi sehingga dapat mengembangkan gagasan-

gagasan barunya. Pertanyaan yang baik memiliki kriteria-kriteria khusus, seperti 

jelas. informasi yang lengkap, terfokus pada satu masalah, berikan waktu yang 

cukup, sebarkan terlebih dahulu pertanyaan kepada seluruh siswa, berikan respon 

yang menyenangkan sesegera mungkin dan yang terakhir tuntunlah siswa sampai 

ia menemukan jawaban sendiri. 

Situasi pembelajaran yang diharapkan dari teknik pertanyaan terbimbing 

adalah: 

 1) keaktifan mendengarkan penjelasan guru,  

 2) keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis paragraf narasi, dan 

 3) keaktifan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan pertanyaan terbimbing antara lain sebagai 

berikut. 

1) Siswa bersama kelompoknya mendeskripsikan jawabpan pertanyaan yang 

diberikan guru mengenai siapa, dimana, kapan, mengapa, bagaimana peristwa 

itu terjadi. 

2) Siswa secara individu menuliskan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. 

3) Siswa secara individu membuat kerangka paragraf. 
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4) Siswa secara individu merangkai kalimat menjadi paragraf narasi. 

6) Siswa menyunting hasil paragraf narasi. 

7) Siswa menulis hasil paragraf narasi yang sudah disunting. 

Kegiatan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran ini antara lain: 

Guru melakukan apersepsi. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu dengan 

menyampaikan kompetensi dasar, tujuan, dan manfaat yang akan diperoleh siswa 

dalam pembelajaran yang akan dipelajari yaitu menulis paragraf narasi. Guru 

memberi motivasi kepada siswa secara komunikatif dan kreatif tentang 

pentingnya pembelajaran menulis paragraf narasi. Tahap selanjutnya guru 

menjelaskan unsur –unsur yang terdapat dalam paragraf narasi, guru menjelaskan 

langkah-langkah menulis paragraf, guru membagi siswa dalam kelompok, guru 

memberikan pertanyaan terbimbing kepada siswa dengan menggunakan sejumlah 

pertanyaan mengenai siapa, kapan, dimana, mengapa, bagaimana peristiwa itu 

bisa terjadi, bersama kelompoknya siswa mendiskusikan jawabpan pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, siswa secara individu menyusun kerangka paragraf, 

siswa secara individu menyusun kalimat, secara individu siswa menulis paragraf 

narasi. Perwakilan dari kelompok siswa membacakan hasil menulis paragraf 

narasi didepan, guru dan siswa saling memberi tanggapan, siswa menggumpulkan 

hasil menulis paragraf narasi. 

Guru memberikan simpulan pembelajaran pada hari itu, guru dan siswa 

melakukan refleksi dan guru menutup pelajaran dengan memberikan salam.   
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2.2.10.1 Kelebihan Pertanyaan Terbimbing  

Keuntungan teknik pertanyaan terbimbing adalah kelas  akan lebih hidup 

karena sambutan kelas lebih baik dan siswa tidak hanya mendengarkan ceramah 

saja. Dengan teknik ini partisipasi siswa lebih besar dan berusaha memberikan 

jawaban yang tepat sehingga siswa menerima pelajaran dengan aktif berpikir, tidak 

hanya menyimak atau mendengarkan saja. 

2.2.10.2 Kelemahan Pertanyaan Terbimbing 

Selain mempunyai keunggulan, teknik ini juga mempunyai kelemahan, 

yairu kelancaran jalannya pelajaran agak terlambat karena diselingi dengan tanya 

jawab. Jawaban siswa juga belum tentu selalu benar bahkan mungkin kadang-

kadang dapat menyimpang dari persoalannya, sehingga guru memerlukan waktu 

agak lebih lama untuk memperoleh jawaban yang benar. 

 

2.5.11 Penggunaan Media Film dalam Pembelajaran Menulis Paragraf Narasi  

Membahas mengenai media tentunya akan mempunyai cakupan yang 

sangat luas, oleh karena itu masalah media dibatasi ke arah yang relevan dengan 

masalah pembelajaran saja atau yang dikenal sebagai media pembelajaran.  

Menurut Soeparno (1988:1-2) media adalah suatu alat yang dipakai 

sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (messages) atau 

informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). Dalam 

proses belajar mengajar, pesan atau informasi yang dimaksud berasal dari guru. 

Sedangkan penerima informasinya adalah siswa. Pesan atau informasi yang 

dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh 

para siswa. Kemampuan tersebut dapat dikomunikasikan melalui berbagai 
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saluran, yaitu saluran penglihatan (visual), saluran pendengaran (audio), saluran 

penglihatan dan pendengaran (audiovisual), saluran perasaan (sense), dan saluran 

yang berwujud penampilan (performance). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Hamalik (1989:12) pengertian media 

pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunukasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media pendidikan ini mempunyai ciri-ciri 

(a) media pendidikan identik artinya dengan pengertian “keperagaan”; (b) tekanan 

utama terletak pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan didengar; (c)  media 

pendidikan digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam pengajaran, 

antara guru dan siswa; (d) media pendidikan adalah semacam alat bantu belajar 

mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas; (e) media pendidikan 

merupakan perantara (medium, media) dan digunakan dalam rangka pendidikan; 

dan (f) media pendidikan melalui teknik dan media dapat digunakan dalam model 

pembelajaran.  

Tidak jauh beda dengan pendapat Hamalik, Arsyad ( 2002 : 49) Film atau 

gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame dimana frame demi frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar itu hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga 

memberikan visual yang kontinue. 

Menurut Arsyad (2002: 49-50) keunggulan film sebagai media pembelajaran 

adalah sebagai berikut ini. 
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1) film dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika 

mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Film merupakan 

pengganti alam sekitar dan dapat menunjukan objek yang secara normal tidak 

dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. 

2) film dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan 

secara berulang-ulang jika dipandang perlu. 

3) di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film menanamkan sikap 

dan segi afektif lainya. Misalnya, film kesehatan yang menyajikan proses 

berjangkitnya penyakit diare atau eltor dapat membuat siswa sadar terhadap 

pentingnya kebersihan makanan dan lingkungan.  

4) film yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikirandan 

pembahasan dalam kelompok siswa. Bahkan film, seperti slogan yang sering 

didengar, dapat membawa dunia ke dalam kelas. 

5) film dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung 

seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas. 

6) film dapat ditunjukan kepada kelompok besar maupun kecil, kelompok yang 

heterogen, maupun perorangan. 

7) dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar dari frame demi frame, 

film yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu dapat 

ditampilkan dalam waktu satu atau dua menit. Misalnya, bagaimana kejadian 

mekarnya kembang mulai dari lahirnya kuncup bunga hingga kuncup itu 

mekar. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Prastita (2008:3) media film secara 

umum dapat dibagi atas dua unsur pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur 

sinematik. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap 

film cerita tidak mungkin lepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memiliki 

unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu, serta lainnya. 

Sedangkan unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah 

film.  

Silberman (2009:144) dalam bukunya mengemukakan strategi belajar 

learning starts with a question (Belajar Memulai dengn Sebuah Pertanyaan). 

Strategi belajar tersebut mengenalkan penggunaan materi atau hand out yang 

menarik perhatian siswa. Kemudian siswa diminta untuk mendeskripsikan materi 

dan membuat pertanyaan tentang informasi yang tidak dimengerti. Siswa diminta 

berkelompok dan bekerjasama mendiskusikan materi belajar. Seluruh pertanyaan 

dijawab dan direspon selanjutnya disimpulkan di depan kelas.  

Strategi belajar learning starts with a question (Belajar Memulai dengan 

Sebuah Pertanyaan) yang dikembangkan oleh Sillberman sesuai dengan 

pembelajaran paragraf narasi dikarenakan berupaya mengoptimalkan kemampuan 

siswa untuk menemukan jawaban secara mandiri dan merangsang rasa ingin tahu 

siswa. Dalam pelaksanaanya perlu dilakukan perubahan atau modifikasi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran menulis  paragraf narasi.  

Berdasarkan modifikasi pada konsep Mel Silberman (2009)) urutan 

kegiatan dalam prosedur penerapan teknik pertanyaan terbimbing pada 

pembelajaran menulis narasi adalah sebagai berikut :  
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Bagan 1. Prosedur Penerapan Teknik  Pertanyaan Terbimbing yang sudah diolah 

Sumber: Mel Silberman 2009 

 

 

Penggunaan film berperan sebagai media inspiratif untuk menarik dan 

meningkatkan minat siswa dalam menulis paragraf narasi. Semua siswa 

menyaksikan film yang ditayangkan melalui LCD, selanjutnya siswa menuliskan 

peristiwa atau kejadian yang penting dari film tersebut sesuai dengan pertanyaan 

yang diberikan guru. Siswa mulai mengembangkan paragraf narasi berdasarkan 

film tersebut. 
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2.5.12 Aspek-aspek yang Dinilai dalam Menulis Paragraf Narasi 

Penilaian adalah usaha menentukan kadar pencapaian tujuan atau tingkat 

keberhasilan Nursisto (1999:5). Keberhasilan yang akan dinilai dalam menulis 

paragraf narasi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu (a) isi tindakan 

atau peristiwa, (b) Kesesuaian waktu dan tempat , (c) kronologis kejadian, (d) 

kelengkapan unsur dan (e) ejaan dan tanda baca (f) kerapian tulisan.  

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

yang akan dinilai dalam keterampilan menulis paragraf narasi adalah: (1) Isi 

tindakan atau peristiwa, (2) Kesesuaian waktu dan tempat, (3) kronologis kejadian 

(4) kelengkapan unsur cerita ( alur,tokoh,penokohan,setting,amanat), (5) ejaan dan 

tanda baca (6) kerapian tulisan.  

 

2.6 Kerangka Berpikir 

 Pembelajaran menulis paragraf narasi pada siswa kelas VII belum dapat 

mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh siswa yang kurang 

mampu menulis paragraf narasi. Teknik dan media pembelajaran inovasi yang 

digunakan oleh guru belum memaksimalkan keterampilan menulis paragraf 

narasi. 

 Teknik pertanyaan terbimbing adalah cara mengungkapkan gagasan, 

pikiran  atau ide melalui sejumlah praktik bimbingan, bantuan, petunjuk dan 

arahan dalam pembelajaran menulis. Digunakannya teknik pertanyaan terbimbing 

untuk mempermudah siswa membuat kalimat dalam setiap paragraf sehingga 

siswa mudah menulis paragraf narasi dengan runtut. 
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 Media film merupakan serangkaian gambar-gambar dalam frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat 

gambar itu hidup. Penggunaan media film ditujukan untuk menarik minat siswa 

dan mempermudah siswa dalam menyusun paragraf narasi secara urut dan 

sistematis.  

 Dari penggunaan teknik dan media tersebut, diharapkan ada perbedaan 

kemampuan menulis paragraf narasi  pada siswa kelas VII sehingga mengetahui 

keefektifan penggunakan teknik  pertanyaan terbimbing dan media film dalam 

pembelajaran menulis paragraf narasi.  
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2.7 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah jika guru menerapkan pembelajaran menulis paragraf narasi 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dengan optimal, 

ketrampilan menulis paragraf narasi akan meningkat dan perilaku belajar pada 

siswa SMP Negeri 2  Kandeman dapat menjadi lebih baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu 

suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik 

pembelajaran di kelas secara profesional (Suyanto dalam Subyantoro 2009:7). 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri atas dua siklus, yaitu proses tindakan pada 

siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk memperjelas prosedur pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas dapat digambarkan sebagai berikut (Tripp dalam 

Subyantoro 2009:27):  

 

Perencanaan            Perencanaan  

OBA  

 

       Refleksi Tindakan      Refleksi                         Tindakan 

  

 Observasi                                                  Observasi 

 Gambar 1 Model Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan : 

OBA : Observasi Awal 

 

Siklus I 

 

Siklus II 
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 Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti telah melakukan 

observasi awal atau kegiatan prasiklus. Proses tindakan prasiklus ini berupa 

observasi dan wawancara yang dilakukan guna mengetahui keterampilan awal 

kompetensi dasar menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film  VIIB SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten 

Batang. Saat observasi, peneliti langsung masuk ke kelas untuk mengetahui 

perilaku belajar dan keinginan siswa serta mengetahui gambaran yang tepat 

tentang kondisi dalam kelas, kesulitan yang dialami siswa, masalah-masalah yang 

menyertainya, serta penyebab masalah-masalah tersebut. 

 Berdasarkan wawancara dengan siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 

Kandeman Kabupaten Batang dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan siswa 

pernah belajar menulis paragraf narasi, namun mereka belum pernah belajar 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. Tambah pula, kurangnya pemahaman juga mempengaruhi 

hasil pembelajaran menulis paragraf narasi siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 

Kandeman Kabupaten Batang. Masalah tersebut akan ditindaklanjuti di proses 

tindakan siklus I dan siklus II. 

 Selain hasil wawancara dengan siswa kelas VIIB SMP Negeri 2 

Kandeman Kabupaten Batang, data prasisklus diperoleh dari data tertulis yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas VIIB SMP Negeri 2 

Kandeman Kabupaten Batang. Data tertulis ini berisi hasil tes siswa dan rata-rata 

klasikal mengenai keterampilan menulis  paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film yang ditulis siswa. Hasil 
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perolehan ini dapat dijadikan acuan guru dalam memberikan perlakuan pada siswa 

selama melakukan penelitian. Setelah memperoleh data secara lengkap melalui 

observasi awal, barulah peneliti melakukan tahapan seanjutnya, yaitu siklus I. 

Hasil observasi awal ini dijadikan pedoman untuk perbaikan penelitian siklus I 

dan II. 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Siklus I terdiri atas empat  tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Keempat tahap ini harus dilakukan secara berurutan dan sistematis 

sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Siklus I sebanyak satu kali 

pertemuan/tatap muka. 

3.1.2.1 Perencanaan Siklus I 

Pada tahap perencanaan siklus I dilakukan persiapan pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu sesuai 

dengan tindakan yang dilakukan. Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai 

program kerja atau pedoman peneliti dalam melaksanakan proses belajar agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan menentukan langkah-

langkah yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah dan memperbaiki 

kelemahan dalam proses pembelajaran menulis paragraf narasi yang telah 

berlangsung selama ini. Rencana kegiatan yang dilakukan adalah (1) menyusun 

rencana pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbig melalui media film. Rencana pembelajaran ini digunakan 

sebagai program kerja atau pedoman peneliti dalam melaksanakan proses 
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pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, (2) membuat dan 

menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, lembar wawancara, 

dokumentasi foto dan lembar catatan harian untuk memperoleh data nontes, (3) 

menyiapkan perangkat tes menulis paragraf narasi yang berupa soal tes, pedoman 

penskoran, dan penilaian, dan (4) berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan 

dibantu teman, siswa kelas VII, dan pihak sekolah.   Tahap ini bermanfaat agar 

pada pelaksanaan tahap tindakan lebih mudah, terarah, dan sistematis. Rencana 

pembelajaran ini digunakan sebagai program kerja atau pedoman penelitian dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

3.1.1.2 Tindakan Siklus I 

Setelah tahap perencaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan 

tindakan. Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

perbaikan, peningkatan atau perubahan sebagai solusi. Tindakan yang dilakukan 

peneliti dalam meneliti proses pembelajaran menulis paragraf narasi pada siklus I 

sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Tindakan yang dilakukan adalah 

melaksanakan proses pembelajaran menulis  paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dalam beberapa langkah. 

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada tahap ini adalah kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup.  

1) Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengkondisikan siswa agar siap dan 

tertarik melaksanakan proses pembelajaran. Tahap ini berisi beberapa kegiatan 

yang dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mempersiapkan dan mengarahkan 
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siswa supaya dapat melaksanakan pembelajaran yang baik. Kegiatan-kegiatan 

pada tahap pendahuluan yaitu guru mengkondisikan siswa agar siap belajar. Guru 

mengadakan apersepsi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru 

memotivasi siswa agar senang menulis paragraf narasi. 

Pada tahap inti yang dilakukan terdiri atas tiga tahap yaitu eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan pada 

tahap eksplorasi adalah  (1) guru menyampaikan unsur-unsur yang terdapat dalam 

paragraf narasi, (2) guru menjelaskan langkah-langkah menulis paragraf narasi, 

(3) guru memutarkan film “Wisata Budaya ke Desa Kebonagung Yogyakarta” 

melalui LCD, (4) siswa mencermati dan mengamati film yang sedang di putar. 

Kemudian  tahap elaborasi, yaitu (5) guru membagi siswa dalam kelompok, 

jumlah siswa dalam setiap kelompok 4-5 siswa. (6) guru mengadakan tanya jawab 

dengan siswa menggunakan sejumlah pertanyaan kunci yang telah disusun 

sebelumnya mencakupi  siapa, di mana, kapan, mengapa sebuah peristiwa terjadi, 

(7) siswa bersama anggota kelompok mendiskusikan jawaban pertanyaan 

terbimbing yang telah dipersiapkan guru secara cermat, (8) siswa menuliskan 

jawaban pertanyaan bersumber dari gagasan yang muncul saat menyaksikan film, 

(9) siswa menyusun kerangka paragraf, (10) siswa secara individu menyusun 

kalimat, (11) siswa secara individu menulis paragraf narasi menuangkan ide-

idenya sesuai aspek penulisan paragraf narasi. Tahap konfirmasi yang akan 

dilakukan, yaitu (12) masing-masing kelompok mempresentasikan hasil menulis 

paragraf narasi di depan kelas,  (13) guru dan siswa saling memberikan tanggapan 
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terhadap hasil menulis paragraf narasi, (14) siswa mengumpulkan hasil pekerjaan 

menulis paragraf narasi,  

Kegiatan akhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu (1) guru memberikan 

simpulan pembelajaran tentang menulis paragraf narasi, (2) guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, (3) guru menutup 

pelajaran dengan salam. 

2) Pertemuan Kedua 

Kegiatan awal yang dilakukan, yaitu (1) guru memulai pelajaran dengan 

salam dan mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

narasi, (2) guru melakukan apersepsi melalui kegiatan tanya jawab mengenai 

materi yang telah disampaikan pada pertemua pertama (3) guru mengingatkan 

kembali kepada siswa mengenai kompetensi yang akan dicapai dan materi 

pembelajaran yang belum dikuasai siswa. 

Kegiatan inti yang dilakukan terdiri atas tiga tahap yaitu eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi, yaitu (1) siswa menerima hasil 

pekerjaan yang dikumpulkan pada pertemuan sebelumnya, (2) guru mengulas 

kembali mengenai materi pembelajaran menulis paragraf narasi pada pertemuan 

sebelumnya, (3) siswa melakukan tanya jawab dengan guru berkaitan dengan 

materi yang belum paham dalam pembelajaran menulis paragraf narasi, (4) Siswa 

berkelompok kembali seperti pada pertemuan sebelumnya.Kemudian tahap 

elaborasi yang dilakukan, yaitu (5) siswa menuangkan ide-idenya kedalam 

paragraf narasi, (6) siswa secara individu menulis paragraf narasi, (7) masing-

masing siswa menyunting hasil menulis paragraf narasi. Kemudian tahap 
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konfirmasi, yaitu (8) siswa memberi penilaian terhadap hasil akhir menulis 

paragraf narasi teman sekelompoknnya berdasarkan kriteria penilaian yang sudah 

diberikan oleh guru, (9) Guru memberikan penguatan kepada siswa yang 

mendapatkan nilai kurang agar terus berlatih untuk meningkatkan keterampilan 

menulis paragraf narasinya. 

Kegiatan akhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu (1) guru memberikan 

simpulan pembelajaran tentang menulis paragraf narasi, (2) guru bersama siswa 

melakukan kegiatan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. (3) guru 

menutup pelajaran dengan salam. 

3.1.1.3 Observasi Siklus I 

Melalui pedoman observasi, peneliti mengamati tingkah laku siswa selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang diamati adalah sikap 

positif dan negatif siswa pada saat pembelajaran menulis paragraf narasi.  

Aspek yang diamati dalam proses pembelajaran meliputi : (1) intensif atau 

tidaknya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

paragraf narasi, (2) kondusif atau tidaknya proses diskusi untuk menentukan 

unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, (4) kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses 

menyunting paragraf narasi, dan (5) reflektif atau tidaknya suasana saat kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 
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Aspek-aspek yang diamati pada perubahan perilaku antara lain: (1) 

Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) Keaktifan siswa 

dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru 

pada kegiatan pembelajaran, (3) kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok, (4) kemandirian siswa saat proses menulis paragraf narasi, dan 

(5) tanggung jawab siswa dalam menyunting paragraf narasi. Pada tahap 

observasi ini, peneliti dan guru memberikan tanda chek list (√) pada lembar 

observasi berdasarkan pengamatan proses pembelajaran berlangsung. 

3.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan menganalisis tes, hasil observasi, hasil 

jurnal, hasil angket, dan hasil wawancara. Setelah dianalisis akan terlihat 

permasalahan atau muncul pemikiran baru yang memerlukan tindakan baru, 

sehingga perlu muncul perencanaan ulang pada siklus II. 

Hasil refleksi siklus I menunjukkan nilai rata-rata kelas untuk 

keterampilan menulis paragraf narasi belum mencapai standar ketuntasan minimal 

75. Nilai rata-rata kelas baru mencapai 67,27. Masih ada beberapa siswa belum 

dapat menentukan isi tindakan atau peristiwa dan penggunaan ejaan yang belum 

tepat dalam menulis paragraf narasi melalui media film. Siswa juga belum 

semuannya aktif dalam pembelajaran. Kurangnya pemahaman siswa dalam materi 

menulis paragraf narasi menyebabkan belum tercapainya skor yang ditargetkan. 

Pemahaman siswa mengenai paragraf narasi belum maksimal karena beberapa 

siswa ada yang tidak memperhatikan guru seperti bercanda dengan teman 

sebangku, melamun, dan bermalas-malasan. Dalam menyunting paragraf narasi 
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siswa juga masih asal-asalan, mereka belum bisa menyunting dengan benar, 

karena menyunting paragraf narasi merupakan hal yang baru bagi mereka. Ada 

juga beberapa siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelompok, mereka malah 

asyik bercanda dengan anggota kelompok lain. 

Tindak lanjut yag akan dilakukan pada silus II yaitu guru memberi tahu 

siswa hasil evaluasi siklus I dan memberikan bonus nilai bagi yang mau 

menjawab pertanyaan. Guru memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang 

materi menulis paragraf narasi dan langkah-langkah dalam menulis paragraf 

narasi. Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui seberapa jauh siswa 

memahami penjelasan guru mengenai unsur-unsur yang terdalam paragraf narasi 

dan langkah-langkah menulis paragraf narasi. Untuk kemampuan bekerja sama 

dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok guru mengondisikan semua anggota 

kelompok dan memastikan kalau semua anggota kelompok benar-benar 

memahami materi menulis paragraf narasi yang telah dijelaskan, sehingga pada 

saat menulis paragraf narasi hasilnya dapat maksimal Perbaikan rencana 

pembelajaran ini dimaksudkan supaya hasil tes siswa dapat mencapai nilai yang 

ditentukan yaitu 75, serta terjadi perubahan pendidikan karakter siswa yang lebih 

positif pada siklus berikutnya. 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I, yaitu 

memperbaiki kesalahan-kesalahan dan perilaku yang menjadi penghambat dalam 

kegiatan menulis paragraf narasi siklus I, memperhatikan saran-saran dari siswa 
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pada pembelajaran siklus I, dan peneliti memperbaiki proses pada siklus II. Siklus 

II terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  

3.1.2.1 Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II ini dalah memperbaiki dan 

menyempurnakan rencana pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I. 

Dalam tahap ini, langkah-langkah rencana tindakan yang akan dilakukan antara 

lain: (1) mengadakan perbaikan rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan 

yang akan dilakukan yaitu menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film yang materinya hampir sama dengan 

siklus I, namun diupayakan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada siklus I; (2) menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran; (3) membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa 

lembar observasi, lembar wawancara, lembar dokumentasi, dan lembar catatan 

harian untuk memperoleh data nontes; (4) menyiapkan perangkat tes berupa soal 

tes, pedoman penskoran, dan penilaian; dan (5) menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang sudah diperbaiki untuk digunakan pada siklus II. Rencana 

tindakan  ini sudah diperbaiki dan sudah dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 

Kandeman Kabupaten Batang. 

3.1.2.2 Tindakan Siklus II 

Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan tindakan pada siklus I. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan pada siklus I. 

Sebelum siswa menulis paragraf narasi, peneliti menjelaskan terlebih dahulu 
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kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan hasil tes siswa pada siklus I. 

Kemudian siswa diberikan arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan 

kegiatan menulis paragraf narasi pada siklus II menjadi lebih baik. Tindakan 

siklus II dilaksanakan dalam dua pertemuan. Langkah-langkah pembelajaran yang 

dilaksanakan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Berikut ini uraian 

mengenai langkah-langkah tindakan siklus II. 

1) Pertemuan Pertama 

Kegiatan awal yang dilakukan, yaitu siswa dikondisikan agar siap dalam 

menerima pelajaran hari itu dengan mengingat kembali hal-hal yang diberikan 

pada pertemuan siklus I. Guru bertanya jawab tentang kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa tentang pengalaman belajar pada pertemuan siklus I. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan motivasi pada siswa 

untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film. 

Selanjutnya pada kegiatan inti terdapat tiga tahap yang dilakukan yaitu 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Langkah-langkah pembelajaran yang 

dilakukan pada tahap eksplorasi adalah,(1) guru memberikan teks paragraf narasi 

berkaitan dengan tema pada pelajaran sebelumnya yaitu “Wisata Budaya ke Desa 

Kebonagung Yogyakarta”, (2) guru bersama siswa mengidentifikasi aspek-aspek 

menulis paragraf narasi, (4) siswa diberi penjelasan lebih mendalam tentang 

materi menulis paragraf narasi dan langkah-langkah dalam menyunting paragraf 

narasi, (5) guru memberikan pengarahan dan instruksi agar siswa bertanggung 

jawab untuk mengerjakan tugasnya masing-masing di dalam kelompok. Tahapan 
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berikutnya adalah elaborasi. Tahapan elaborasi meliputi: (6) guru membagi siswa 

dalam kelompok, jumlah siswa dalam tiap kelompok 4-5 siswa, (7) Siswa 

diperlihatkan film “Harap Tenang Ada Ujian”, (8) bersama kelompoknya siswa 

diajak mencari jawaban dalam bentuk kalimat, (9) siswa diminta membuat 

kerangka paragraf narasi secara individual, (10) siswa diminta menyusun kalimat 

dalam bentuk paragraf narasi, (11) siswa secara individu menulis paragraf narasi 

Tahap konfirmasi yang akan dilakukan, yaitu (12) perwakilan dari masing-masing 

kelompok membacakan hasil menulis paragraf narasi didepan kelas, (13) guru dan 

siswa saling memberikan tanggapan terhadap pembelajaran menulis paragraf 

narasi, (14) siswa mengumpulkan hasil menulis paragraf narasi. 

Tahap selanjutnya yaitu kegiatan akhir, kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu (1) guru memberikan simpulan pembelajaran tentang menulis 

paragraf narasi, (2) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan, (3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran menulis paragraf narasi, 

(4) guru menutup pelajaran dengan salam. 

2) Pertemuan Kedua 

Kegiatan awal yang dilakukan, yaitu siswa dikondisikan agar siap dalam 

menerima pelajaran hari itu dengan mengingat kembali hal-hal yang diberikan 

pada pertemuan siklus I. Guru bertanya jawab tentang kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa tentang pengalaman belajar pada pertemuan siklus I. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan motivasi pada siswa 

untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi. 
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Kegiatan inti yang dilakukan terdiri atas tiga tahap yaitu eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Tahap eksplorasi, yaitu (1) siswa menerima hasil 

pekerjaan yang dikumpulkan pada pertemuan sebelumnya, (2) guru mengulas 

kembali mengenai materi pembelajaran menulis paragraf narasi dan langkah-

langkah menyunting paragraf narasi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian  

tahap elaborasi, yaitu (3) siswa menuang ide-idenya dalam menulis paragraf 

narasi, (4) siswa menyunting hasil paragraf narasi yang sudah ditulis, (5) siswa 

merevisi hasil paragraf narasi yang telah diperbaiki dan disuntingnya. Kemudian 

tahap konfirmasi, yaitu (6) Hasil menulis paragraf narasi dikumpulkan kemudian 

dibagi acak untuk saling ditanggapi (8) siswa memberi penilaian terhadap hasil 

akhir menulis paragraf narasi teman berdasarkan kriteria penilaian yang sudah 

diberikan oleh guru, (9) sebagian siswa mempresentasikan hasil menulis paragraf 

narasi di depan kelas,  (10) Siswa mengumpulkan hasil menulis paragraf narasi 

kepada guru (11) guru memberikan penghargaan kepada siswa dengan hasil 

terbaik berupa kesempatan untuk menampilkan hasil pekerjaannya di mading 

sekolah.  

Tahap selanjutnya yaitu kegiatan akhir, hal-hal yang dilakukan pada 

kegiatan akhir, yaitu, guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran pada hari 

itu. Guru bersama siswa melakukan kegiatan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 

kesulitan yang dihadapi dalam pengajaran menulis paragraf narasi menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa yang mendapat nilai kurang agar terus berlatih untuk meningkatkan 
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keterampilan menulis paragraf narasinya. Guru membagikan catatan harian 

kepada siswa untuk diisikan mengenai tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film dan melakukan wawancara. 

3.1.2.3 Observasi Siklus II 

Observasi yang dilakukan pada siklus II hampir sama dengan pelaksanaan 

observasi pada siklus I. Melalui pedoman observasi, peneliti mengamati tingkah 

laku siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Aspek yang diamati dalam proses pembelajaran meliputi : (1) intensif atau 

tidaknya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

paragraf narasi, (2) kondusif atau tidaknya proses diskusi untuk menentukan 

unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, (4) kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses 

menyunting paragraf narasi, dan (5) reflektif atau tidaknya suasana saat kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati pada perubahan perilaku antara lain: (1) 

Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) Keaktifan siswa 

dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru 

pada kegiatan pembelajaran, (3) kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok, (4) kemandirian siswa saat proses menulis paragraf narasi, dan 
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(5) tanggung jawab siswa dalam menyunting paragraf narasi. Pada tahap 

observasi ini, peneliti dan guru memberikan tanda chek list (√) pada lembar 

observasi berdasarkan pengamatan proses pembelajaran berlangsung. 

3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis paragraf narasi dan perubahan perilaku siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Refleksi terhadap perubahan-perubahan 

perilaku dan peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi pada setiap siswa 

dengan cara menganalisis hasil observasi terhadap siswa selama proses 

pembelajaran siklus II berlangsung.  

Refleksi pada siklus II dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

pelaksanaan perbaikan dan keefektifan penggunaan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film dalam peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi 

melalui media film siklus II. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil tes 

keterampilan menulis paragraf narasi melalui media film dan hasil nontes yang 

dilakukan pada siklus II. Hasil nontes juga dianalisis untuk mengetahui perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran pada siklus II.  

Hasil refleksi pembelajaran pada siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai rata-rata kelas yang 

sudah mecapai ketuntasan minimal 75. Nilai rata-rata kelas  siklus I hanya 

mencapai 67,27 dan di siklus II meningkat menjadi 78,87. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil nontes yang terdiri atas observasi, catatan 

harian guru dan siswa, wawancara, dan dokumentasi juga telah mencapai kriteria 
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yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi, jurnal  guru dan siswa, wawancara, 

dan dokumentasi sebagian besar siswa sudah menunjukkan perilaku positif yang 

mendukung pembelajaran. Siswa yang semula kurang berminat menjadi berminat 

dan lebih serius dan aktif mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi. 

Mereka lebih termotivasi mengikuti pembelajaran sehingga mempengaruhi hasil 

tes menulis paragraf narasi menjadi lebih baik. Siswa yang  menyontek dan asal 

asalan dalam menulis paragraf narasi dan menyunting paragraf narasi, sekarang 

sudah tidak menyontek lagi mereka lebih antusias. Siswa yang tidak mampu 

bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok, pada siklus II siswa aktif 

dalam diskusi kelompok. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu keterampilan menulis paragraf narasi siswa 

kelas VII. Adapun sumber datanya yaitu kelas VII B SMP Negeri 2 Kandeman 

Kabupaten Batang dengan jumlah siswa 35 siswa, terdiri atas 18 siswa laki-laki 

dan 17 siswa perempuan. Dipilihnya kelas VII B  didasarkan pada pertimbangan 

hasil wawancara dengan Guru Bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa siswa kelas VII B SMP 

Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang mempunyai masalah hasil belajar yang 

rendah akibat kejenuhan siswa mengikuti pelajaran. Alasan lain dipilihnya kelas 

VII B karena (1) kecenderungan siswa yang kurang aktif dan cenderung pasif 

dalam pembelajaran menulis paragraf narasi, (2) siswa kurang memperhatikan 

unsur-unsur pembangun paragraf narasi, (3) kurangnya latihan yang diberikan 
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guru dalam menulis paragraf narasi. Cara untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah dengan melakukan proses pembelajaran menulis  paragraf narasi 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

keterampilan menulis paragraf narasi, variabel pembelajaran dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Paragraf narasi 

Variabel keterampilan Menulis Paragraf narasi adalah variabel hasil dalam 

penelitian ini. Keterampilan menulis narasi adalah wacana yang menceritakan 

kejadian-kejadian yang berkaitan melalui proses kronologis berdasarkan urutan 

waktu atau urutan kejadian dari waktu ke waktu yang lain. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran ini adalah siswa dapat menulis paragraf narasi.Dalam 

penelitian ini siswa dikatakan berhasil dalam pembelajaran menulis paragraf 

narasi apabila telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal KKM sebesar 75. 

3.3.2 Variabel Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film  

Variabel dalam penelitian ini adalah teknik pertanyaan  terbimbing melalui 

media film. Pembelajaran menggunakan teknik pertanyaan terbimbing adalah 

pembelajaran yang memanfaatkan serangkaian pertanyaan kunci untuk membantu 

siswa menemukan jawaban dalam memahami materi belajar. Pendekatan teknik 

pertanyaan terbimbing memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran 

menulis paragraf narasi. Teknik pertanyaan terbimbing merupakan cara mengajar 
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yang baik untuk mengajukan satu set pertanyaan tertentu dengan memberikan 

bantuan yang terus menerus dan sistematis dengan memperhatikan potensi-potensi 

yang ada pada individu untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, 

kesempatan, dan keterampilan (Djamarah dan Arikunto). 

Dengan demikian, teknik pertanyaan terbimbing diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menulis paragraf narasi pada 

umumnya dan dapat merubah perilaku siswa ke arah yang lebih baik dalam 

pembelajaran menulis paragraf narasi. 

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini terdiri atas indikator data kuantitatif 

dan indikator data kualitatif. 

3.4.1 Indikator Data Kuantitatif 

Indikator kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target menulis 

paragraf narasi  siswa yang diketahui melalui teknik tes tertulis. Siswa dinyatakan 

berhasil melakukan pembelajaran menulis paragraf narasi apabila nilai yang 

diperoleh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Target nilai dalam penelitian 

ini sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 75. Siswa yang 

memperoleh nilai minimal 75 dinyatakan tuntas, sementara siswa yang 

memperoleh nilai kurang dari 75 dinyatakan belum tuntas. Pembelajaran menulis 

paragraf narasi ini dianggap berhasil apabila 100% siswa mencapai KKM yang 

telah ditetapkan. 



 

 

66 

Tabel 3.1 berikut ini merupakan parameter tingkat keberhasilan siswa  

dalam pembelajaran menulis paragraf narasi. 

Tabel 3.1 Standar Penilaian Menulis Paragraf Narasi 

No Kategori Rentang nilai 

1. Sangat baik  85-100 

2. Baik  70-84 

3. Cukup  60-69 

4. Kurang baik 0-59 

 

3.4.2 Indikator Data Kualitatif 

Dalam indikator ini, penilaian dilakukan berdasarkan teknik nontes. Siswa 

dinyatakan berhasil jika proses pembelajaran berlangsung efektif dan perilaku 

siswa berubah ke arah positif dari yang sebelumnya tidak tertarik dan kurang 

termotivasi dalam menulis paragraf narasi menjadi lebih tertarik dan termotivasi 

untuk menulis paragraf narasi. Proses pembelajaran yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film, antara lain: (1) intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis paragraf narasi, (2) intensifnya 

proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam 

paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, (4) kondusif atau 

tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi dengan 

memperhatikan aspek kebahasaan, (5) terbangunnya suasana yang reflektif 
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sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. 

Perilaku siswa yang menunjukkan perubahan ke arah positif, antara lain: 

(1) keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) keaktifan siswa 

dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru, (3) kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi, (4) kemampuan 

bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok maupun dengan 

peneliti, dan (5) tanggung jawab siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

Demikian, dapat disimpulkan pendekatan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film dapat dikatakan berhasil meningkatkan pembelajaran menulis paragraf 

narasi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik.Dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk instrumen untuk 

mengumpulkan data. Bentuk instrument tersebut adalah instrumen tes dan 

instrument nontes. 

3.5.1 Instrumen Tes 

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis, diperlukan alat ukur 

yang berupa alat tes perbuatan. Tes perbuatan ini diperoleh dari penampilan dan 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf narasi selama mereka mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakanteknik pertanyaan terbimbing dengan media 
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film. Aspek-aspek yang dinilai dalam keterampilan menulis ini antara lain (1) 

tindakan atau peristiwa, (2) waktu dan tempat, (3) kronologis kejadian, (4) 

kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan penokohan, setting, amanat), (5) 

penggunaan ejaan, (6) kerapian tulisan 

Tabel 3.2 Rubik Penilaian Menulis Paragraf Narasi 

No. Aspek Penilaian 
Skala Sekor  Bobot  Nilai  

1 2 3 4 5 

1 Tindakan atau peristiwa      4 6 24 

2 Waktu dan tempat      4 5 20 

3 Kronologis kejadian      4 5 20 

4 Kelengkapan unsur cerita 

(tokoh dan penokohan) 

     
4 5 20 

5 Penggunaan ejaan       4 2 8 

 Kerapian tulisan      4 2 8 

 

Jumlah 
24 25 100 

 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan denagn memberi tanda check 

list (√ ) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala X Bobot 

3. Skala nilai : 

1 = Kurang baik (KB) 

2 = Cukup (C) 

3 = Baik (B) 

4 = Sangat baik (A) 

4. Pembobotan dilakukan untuk membedakan tingkat kepentingan tiap aspek 

dan berfungsi sebagai penggali angka skala yang diperoleh masing-masing 

aspek. 
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5. Penentuan nilai siswa berdasarkan standar nilai 100 dengan menjumlah skor 

setiap aspek. 

Pada tabel 3.3 berikut ini dapat dilihat aspek-aspek yang dinilai dengan skor 

maksimal dan kategori penilaian. 

Tabel 3.3 Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf narasi 

No  Aspek 

penilaian 

Kriteria Skala 

Nilai 

Kategori Skor 

Maksimal 

1. Tindakan 

atau 

peristiwa 

Informasi lengkap, penalaran 

logis, sangat komunikatif, dan 

ketuntasan  ada dalam setiap 

paragraf 

4 

 

Sangat baik 

 

 

Informasi lengkap, penalaran 

logis, dan komunikatif ada dalam 

setiap paragraf  

3 Baik  

 

Informasi cukup dan penalaran 

logis ada dalam setiap paragraf  

2 Cukup 

Penalaran logis ada  dalam setiap 

paragraf tetapi tidak komunikatif 

1 Kurang  

2. Waktu dan 

tepat 

 

Terdapat keterangan waktu dan 

tempat  

4 Sangat baik  

Terdapat keterangan tempat  3 Baik 

Terdapat keterangan waktu  2 Cukup 

Tidak terdapat keterangan waktu 

dan tempat. 

1 Kurang baik 

3 Kronologis 

kejadian 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan berurutan 

dan  jelas 

4 Sangat baik  

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan tidak 

berurutan  

3 Baik 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan sebagian  

2 Cukup 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa tidak diterangkan  

1 Kurang baik 

4 

 

 

 

Kelengkapa

n unsur 

cerita (alur, 

tokoh dan 

penokohan, 

setting, 

Alur,tokoh,penokohan,seting 

,amanah ada dalam paragraf 

4 Sangat baik  

Alur,tokoh,penokohan,seting ada 

dalam paragraf  

3 Baik 

Alur,tokoh,penokohan ada dalam 

paragraf  

2 Cukup 



 

 

70 

amanat)  Alur,tokoh ada dalam paragraf 1 Kurang baik 

5 Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

Tidak ada kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca dalam setiap 

paragraf 

4 Sangat baik  

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 1-5 

3 Baik 

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 6-10 

2 Cukup 

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 11-15 

1 Kurang baik 

6 Kerapian 

tulisan 

Tulisan jelas dan tidak ada coretan 4 Sangat baik  

Tulisan mudah dibaca dan ada 

coretan antara 1-5 

3 

 

Baik  

 

Tulisan bisa dibaca dan ada 

coretan antara 6-10 

2 Cukup 

Tulisan sulit dibaca dan ada 

coretan antara 10-15 

1 Kurang baik 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kriteria penilaian tes menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

digolongkan ke dalam 6 aspek penilaian, yaitu  tindakan atau peristiwa, waktu dan 

tempat, kronologis kejadian, kelengkapan unsur cerita ( alur,tokoh dan 

penokohan,setting, amanat ), penggunaan ejaan dan kerapian tulisan. Masing-

masing aspek dinilai berdasarkan kriteria penilaian dengan kategori sangat baik 

dengan skor 4, baik dengan skor 3, cukup baik dengan skor 2, kurang baik dengan 

skor 1. 

Berdasarkan pedoman penilaian keterampilan menulis paragraf narasi 

tersebut, nilai siswa dihitung dengan mengalikan skor tiap aspek penilaian dengan 

bobot tiap aspek penilaian. Kemudian hasil kali tiap aspek tersebut dijumlahkan. 

Keterampilan menulis paragraf narasi siswa dapat dikategorikan berhasil sangat 

baik, berhasil dengan baik, berhasil dengan cukup dan kurang berhasil.  
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Pedoman penilaian tersebut menjadi dasar penilaian bagi tes kemampuan 

menulis paragraf narasi yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran siklus I dan 

siklus II. Tes kemampuan menulis paragraf narasi dianggap berhasil jika rata-rata 

skor adalah sama dengan 75. 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Tes Keterampilan Menulis Paragraf narasi 

 

No Kategori Rentang nilai 

1. Sangat baik  85-100 

2. Baik  70-84 

3. Cukup  60-69 

4. Kurang baik 0-59 

 

Berdasarkan tabel 3.4, dapat diketahui hasil tes menulis paragraf narasi. 

Kemampuan menulisparagraf narasi siswa dapat dikategorikan berhasil sangat 

baik, berhasil dengan baik, berhasil dengan cukup baik, kurang berhasil, dan tidak 

berhasil. Siswa dengan kategori berhasil sangat baik adalah siswa yang 

memperoleh nilai 85 sampai 100, siswa yang berhasil dengan baik memperoleh 

nilai 70 sampai 84, siswa yang berhasil dengan cukup baik memperoleh nilai 60 

sampai 69 dan siswa yang kurang berhasil memperoleh nilai 0 sampai 59. 

3.5.2 Instrumen Nontes  

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen nontes yang 

berupa pedoman observasi atau lembar pengamatan, pedoman catatan harian, 

pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi (berupa foto). Berikut diuraikan 

tentang bentuk instrumen notes yang digunakan oleh peneliti. 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Nontes 

No. Instrumen Nontes 

Aspek yang Diamati 

Proses Perilaku 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Pedoman Observasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Catatan Harian Siswa √ √ √ - - √ √ - - - 

3 Catatan Harian Guru √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Pedoman Wawancara √ √ √ - - √ √ - - - 

5 Dokumentasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Keterangan : 

1). Proses Pembelajaran 

1) Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis paragraf narasi 

2) Intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi 

3) Intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film  

4) Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi 

dengan memperhatikan aspek kebahasaan 

5) Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

2). Perubahan Perilaku 

1) Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2) Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 
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3) Keaktifan bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

4) Kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi 

5) Tanggung jawab siswa dalam tugas menyunting paragraf narasi 

3.5.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran dan 

perilaku-perilaku siswa pada saat proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film pada 

siklus I dan siklus II berlangsung. Pengamatan ini dilakukan secara keseluruhan 

siswa di kelas dengan memberikan tanda check list (√). Proses pembelajaran yang 

menjadi sasaran amatan yaitu (1) intensifnya proses internalisasi penumbuhan 

minat-minat siswa untuk menulis paragraf narasi dengan memaparkan tujuan 

menulis paragraf narasi, (2)intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk 

menentukan ciri-ciri paragraf narasi,(3) intensifnya proses siswa menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, (4) 

kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting hasil paragraf narasi 

dengan memperhatikan aspek penilaian paragraf narasi, (5) terbangunnya suasana 

yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

Aspek-aspek yang diamati pada perubahan perilaku antara lain: (1) 

keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam 

merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, 
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(3)keaktifan bekerja sama dengan siswa lain dalam diskusi kelompok, 

(4)kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi, dan (5) tanggung jawab 

siswa dalam menyunting hasil menulis paragraf narasi. 

3.5.2.2 Pedoman Catatan Harian  

Catatan harian mencakup kesan dan penafsiran dari siswa mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukannya. Catatan harian mendeskripsikan kesan 

maupun perasaan siswa terhadap permasalahan tertentu yang benar-benar 

berkesan bagi siswa. Catatan harian siswa berisi uraian pendapat siswa 

mengenai:(1) kemampuan siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur paragraf 

narasi yang diberikan oleh guru, (2) perasaan dan kesan siswa mengenai 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film, (3) saran siswa terhadap kegiatan menulis 

paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 

Aspek yang diamati pada perubahan perilaku yaitu: (1) keantusiasan siswa saat 

mengikuti proses pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, 

dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru 

Catatan harian guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat 

ditangkap oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu(1) proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi, (2) proses diskusi siswa dalam 

mengidentifikasi unsur-unsur paragraf narasi, (3) proses siswa ketika menulis 

paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, 

(4) proses siswa ketika menyunting paragraf narasi, (5) suasana kegiatan refleksi 

pada akhir pembelajaran.  
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Aspek-aspek yang diamati pada perubahan perilaku antara lain: (1) 

keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) keaktifan siswa dalam 

merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru, 

(3)keaktifan bekerja sama dengan siswa lain dalam diskusi kelompok, (4) 

kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi, dan (5) tanggung jawab siswa 

dalam menyunting hasil menulis paragraf narasi. 

3.5.2.3 Pedoman Wawancara 

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

bebas terpimpin, yakni menggunakan pedoman yang hanya merupakan garis besar 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Peneliti 

melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang berkenaan 

dengan keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film. Wawancara ini dilakukan secara 

langsung dalam bentuk tanya jawab kepada siswa guna memperoleh informasi 

tentang segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara ditujukan 

kepada siswa yang mengalami peningkatan nilai, siswa yang mengalami 

penurunan nilai, dan siswa yang tidak mengalami perubahan, yang peneliti anggap 

mewakili objek penelitian. 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan untuk siswa sebagai respondennya. 

Pertanyaan tersebut bertujuan untuk memperoleh data tentang respon siswa 

terhadap materi keterampilan menulis paragraf narasi. Aspek yang digunakan 

dalam pedoman wawancara antara lain mengenai tanggapan siswa terhadap materi 
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pelajaran dan kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa yaitu: (1) penjelasan siswa 

mengenai perasaan terhadap pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, (2) kesulitan 

yang dihadapi oleh siswa selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi, 

dan (3) kesan dan saran siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Aspek perilaku yang 

diamati yaitu: (1) keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran dan (2) 

tanggung jawab siswa dalam tugas menyunting paragraf narasi 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang berupa foto dilakukan pada saat berlangsungnya 

pembelajaran menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu data 

instrumen nontes karena dokumen merupakan data autentik sebagai bukti 

terjadinya suatu peristiwa. Penggunaan dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh aktifitas atau perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

dalam bentuk gambar. Pengambilan foto dalam dalam proses pembelajaran 

menulis paragraf narasi dijadikan gambaran perilaku siswa dalam penelitian. Foto 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif. Foto yang diambil berupa aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Foto digunakan sebagai bukti nyata telah diadakannya penelitian 

pembelajaran menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 
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melalui media film. Dokumentasi foto antara lain: (1) aktivitas siswa ketika 

antusias dalam memperhatikan penjelasan guru dengan baik, (2) aktifitas siswa 

ketika merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

guru, (3) aktifitas siswa ketika bekerja sama dengan siswa lain dalam diskusi 

kelompok, (4) aktivitas siswa saat melakukan proses menulis paragraf narasi 

dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, dan (5) aktifitas siswa 

dalam menyunting hasil menulis paragraf narasi. Dengan dokumentasi foto, 

kegiatan siswa selama proses pembelajaran dapat terekam dan dilihat kembali 

untuk mengamati kegiatan siswa selama proses pembelajaran seperti kebiasaan 

buruk siswa dalam menulis paragraf narasi yang dapat menghambat proses 

pembelajaran. Selain itu juga digunakan sebagai refleksi guru (peneliti) untuk 

pembelajaran yang berikutnya. 

3.5.3 Validasi Instrumen 

Data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian. Benar atau 

tidaknya data tergantung baik atau tidaknya hasil penelitian. Untuk itu, sebelum 

melakukan penelitian perlu dilakukan uji instrumen untuk mengetahui tingkat 

validitas suatu instrumen. Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas 

instrumen dengan uji validitas, yaitu konsultasi dengan dosen pembimbing dan 

guru bidang studi yang diperoleh kesepakatan bersama bahwa instrumen yang 

digunakan telah valid. Atas saran dari dosen pembimbing telah diadakan 

perbaikan pada instrumen tes dan nontes, sehingga instrumen yang digunakan 

telah valid untuk penelitian tindakan kelas pada pembelajaran menulis paragraf 
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narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 

(mengenal, menangkap, dan memahami informasi secara tersurat). 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

teknik tes dan teknik nontes. 

3.6.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tes. Teknik tes keterampilan 

menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film dilakukan untuk memperoleh data keterampilan menulis paragraf 

siswa. Teknik tes dilakukan dengan cara siswa diminta menulis menulis paragraf 

narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dengan 

memperhatikan tindakan atau peristiwa, waktu dan tempat, kronologis kejadian, 

kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan penokohan, setting, amanat), 

penggunaan ejaan dan kerapian tulisan.  

Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu tahap siklus I dan siklus II dengan 

tujuan untuk mengukur keterampilan menulis paragraf narasi menggunakan  

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Tes tertulis berupa lembar tugas 

yang berisi perintah kepada siswa untuk membuat sebuah paragraf narasi dengan 

menggunakan pendekatan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, dan 

hasil akhir dari tes tersebut berupa paragraf narasi dengan tema ”Harap Tenang 

Ada Ujian” hasil karya siswa. Kemudian tes siklus I dianalisis, dari hasil analisis 

itu dapat menjadi masukan bagi siklus II, yang selanjutnya sebagai dasar untuk 
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menghadapi tes pada siklus II, yang pada akhirnya setelah dianalisis hasil tes 

siklus II dapat diketahui peningkatan keterampilan siswa dalam menulis paragraf 

narasi yang baik. 

3.6.2 Teknik Nontes 

Data nontes ini akan digunakan untuk mengetahui proses dan perubahan 

perilaku siswa dalam proses pembelajaran menulis paragraf narasi. Data yang 

terkumpul dalam penelitian ini menggunakan teknik nontes yang berupa pedoman 

observasi, catatan harian, wawancara, pedoman guru dan siswa serta dokumentasi 

yang berupa foto. 

3.6.2.1 Observasi  

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

untuk menggambarkan perilaku siswa dan keadaan kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung. Sebelumnya, peneliti telah mempersiapkan pedoman 

observasi untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. observasi dilakukan 

oleh peneliti dan dibantu oleh teman sejawat yang ikut berada di kelas penelitian 

selama siklus I dan siklus II. Teknik ini dilaksanakan pada saat pembelajaran 

berlangsung. Peneliti dan teman sejawat mengamati perilaku yang dilakukan 

siswa dan mencatat semua kejadian yang muncul pada saat pembelajaran. 

Perilaku-perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung segera dituliskan 

dengan membuat catatan-catatan khusus. Hasil pengamatan dan catatan peneliti 

dibandingkan dengan hasil pengamatan dan catatan teman sejawat kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat sesuai dengan perilaku 

nyata yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran.  
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Langkah-langkah yang dilakukan peneliti pada saat mengamati observasi, 

yaitu (1) mempersiapkan lembar observasi sebagai pedoman untuk mengetahui 

perilaku positif maupun perilaku negatif siswa selama pembelajaran menulis 

paragraf narasi menggunakan  teknik pertanyaan terbimbing melalui media film; 

(2) memberikan tanda chek list (√) untuk perilaku siswa, sedangkan untuk 

perilaku yang tidak dilakukan siswa, diberi tanda (-) pada lembar observasi. 

3.6.2.2 Catatan Harian  

Catatan harian ini terdiri atas catatan harian siswa dan catatan harian guru. 

Catatan harian siswa ini berupa lembar catatan harian yang telah disiapkan 

peneliti. Lembar catatan harian ini kemudian dibagikan kepada seluruh siswa 

untuk diisi dengan sejujur-jujurnya, sesuai pendapat masing-masing. Pengisian 

lembar catatan harian ini dilakukan di akhir pembelajaran menulis paragraf narasi. 

Adapun catatan harian guru adalah lembar catatan harian yang telah 

disiapkan peneliti kemudian diisi oleh guru ketika pembelajaran telah berakhir. 

Catatan harian ini digunakan untuk mencatat atau mendeskripsikan fenomena 

pada saat pembelajaran berlangsung. 

3.6.2.3 Wawancara  

Teknik wawancara dilakukan untuk mengungkap data tentang kesulitan 

yang dialamai siswa selama pembelajaran dan tanggapan siswa tentang penerapan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dalam pembelajaran menulis 

paragraf narasi. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah mempersiapkan 

daftar pertanyaan yang akan dijawab siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang ada 

bertujuan untuk memperoleh data tentang respon siswa terhadap pembelajaran 
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keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan  teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. 

Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran selesai pada hari itu juga 

dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung selama siklus I dan siklus 

II. Dalam melakukan wawancara digunakan teknik bebas, yaitu pertanyaan telah 

dipersiapkan pewawancara dan responden bebas menjawab tanpa terikat. Sasaran 

wawancara adalah enam siswa, terdiri atas dua siswa yang memperoleh nilai 

kurang, dua siswa yang memperoleh nilai cukup, dua siswa yang memperoleh 

nilai baik dalam menulis paragraf narasi. Peneliti merekam atau mencatat hasil 

wawancara dan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. Hasil ini dapat 

digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan proses pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan  teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film. Kegiatan wawancara didokumentasikan oleh peneliti atas bantuan 

teman sejawat. 

Langkah-langkah yang harus diperhatikan peneliti sebelum melaksanakan 

kegiatan wawancara, yaitu (1) mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi 

daftar pertanyaan; (2) menentukan siswa yang akan diwawancara, yaitu siswa 

yang mendapatkan nilai rendah, sedang, dan tinggi; (3) mencatat hasil wawancara 

dengan menulis jawaban pada pertanyaan yang terdapat dalam pedoman 

wawancara. 

3.6.2.4 Dokumentasi Foto 

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu teknik untuk 

memperoleh data nontes yang berupa foto atau gambar. Dokumen  merupakan 
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data autentik sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa. Penggunaan dokumentasi 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh aktifitas atau perilaku siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk gambar. Pengambilan gambar atau 

foto dalam proses pembelajaran menulis dapat dijadikan gambaran perilaku siswa 

dalam penelitian. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif. Foto yang diambil berupa 

aktifitas-aktifitas yang dilakukan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

dokumentasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga 

aktivitas siswa maupun peneliti selama pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan  teknik pertanyaan terbimbing melalui media film akan 

terekam dalam foto.  

Foto yang diambil sebagai sumber data dan dapat memperjelas data yang 

lain. Hasil dari pengambilan data ini dideskripsikan dan dipadukan dengan data 

yang lain. Penggunaan foto sangat bermanfaat untuk melengkapi sumber data. 

Foto dianalisis bersama sumber data yang lain. Hasil penelitian ini digunakan 

sebagai gambaran siswa yang diabadikan selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum melakukan 

dokumentasi foto, yaitu (1) mempersiapkan kamera yang akan digunakan untuk 

mendokumantasikan kegiatan pembelajaran; (2) mempersiapkan pedoman 

dokumentasi foto; dan (3) menyeleksi hasil dokumentasi yang telah diambil untuk 

disertakan sebagai bukti penelitian. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. 

3.7.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif adalah teknik untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil tes menulis paragraf narasi pada siklus I dan siklus II. Analisis data tes 

kuantitatif ini dilakukan dengan menghitung nilai masing-masing aspek dengan 

langkah-langkah: merekap skor yang diperoleh siswa, menghitung skor komulatif 

dari seluruh aspek, menghitung skor rata-rata kelas, dan menghitung persentase, 

dengan rumus: 

 

 

Keterangan:  

SP : Skor persentase 

SK : Skor komulatif 

R  : Jumlah responden 

Hasil penghitungan persentase keterampilan menulis paragraf narasi 

melalui media film siklus I dan siklus II dibandingkan. Hasil dari perbandingan 

tersebut, akan dapat diketahui peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan  teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 
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3.7.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakakan untuk menganalisis data yang berupa 

perubahan tingkah laku siswa yang diperoleh dari hasil nontes.  Hasil nontes 

kemudian dianalisis untuk mengetahui kendala yang dihadapi siswa, hasil analisis 

dari data ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memilih siswa mana saja 

yang perlu diwawancarai. Hasil wawancara tersebut dapat memberikan gambaran 

mengenai kelebihan dan kekurangan siswa dalam peningkatan menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 

Hasil analisis tersebut sebagai dasar untuk mengetahui perubahan perilaku siswa 

setelah pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film. Dengan cara seperti ini, guru akan 

lebih mengetahui kesulitan siswa sehingga dapat mencari jalan terbaik untuk 

mengatasinya dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi 

siswa. 

Data dokumentasi dianalisis dengan cara melihat kembali gambar yang 

diambil ketika pembelajaran berlangsung. Data yang berupa foto digunakan 

sebagai bukti otentik dalam proses pembelajaran. Data ini dapat memberikan 

gambaran yang jelas akan penerapan pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan  teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari hasil tes dan nontes, baik 

pada siklus I, maupun siklus II. Hasil kedua tes tersebut terangkum dalam dua 

bagian, yaitu siklus I dan siklus II. Hasil tes tindakan siklus I dan siklus II berupa 

keterampilan menulis paragraf  narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. Hasil tes siklus I dan siklus II disajikan dalam bentuk data 

kuantitatif. 

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I ini merupakan tindakan awal penelitian keterampilan menulis 

paragraf  narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film. Tindakan siklus I dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

memecahkan masalah menulis paragraf narasi yang dihadapi siswa yang terdiri 

atas hasil tes dan hasil nontes. Hasil tes yaitu hasil nilai tes keterampilan menulis 

paragraf  narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film. Hasil nontes meliputi hasil observasi, catatan harian, wawancara, dan 

dokumentasi. 
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4.1.1.1  Proses Pembelajaran Menulis Paragraf  Narasi Dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 

Siklus I 

Proses pembelajaran menulis paragraf  narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film, langkah-langkahnya antara lain: (1) 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

paragraf narasi, (2) intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan 

unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, (4) kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses 

menyunting paragraf narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan, (5) 

terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan 

saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. 

Tabel 4.1 Proses Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran 

No Aspek Frekuensi Persentase 

1 Intensitas proses internalisasi penumbuhan minat-

minat siswa untuk menulis paragraf narasi 
27 77.14% 

2 Intensitas proses diskusi yang kondusif untuk 

menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam 

paragraf narasi 

27 77.14% 

3 Intensitas proses siswa menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film 

25 71.43% 

4 Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses 

menyunting paragraf narasi dengan memperhatikan 

aspek kebahasaan 

22 62.86% 

5 Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga 

siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

28 80.00% 
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Keterangan: 

Sangat Baik  : >85% 

Baik    : 76-85% 

Cukup    : 60-75% 

Kurang   : <60% 

Berdasarkan hasil data tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar atau 

sebanyak 27 siswa dari jumlah keseluruhan 35 anak atau 77,14% dalam kategori 

baik intensitas proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis 

paragraf narasi pada aspek pertama ini tergolong dalam kategori baik. Sebanyak 

27 siswa atau 77,14% siswa pada aspek kedua intensitasproses diskusi yang 

kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi 

tergolong dalam kategori baik. Aspek ketiga, keintensifan siswa dalam proses 

siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, sebanyak 25 siswa atau 71,43%  termasuk dalam kategori 

cukup. Aspek keempat, kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi 

dengan memperhatikan aspek kebahasaan, sebanyak 22 siswa atau 62,86%  

termasuk kategori cukup. Selanjutnya, Aspek kelima terbangunnya suasana yang 

reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran, sebanyak 28 

siswa atau 80,00% tergolong dalam kategori baik.  
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4.1.1.2 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat-Minat Siswa 

Untuk Menulis Paragraf Narasi  

Berdasarkan hasil observasi tentang proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa menunjukkan bahwa 27 siswa atau 77,14% dalam kategori baik,siswa 

sudah berminat dalam menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film. Sebagian besar siswa sudah 

menunjukkan keantusiasan ketika guru melakukan apersepsi tentang menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 

film. Sebagian besar siswa memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan 

oleh guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa berminat dalam menulis 

paragraf narasi. Namun, masih ada  beberapa siswa siswa yang kurang 

memperhatikan saat guru melakukan apersepsi. Siswa tersebut asyik ngobrol 

dengan teman sebangkunya dan kurang memperhatikan apa yang disampaikan 

guru. 

Proses internalisasi penumbuhan minat siswa dalam menulis paragraf 

narasi diawali guru bertanya tanya jawab dengan siswa tentang materi menulis 

paragraf narasi. Tanya jawab yang berlangsung berhubungan dengan materi 

menulis paragraf narasi dengan tujuan agar siswa mengingat kembali materi 

menulis paragraf narasi yang telah mereka pelajari sebelumnya dengan guru 

bahasa Indonesia. Selain itu, proses tanya jawab bertujuan agar guru mengetahui 

kemampuan dasar siswa pada materi menulis paragraf narasi. Pada tahap yang 

pertama ini, dapat dikategorikan dalam proses pembelajaran karena tanya jawab 

dengan siswa merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran yang sudah 
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tercantum pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini juga dimaksudkan 

untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Guru 

menjelaskan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pembelajaran menulis 

paragraf narasi.  

Guru juga menjelaskan tujuan dan manfaat menulis paragraf narasi supaya 

siswa lebih tertarik dan menumbuhkan minat siswa untuk menulis paragraf narasi. 

Penjelasan tujuan dan manfaat dari menulis paragraf narasi  agar siswa yang 

sebelumnya tidak berminat dengan pembelajaran menulis paragraf narasi menjadi 

berminat. Guru harus mempunyai cara khusus dalam menumbuhkan minat 

menulis paragraf narasi siswa. Menumbuhkan minat menulis paragraf narasi pada 

siswa dapat dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan yang berhubungan 

dengan pembelajaran menulis paragraf narasi. Guru menciptakan suasana yang 

menyenangkan, bersahabat sehingga membuat siswa menjadi antusias serta aktif 

selama proses pembelajaran menulis paragraf narasi berlangsung.  

Guru telah berhasil merebut perhatian siswa dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Interaksi yang terjalin antara guru dan siswa 

harus bersahabat yang bertujuan untuk memberikan motivasi siswa agar berminat 

dalam menulis paragraf narasi. Kesiapan dan keantusiasan siswa dalam 

pembelajaran akan mempermudah guru dalam memaparkan tujuan pembelajaran 

yaitu tujuan menulis paragraf narasi dan proses internalisasi penumbuhan minat 

menulis paragraf narasi siswa tercapai dengan baik. 
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Hasil catatan harian siswa menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa siswa 

berminat dalam menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. Hasil wawancara juga digunakan untuk 

mengetahui minat siswa dalam menulis paragraf narasi. Siswa mengatakan bahwa 

mereka sangat berminat, sangat senang serta antusias selama mengikuti proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film karena ini merupakan pengalaman baru bagi 

mereka dalam menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film sebagai media penulisan. Dari catatan harian guru 

juga dapat digunakan untuk mengetahui proses internalisasi penumbuhan minat 

siswa. Guru menjelaskan bahwa suasana saat proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa berjalan  cukup baik dan lancar. 

Selain observasi, catatan harian siswa, catatan harian guru, dan 

wawancara, proses internalisasi penumbuhan minat siswa dalam menulis paragraf 

narasi juga terlihat dari dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto juga 

terlihat siswa sudah menunjukkan sikap yang baik sehingga proses internalisasi 

minat siswa menulis paragraf narasi berlangsung intensif. Dokumentasi foto 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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(a)                                                     (b)                                             

Gambar 4.1 Proses Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa Siklus I 

Gambar 1 Memperlihatkan proses kegiatan penumbuhan minat siswa 

dalam menulis paragraf narasi siklus I. Gambar (a)  merupakan kegiatan awal 

yang memperlihatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf narasi namun terdapat siswa yang belum bersemangat dan kurang 

berkonsentrasi untuk menerima pembelajaran. Gambar (b) merupakan kegiatan 

pada saat guru mulai bertanya jawab dengan siswa untuk menjelaskan tujuan dan 

manfaat dari pembelajaran menulis paragraf narasi. Guru melakukan interaksi 

dengan siswa secara santai tetapi tetap fokus dalam kegiatan pembelajaran. Guru 

berinteraksi secara terbuka sehingga terjalin suasana yang akrab sehingga siswa 

mulai bersemangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Guru juga 

memberikan motivasi untuk menarik perhatian siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi. 

Berdasarkan uraian observasi, catatan harian siswa, catatan harian guru, 

wawancara dan dokumentasi foto, dapat diketahui bahwa proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa menulis paragraf siklus I sudah termasuk dalam kategori 
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baik. Namun, masih tetap harus dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan lagi agar 

menjadi semakin baik pada siklus II.  

4.1.1.3 Intensifnya Proses Diskusi Yang Kondusif Untuk Menentukan Unsur-

Unsur Yang Terdapat Dalam Paragraf Narasi 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang proses diskusi yang 

kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi 

tercatat 27 siswa atau 77,14% kategori baik siswa dapat berdiskusi dengan baik. 

Guru memberikan contoh pembuatan paragraf narasi dan bersama-sama dengan 

siswa mendiskusikan unsur apa saja yang terdapat dalam film yang telah dilihat. 

Beberapa siswa sudah cukup aktif saat kegiatan diskusi berlangsung. Mereka aktif  

bertanya ketika ada hal yang yang belum mereka pahami. Namun, mereka masih 

berat hati untuk mengangkat tangan sebelum bertanya kepada guru. Di pertemuan 

kedua siswa mulai terbiasa untuk mengangkat tangan sebelum bertanya. 

Kelompok atau grup yang beranggotakan 4-5 orang membuat suasana 

kelas lebih ramai, tetapi hal tersebut dapat kembali teratur. Siswa cukup teratur 

dalam proses diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf 

narasi berlangsung cukup kondusif. Dalam catatan harian siswa diketahui bahwa 

sebagian besar siswa dapat mengidentifikasi unsur yang terdapat dalam paragraf 

narasi. Dalam catatan harian guru juga dijelaskan bahwa suasana dan kondisi 

kelas saat proses diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam 

paragraf narasi yang dibaca berlangsung cukup kondusif. 

Selain observasi, catatan harian siswa, dan catatan harian guru, proses 

diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi yang 
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dibaca juga terlihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi foto berikut 

menunjukkan bahwa proses diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat 

dalam paragraf narasi yang berlangsung kondusif. Selain itu, pada dokumen foto 

juga menunjukan siswa yang mulai terbiasa untuk mengangakat tangan sebelum 

bertanya. 

           

(a)                                                                (b)                                                     

Gambar 4.2. Proses Diskusi untuk Menentukan Unsur-unsur dalam 

Paragraf Narasi yang Berlangsung Kondusif pada Silkus I 

Gambar 2 memperlihatkan proses diskusi mengenai unsur-unsur dalam 

paragraf narasi. Gambar (a) merupakan kegiatan awal pada saat guru meberikan 

pancingan pada siswa tentang unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi 

belum bisa berjalan dengan lancar. Beberapa siswa masih ada yang berbicara 

sendiri dengan teman sebangkunya. Gambar (b) memperlihatkan siswa mulai 

merespon terhadap pancingan dari guru. Di dalam kegiatan diskusi terdapat pula 

siswa yang kurang aktif. Hal ini membuat kegiatan tanya belum berjalan secara 

maksimal dan perlu ditingkatkan. Diharapkan pada siklus II nanti proses diskusi 
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untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi dapat berjalan 

lebih kondusif dari siklus I sehingga perlu diadakan perbaikan pada siklus II. 

4.1.1.4 Intensifnya Proses Siswa Menulis Paragraf Narasi Dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 

Intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film merupakan tahap inti dari 

seluruh proses pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 25 siswa atau 71,43% 

kategori baik, siswa menunjukkan sikap yang baik dan menunjukkan bahwa 

mereka mampu  selama proses menulis paragraf narasi. Dalam proses ini sebagian 

siswa masih ada yang belum memahami mengenai unsur-unsur yang terdapat 

dalam paragraf narasi hal itu ditunjukkan masih ada 10 siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam memilih kata atau penggunaan ejaan yang tepat 

didalam menulis paragraf narasi. 

Dari hasil wawancara dengan siswa yang mendapatkan nilai tertinggi 

diketahui siswa secara intensif dapat mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

narasi dengan antusias. Siswa yang memperoleh nilai menengah menyebutkan 

siswa dapat mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi secara intensif, tetapi 

masih memiliki kesulitan dalam memilih kata dalam mengembangkan pokok-

pokok. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai rendah menyebutkan bahwa 

siswa kurang dapat mengikuti pembelajaran secara intensif karena kurang 

memperhatikan dan kurang tertarik dalam menulis paragraf narasi.  

Dari catatan harian guru juga dijelaskan bahwa dalam proses menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 
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film cukup intensif. Sebagian besar siswa sudah cukup mampu dalam 

memberikan penjelasan mengenai tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam film, 

waktu dan tempat kejadian, kronologis kejadian dan tokoh yang ada dalam film 

yang telah mereka lihat. Dari catatan harian siswa dijelaskan bahwa sebagian kecil 

siswa mengalami kesulitan dalam menulis paragraf narasi yaitu saat memilih kata-

kata yang tepat sehingga sedikit menghambat proses menulis paragraf narasi. 

Namun, hal tersebut dapat segera diatasi dengan beberapa bimbingan dari guru. 

Hasil dokumentasi foto juga dapat digunakan untuk menjelaskan . Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa proses menulis paragraf narasi yang berlangsung 

cukup intensif. Hasil dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

   

  
(a)                                                         (b)  

 

Gambar 4.3 Siswa dalam Proses Menulis Paragraf Narasi siklus I 

 

Gambar 4.3 memperlihatkan proses siswa dalam menulis paragraf narasi 

siklus I. Gambar (a) memperlihatkan intensifnya proses menulis paragraf narasi di 

kelas. Siswa saling bekerja sama dan saling membantu, namun masih terdapat 

pula siswa yang kurang serius dalam menulis paragraf narasi dan hanya bermain-

main dengan temannya. Gambar (b) menunjukkan siswa sedang menulis paragraf 
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narasi. Intensifnya proses menulis paragraf narasi terlihat pada saat siswa serius 

berpikir dalam menulis paragraf narasi.Guru memantau kegiatan siswa saat 

menulis paragraf narasi dan memberikan arahan kepada siswa yang kurang 

mengerti dalam menulis paragraf narasi. Secara keseluruhan proses tersebut sudah 

berjalan cukup intensif, namun masih perlu ditingkatkan lagi pada silkus II agar 

menjadi lebih baik. 

4.1.1.5 Kondusifnya Kondisi Siswa saat Proses Menyunting Paragraf Narasi 

dengan Memperhatikan Aspek Kebahasaan 

Hasil observasi tentang kondisi siswa saat proses menyunting paragraf 

narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan tercatat 22 siswa atau 62,86% 

dalam kategori cukup, siswa menunjukkan sikap yang baik saat proses 

menyunting. Siswa berlatih  bertanggung jawab dengan diadakannya kegiatan 

menyunting hasil pekerjaan milik teman. Sebagian siswa sudah dapat menyunting 

dengan baik dengan memperhatikan rubrik penyuntingan. Namun, 13 siswa masih 

membutuhkan latihan dalam hal menyunting berdasarkan aspek kebahasaan. Ada 

siswa yang masih asal-asalan dan keliru dalam penggunaan kata yang tidak baku 

dan menggunakan siangkatan kata yang tidak tepat dalam menulis paragraf narasi. 

Hal ini disebabkan sebagian siswa masih terbiasa menggunakan kata-kata yang 

tidak baku dalam aktifitas sehari-hari. Dalam proses menyunting, beberapa siswa  

saling meledek hasil pekerjaan temannya. Suasana kelas menjadi ramai ketika 

seisi kelas menyahuti candaan dari siswa tersebut. Namun, guru langsung dapat 

mengondisikan suasana kelas yang kurang kondusif sampai akhirnya suasana 

kelas menjadi kondusif kembali.  
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Dari catatan harian guru juga dijelaskan bahwa kondisi siswa saat proses 

menyunting paragraf narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan 

berlangsung cukup kondusif. Hal tersebut ditunjukan dengan siswa bertanggung 

jawab dalam menyunting. Siswa juga sudah dapat belajar menyunting dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan. Namun, hal tersebut masih belum berjalan 

secara optimal, siswa masih lemah dalam menyunting berdasarkan unsur 

kebahasaan dan membutuhkan sedikit pembiasaan dalam diri siswa dalam 

penggunaan bahasa Indonesia yang benar. 

Dari catatan harian siswa menunjukan sebagian siswa sudah dapat belajar 

menyunting berdasarkan aspek kebahasaan. Siswa juga merasa senang dengan 

kegiatan menyunting yang dianggap baru bagi mereka. Dari catatan harian siswa 

dapat digali kesulitan yang dialami siswa. Diakui oleh beberapa siswa, 

penggunaan kebiasaan berbahasa yang belum sepenuhnya menggunakan bahasa 

Indonesia membuat sedikit kesulitan dalam menyunting. 

Selain hasil observasi, tatatan harian siswa, dan catatan harian guru, 

kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi dengan memperhatikan 

aspek kebahasaan juga terlihat dari dokumentasi foto. Hasil dokumentasi yang 

diperoleh menunjukkan bahwa kondisi saat siswa proses menyunting paragraf 

narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan berlangsung cukup kondusif 

walaupun terjadi kegaduhan dikelas pada awal kegiatan menyunting. Hasil 

dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 
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(a)         (b)     

Gambar 4.4 Kondisi Siswa Menyunting Paragraf Narasi dengan 

        Memperhatikan Aspek Kebahasaan pada Siklus I 

Gambar 4.4 memperlihatkan siswa sedang menyunting paragraf narasi. 

Gambar (a) menunjukkan siswa sedang mencermati dengan sungguh-sungguh 

paragraf narasi yang akan disunting. Siswa dengan teliti menyunting paragraf 

narasi yang telah dibuatnya.. Siswa terlihat serius berpikir dalam menyunting 

paragraf narasi karena kegiatan menyunting merupakan hal baru bagi siswa. 

Gambar (b) masih terdapat pula siswa yang kurang serius dalam menyunting 

paragraf narasi dan hanya bermain-main dengan temannya. Namun, hal tersebut 

dapat segera teratasi oleh guru dengan baik sehingga mampu membuat suasana 

kelas menjadi kembali kondusif. Walaupun demikian, proses siswa dalam 

menyunting paragraf narasi masih perlu ditingkatkan lagi pada siklus II. 

4.1.1.6 Terbangunnya Suasana Yang Reflektif Pada Siklus I 

Kegiatan refleksi berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 28 siswa atau 80,00% siswa 
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menunjukkan sikap yang baik saat kegiatan refleksi sehingga terbangun suasana 

reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung. Tahap ini merupakan tahap terakhir 

proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang 

telah berlangsung. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk menjadikan proses 

pembelajaran berikutnya lebih baik dengan mengetahui kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa ketika proses pembelajaran. Siswa dan guru bersama-sama 

melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa memahami 

pembelajaran pada saat itu.  

Refleksi dan evaluasi berperan penting karena pada kegiatan ini guru akan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa ketika siswa menulis paragraf narasi 

dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Pada saat kegiatan 

refleksi, suasana berlangsung sangat cukup reflektif. Siswa dengan seksama 

memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses pembelajaran yang sudah 

dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran.  

Dari catatan harian guru juga dapat diketahui bahwa saat proses kegiatan 

refleksi, suasana kelas berlangsung cukup reflektif yaitu sebagian besar siswa 

dengan seksama memperhatian kekurangan apa saja yang dialami saat proses 

pembelajaran, setelah siswa mengetahui kekurangannya, lalu siswa diberi arahan 

kembali agar pembelajaran pada siklus II nanti dapat berjalan lebih baik. 

Selain observasi dan catatan harian guru, suasana reflektif juga terlihat dari 

hasil dokumentasi foto. Dari dokumentasi foto tersebut terlihat bahwa siswa sudah 
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memperhatikan dengan seksama ketika kegiatan refleksi berlangsung. 

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

     

(a)                                                              (b) 

Gambar 4.5 Suasana Reflektif ketika Kegiatan Refleksi 

Gambar 4.5 memperlihatkan proses kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran. Gambar (a) menunjukkan siswa dengan sungguh-sungguh 

melakukan refleksi atau simpulan pada akhir pembelajaran namun terdapat pula 

siswa yang masih asyik mengobrol dengan teman yang lain. Gambar (b) 

keseriusan siswa dalam melakukan refleksi pada siklus I proses kegiatan refleksi 

untuk mengetahui kemampuan siswa selama mengikuti proses pembelajaran 

menulis paragraf narasi. Berdasarkan  hasil observasi, catatan harian guru, dan 

dokumentasi foto pada siklus I terlihat bahwa proses kegiatan refleksi berlangsung 

reflektif dan perlu ditingkatkan pada siklus II sehingga proses pembelajaran tetap 

berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, catatan harian guru, 

wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 
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menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film berjalan cukup 

baik. Hal tersebut dapat dijelaskan yaitu, (1) intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk menulis paragraf narasi berjalan dengan 

baik, (2) intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur 

yang terdapat dalam paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

dengan cukup baik, (4) kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses 

menyunting paragraf narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan dengan 

baik, (5) terbangunnya suasana yang reflektif berjalan dengan baik. 

4.1.1.7 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf  Narasi Dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 

pada Siklus I 

Hasil tes siklus I merupakan data awal diterapkannya pembelajaran 

menulis paragraf  narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. Hasil menulis paragraf narasi ini didasarkan pada enam aspek 

yang harus diperhatikan dalam menulis paragraf narasi. Keenam aspek tersebut 

meliputi: (1) tindakan atau peristiwa, (2) waktu dan tempat, (3) kronologis 

kejadian, (4) kelengkapan unsur cerita (tokoh dan penokohan), (5) penggunaan 

ejaan, (6) kerapian tulisan. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I adalah 35 

siswa. Hasil menulis paragraf  narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film siklus I dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 

 

 



 

 

102 

Tabel 4.2 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Narasi Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1. Sangat baik  85-100 0 0 0 2355x100 

  35 

= 67,28 

( Cukup ) 

2. Baik  70-84 18 1282 51,43 

3. Cukup  60-69 15 1019 42,86 

4. Kurang baik 0-59 2 54 5,71 

Jumlah 35 2355 100  

 

Data pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 

film mencapai jumlah nilai 2355 dengan rata-rata 67,28. Hasil tersebut merupakan 

jumlah skor enam aspek keterampilan menulis paragraf narasi yang telah diujikan 

yaitu tindakan atau peristiwa, waktu dan tempat, kronologis kejadian, 

kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan penokohan, setting, amanat), 

penggunaan ejaan, dan kerapian tulisan.  

Pada pembelajaran menulis paragraf  narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film, pencapaian siswa juga dapat dilihat 

dari persentase ditiap aspek. Persentase tersebut menggambarkan pencapaian tiap 

aspek dalam pembelajaran di kelas. Persentase pencapaian tiap aspek dalam 

pembelajaran menulis paragraf  narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film siklus I dapat dilihat pada tabel  berikut ini. 
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Tabel 4.3. Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam Tes 

Keterampilan Menulis Paragraf  Narasi Dengan Teknik 

Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film Siklus I 

 

No. Aspek yang Dinilai Skor Rata-rata Kategori 

1. Tindakan atau peristiwa 64,29 Cukup 

2. Waktu dan tempat 67,14 Cukup 

3. Kronologis kejadian 68,57 Cukup 

4. 
Kelengkapan unsur cerita (alur,tokoh dan 

penokohan,setting,amanat) 70,71 
Cukup  

5. Penggunaan ejaan  65,71 Cukup  

6. Kerapian tulisan 66,43 Cukup  

       

       Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tes keterampilan menulis paragraf  

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

pada siklus I dari tiap aspek. Aspek pertama, tindakan atau peristiwa mencapai 

skor rata-rata 64,29 atau kategori cukup. Aspek kedua, waktu dan peristiwa 

mencapai skor rata-rata 67,14 atau kategori cukup. Aspek ketiga, kronologis unsur 

cerita mencapai skor rata-rata 68,57 atau kategori cukup. Aspek keempat, 

kelengkapan unsur cerita mencapai skor rata-rata 70,71 atau kategori cukup. 

Aspek kelima, penggunaan ejaan mencapai skor rata-rata 65,71 atau kategori 

cukup. Aspek keenam, kerapian tulisan mencapai skor rata-rata 66,43 atau 

kategori cukup. 

Rendahnya  keterampilan  menulis paragraf narasi pada siklus I 

disebabkan karena masih minimalnya keterampilan siswa dalam menulis paragraf 
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narasi, kesulitan dalam mendeskripsikan peristiwa, waktu, konologis kejadian, 

dan penekanan tokoh dalam cerita yang kurang jelas. 

4.1.1.7.1 Aspek Tindakan atau Peristiwa Cerita Siklus I 

Hasil penelitian tes pada aspek tindakan atau peristiwa dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Tindakan atau 

Peristiwa Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 0 0 0 

2250 x100 

 35 

= 64,29 

( Cukup ) 

2 Baik  70-84 22 1650 62,86 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 13 600 37,14 

Jumlah  35 2250 100 

 

Data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek 

tindakan atau peristiwa yang dicapai siswa sebesar 64,29% yang termasuk dalam 

kategori cukup. Perolehan nilai dengan kategori baik hanya dicapai oleh 22 siswa 

atau sebesar 62,86%, perolehan nilai kategori kurang baik dicapai oleh 13 siswa 

atau sebesar 37,14% dan perolehan nilai kategori sangat baik dan cukup baik tidak 

ada yang dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek tindakan atau peristiwa sebesar 

64,29, nilai ini masuk dalam kategori cukup. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kemampuan siswa dalam aspek tindakan atau peristiwa berkriteria cukup. 

Sebagian siswa mampu menulis paragraf narasi sesuai dengan aspek tindakan atau 

peristiwa seperti yang telah ditentukan, namun masih ada beberapa siswa yang 
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belum bisa menulis paragraf narasi sesuai dengan aspek yang ditentukan. Hasil ini 

cukup baik sehingga harus ditingkatkan pada siklus II.  

4.1.1.7.2 Aspek Waktu dan tempat Siklus I 

Hasil penelitian tes pada aspek waktu dan tempat dapat dilihat pada Tabel 4.5 

berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Waktu dan Tempat 

Siklus I  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 0 0 0  

2350x 100 

  35 

= 67,14 

( Cukup ) 

2 Baik  70-84 26 1950 74,29 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 9 400 25,71 

Jumlah  35 2350 100 

 

Data pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek 

deskripsi waktu dan tempat yang dicapai siswa sebesar 67,14% yang termasuk 

dalam kategori cukup. Perolehan nilai dengan kategori baik hanya dicapai oleh 26 

siswa atau sebesar 74,29%, perolehan nilai kategori kurang baik dicapai oleh 9 

siswa atau sebesar 25,71% dan perolehan nilai kategori sangat baik dan cukup 

baik tidak ada yang dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek waktu dan tempat sebesar 67,14. 

Nilai ini masuk dalam kategori cukup. Maka dapat dikatakan bahwa kemampuan 

siswa dalam mendeskripsikan waktu dan tempat yang dipilih dan disusun 

berkriteria cukup. Siswa belum dapat mendeskripsikan tempat kejadian peristiwa 

serta waktu yang tepat didalam film yang ditayangkan dan akan ditulis kerangka 



 

 

106 

kalimatnya kedalam paragraf narasi, sehingga didalam menulis paragraf narasi 

kurang tepat dan masih asal-asalan. Hasil ini masih belum memenuhi target jadi 

harus dijelaskan lebih mendalam lagi kepada siswa tentang waktu dan tempat 

kejadian dan perlu ditingkatkan pada siklus II.  

4.1.1.7.3 Aspek Kronologis Kejadian Siklus I 

Hasil penelitian tes pada aspek kronologis kejadian dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kronologis 

Kejadian Siklus I  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 0 0 0 

2400x100 

  35 

= 68,57 

( Cukup ) 

2 Baik  70-84 29 2175 82,86 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 6 225 17,14 

Jumlah  35 2400 100 

 

Data pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek 

deskripsi kronologis kejadian yang dicapai siswa sebesar 68,57% yang termasuk 

dalam kategori cukup. Perolehan nilai dengan kategori baik hanya dicapai oleh 29 

siswa atau sebesar 82,86%, perolehan nilai kategori kurang baik dicapai oleh 6 

siswa atau sebesar 17,14% dan perolehan nilai kategori sangat baik dan cukup 

baik tidak ada yang dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek kronologis kejadian sebesar 

68,57. Nilai ini masuk dalam kategori cukup. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kemampuan siswa dalam menentukan aspek kronologis kejadian 
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berkriteria cukup. Beberapa siswa belum dapat menentukan kronologis kejadian 

dengan baik. Namun ada beberapa yang dapat menentukan kronologis kejadian 

yang tepat didalam menulis paragraf narasi. Hasil ini masih belum memenuhi 

target jadi harus dijelaskan lebih mendalam lagi kepada siswa dan perlu 

ditingkatkan pada siklus II.  

4.1.1.7.4 Aspek Kelengkapan Unsur Cerita Siklus I 

Hasil penelitian tes pada aspek kelengkapan unsur cerita dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kelengkapan 

Unsur Cerita (alur,tokoh,penokohan,setting,amanat) 

Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 1 100 2,86 

2475x100 

  35 

=70,71 

( Cukup ) 

2 Baik  70-84 29 2175 82,86 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 5 200 14,28 

Jumlah  35 2475 100 

 

Data pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek 

kelengkapan unsur cerita yang dicapai siswa sebesar 70,71% yang termasuk 

dalam kategori cukup. Perolehan nilai dengan kategori sangat baik hanya dicapai 

oleh 1 siswa atau sebesar 2,86%, perolehan nilai kategori baik dicapai oleh 29 

siswa atau sebesar 82,86%, perolehan nilai kategori kurang baik dicapai oleh 5 

siswa atau sebesar 14,28%  dan perolehan nilai kategori cukup baik tidak ada 

yang dicapai siswa atau sebesar 0%. 
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Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek kelengkapan unsur cerita sebesar 

70,71. Nilai ini masuk dalam kategori cukup. Maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa dalam aspek kelengkapan unsur cerita berkriteria cukup. 

Sebagian besar siswa mampu menulis paragraf narasi dengan kelengkapan unsur 

cerita cukup baik hal ini ditunjukkan dengan adanya perolehan nilai baik 

sebanyak 29 siswa dari 35 siswa yang ada. Hasil ini cukup baik sehingga perlu 

ditingkatkan pada siklus II 

4.1.1.7.5 Aspek Penggunaan Ejaan Siklus I 

Hasil penelitian tes pada aspek penggunaan ejaan dapat dilihat pada Tabel 

4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Penggunaan Ejaan 

Siklus I  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 0 0 0 

2300x100 

  35 

= 65,71 

( Cukup ) 

2 Baik  70-84 24 1800 68,58 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 11 500 31,42 

Jumlah  35 2300 100 

Data pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek 

penggunaan ejaan yang dicapai siswa sebesar 65,71% yang termasuk dalam 

kategori cukup. Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 24 siswa atau 

sebesar 68,58%, perolehan nilai kategori kurang baik dicapai oleh 11 siswa atau 

sebesar 31,42%  dan perolehan nilai kategori sangat baik dan cukup baik tidak ada 

yang dicapai siswa atau sebesar 0%. 
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Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek penggunaan ejaan sebesar 65,71. 

Nilai ini masuk dalam kategori cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa dalam menentukan aspek penggunaan ejaan berkriteria cukup. 

Beberapa siswa belum dapat menulis paragraf narasi dengan kaidah penulisan 

yang benar dan masih asal-asalan sehingga diantara aspek-aspek yang lain aspek 

penggunaan ejaanlah yang dirasa siswa sulit, disamping itu juga kebiasaan siswa 

yang kesehariannya menulis dengan huruf singkatan menjadikan siswa merasa 

kesulitan dalam menulis paragraf narasi. Hasil ini masih belum memenuhi target 

jadi harus dijelaskan lebih mendalam lagi kepada siswa dan perlu ditingkatkan 

pada siklus II.  

4.1.1.7.6 Aspek Kerapian Tulisan Siklus I 

Hasil penelitian tes pada aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kerapian Tulisan 

Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 0 0 0 

2325x100 

  35 

= 66,43 

( Cukup ) 

2 Baik  70-84 24 1800 68,58 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 11 525 31,42 

Jumlah  35 2325 100 

 

Data pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata skor dalam aspek 

kerapian tulisan yang dicapai siswa sebesar 66,43% yang termasuk dalam kategori 

cukup. Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 24 siswa atau sebesar 
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68,58%, perolehan nilai kategori kurang baik dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 

31,42%  dan perolehan nilai kategori sangat baik dan cukup baik tidak ada yang 

dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek kerapian tulis sebesar 66,43. 

Nilai ini masuk dalam kategori cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa dalam menentukan aspek kerapian tulisan berkriteria cukup. 

Beberapa siswa belum dapat menulis paragraf narasi dengan rapi sehingga 

sebagian siswa masih ada yang bolak-balik dalam menulis untuk menghasilkan 

hasil tulisan yang rapi. Hasil ini masih belum memenuhi sehingga perlu 

ditingkatkan lagi pada siklus II.  

4.1.1.8 Hasil Perubahan  Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menulis Paragraf Narasi dengan  Menggunakan Teknik 

Pertanyaan Terbimbing  Melalui Media Film Siklus I 

Perubahan perilaku siswa pada siklus I menjelaskan lima karakter siswa, 

yaitu (1) keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) keaktifan 

siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru, (3) keaktifan bekerja sama dengan siswa lain dalam diskusi kelompok, 

(4) kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi, dan (5) tanggung jawab 

siswa dalam menyunting hasil menulis paragraf narasi. Hasil perilaku siswa pada 

siklus I dijelaskan pada Tabel 4.10 berikut. 
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Tabel 4.10 Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran 

No  Aspek yang diamati Frekuensi Persentase 

(%) 

1.  Keantusiasan siswa 27 77,14% 

2.  Keaktifan siswa 27 77,14% 

3.  Keaktifan bekerja sama dengan siswa lain dalam 

diskusi kelompok 

25 71,43% 

4.  Kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi 22 62,86% 

5.  Tanggung jawab siswa dalam menyunting 
28 80,00% 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui sebagian siswa menunjukkan sikap 

positif dalam pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing  melalui media film. Dalam  pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan terbimbing  melalui 

media film tercatat 27 siswa atau 77,14% menunjukkan sikap antusias dalam 

pembelajaran. Sebanyak 27 siswa atau 77,14% aktif dalam mengikuti 

pembelajaran,  25 siswa atau 71,43% siswa aktif dalam diskusi dan percaya diri 

untuk mempresentasikan hasil diskusi, 22 siswa atau 62,86% secara mandiri 

menyelesaikan tugas menulis paragfar narasi, dan 28 siswa atau 80,00% siswa 

bertanggung jawab dalam kegiatan menyunting. 

4.1.1.8.1 Keantusiasan Siswa  

Hasil observasi tentang keantusiasan siswa pada saat pembelajaran 

menunjukkan 27 siswa atau 76,00% antusias mengikuti pembelajaran. Pada saat 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 
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terbimbing  melalui media film dimulai, sebagian besar siswa telah siap mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat juga dari keantusiasan siswa saat guru akan 

memulai pembelajaran, siswa sudah menyiapkan alat tulis yang diperlukan dalam 

pembelajaran. Selain itu keantusiasan siswa juga terlihat ketika siswa 

memperhatikan guru dengan seksama saat guru menumbuhkan minat untuk 

menulis paragraf narasi dan saat guru menjelaskan materi pembelajaran tentang 

menulis menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing . Namun, masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan guru. 

Mereka yang tidak memperhatikan guru beberapa terlihat mengobrol dengan 

teman sebangkunya, bermalas-malasan, dan melamun.  

Pada saat guru meminta siswa memperhatikan film yang akan diputar, 

siswa juga sangat antusias dalam melaksanakan perintah guru. Mereka dengan 

segera mengambil sikap rapi ditempat duduk masing-masing. Beberapa siswa 

yang duduk dibelakang terlihat masih mengobrol dan tidak memperhatikan 

instruksi yang guru berikan. Tetapi siswa tersebut langsung melaksanakan 

instruksi guru ketika guru akan memutar film. Walaupun terdapat sedikit masalah 

demikian, pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Kesiapan dan perhatian siswa 

dalam menunjukkan keantusiasan terhadap materi pembelajaran yang 

disampaikan sudah termasuk dalam kategori baik. 

Keantusiasan siswa dapat diketahui juga melalui hasil wawancara. 

Pendapat mengenai keantusiasan siswa saat siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing  melalui media film yaitu, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi 
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mengemukakan bahwa dia sangat antusias, sangat senang, dan tertarik dengan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing  melalui media film sehingga dia sangat memperhatikan seluruh proses 

pembelajaran dengan seksama. Siswa yang mendapatkan nilai sedang 

mengemukakan bahwa dia sangat antusias dan sangat senang dengan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing  melalui media film, siswa tersebut menjelaskan bahwa siswa 

memperhatikan guru selama proses pembelajaran karena pembelajaran 

menggunakan media film adalah hal yang baru bagi mereka dan terlihat menarik, 

sehingga siswa tersebut memperhatikan dalam proses pembelajaran. Sedangkan 

siswa yang mendapatkan nilai rendah menjelaskan bahwa siswa tersebut senang 

dengan pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing  melalui media film, namun siswa mengakui kurang paham 

karena siswa kurang memperhatikan instruksi guru.  

Selain menggunakan instrumen observasi dan wawancara, instrumen lain 

yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku keantusiasan siswa adalah 

jurnal siswa. Dalam jurnal, siswa mengaku senang dan antusias dengan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing  melalui media film, hal tersebut menunjukkan bahwa siswa telah 

memperhatikan seluruh proses pembelajaran dengan baik sehingga mereka 

menikmati pembelajaran tersebut. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I ini, keantusiasan siswa dalam 

menperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran sudah cukup baik, 
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walaupun masih ada beberapa siswa yang masih kurang baik, hal ini dapat 

dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 

     

(a)                                                         (b) 

Gambar 4.6 Keantusiasan Siswa Siklus I 

Gambar 4.6 menunjukkan keantusiasan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Gambar (a) menunjukkan siswa yang memperhatikan pada saat 

guru masuk ke kelas. Suasana kelas masih kurang kondusif dengan kedatangan 

guru baru, namun setelah diberikan penjelasan siswa mulai antusias untuk 

mengikuti pembelajaran. Gambar (b) menunjukkan keantusiasan siswa pada saat 

kegiatan awal pembelajaran. Siswa terlihat memperhatikan sungguh-sungguh 

pada saat guru memulai pelajaran, namun masih terdapat siswa yang kurang 

memperhatikan pada saat guru menjelaskan di depan kelas. Jadi perlu 

ditingkatkan lagi pada siklus II. 

4.1.1.8.2 Keaktifan Siswa  

Hasil observasi tentang keaktifan siswa pada saat pembelajaran 

menunjukkan 27 siswa atau 77,14%  aktif saat mengikuti pembelajaran. Pada saat 
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pembelajaran  menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing  melalui media film dimulai, sebagian besar siswa telah siap mengikuti 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan siswa saat pembelajaran 

berlangsung. Siswa cukup aktif dalam mengemukakan pendapat, merespon, 

bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. 

Pada saat guru memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa mengenai 

materi yang diberikan guru, siswa antusias dalam merespon memberikan berbagai 

jawaban yang diketahui mengenai pertanyaan yang diajukan. Siswa juga aktif 

dalam bertanya. Ketika ada hal yang kurang dipahami oleh siswa, siswa aktif 

bertanya pada guru. Walau pada pertemuan pertama siswa masih malu, tetapi pada 

pertemuan kedua di siklus I siswa sudah terbiasa dengan adanya peneliti sebagai 

guru saat pembelajaran. 

Saat diskusi berlangsung, siswa aktif mengemukakan pendapat yang 

diketahui tentang materi sedang didiskusikan dengan guru. Siswa juga aktif dalam 

diskusi kelompok yang dilakukan saat proses menulis paragraf berdasarkan cerita 

rakyat. Berdasarkan hasil observasi keaktifan siswa dalam mengikuti materi 

pembelajaran yang disampaikan sudah termasuk dalam kategori baik. 

Keaktifan siswa dapat diketahui juga melalui hasil wawancara. Pendapat 

mengenai keaktifan siswa saat siswa mengikuti kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing  melalui 

media film yaitu, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi mengemukakan bahwa 

dalam proses pembelajaran siswa aktif berkerjasama dalam proses diskusi menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing  melalui 
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media film. Siswa yang mendapatkan nilai sedang juga mengemukakan hal yang 

sama. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai rendah mengemukakan bahwa 

aktif dalam proses diskusi kelompok kecil dan kurang aktif dalam diskusi kelas. 

Keaktifan siswa juga dapat diketahui dari hasil catatan harian guru. Siswa 

sudah cukup aktif dalam pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi, siswa 

memperhatikan dengan baik meskipun ada beberapa siswa yang masih berbincang 

dengan teman sebangku. Ada juga yang bertanya kepada guru tentang materi yang 

belum paham. Selanjutnya, ketika siswa melakukan diskusi kelompok maupun 

proses menulis paragraf narasi , siswa terlihat aktif dalam pelaksanaan diskusi. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I ini, keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto 

berikut. 

      

(a)                                                                 (b) 

Gambar 4.7 Keaktifan Siswa Siklus I 

Gambar 4.7 merupakan dokumentasi foto aktivitas siswa yang berkaitan 

dengan keaktifan siswa. Dari gambar tersebut terlihat siswa yang memperhatikan 
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dengan baik pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran menulis paragraf 

narasi. Gambar (a) memperlihatkan keseriusan siswa pada saat guru menjelaskan 

materi menulis paragraf narasi. Keingintahuan siswa terhadap materi menulis 

paragraf narasi terlihat dengan kondisi kelas yang tenang dan kondusif namun 

masih terdapat beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari guru. 

Gambar (b) memperlihatkan keaktifan siswa pada saat mengamati tayangan film 

lewat LCD.  

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes 

yaitu observasi,catatan harian siswa, jurnal catatan harian guru, wawancara, dan 

dokumentasi foto siklus I menunjukkan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing  melalui media film sudah baik namun tetap perlu ditingkatkan pada 

siklus II agar menjadi lebih baik. 

4.1.1.8.3 Keaktifan bekerja sama dengan siswa lain dalam diskusi kelompok 

Berdasarkan observasi tentang keberanian dan kepercayaan diri siswa 

tercatat hanya 25 siswa atau 71,43% siswa yang aktif dalam bekerjasama untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya selama siklus I berlangsung. Pada saat siswa 

selesai menulis paragraf narasi, diharapkan siswa aktif untuk berani 

mempresentasikan hasil karyanya. Namun, hanya sebagian siswa yang mau dan 

bersedia untuk mempresentasikan hasil tulisan yang telah mereka buat. Hasil 

wawancara juga digunakan untuk mengetahui keberanian dan kepercayaan diri 

siswa saat mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa sebagian besar siswa masih merasa malu, takut, dan enggan 
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untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mereka takut dan malu kalau nanti 

teman-teman yang lain malah mengejeknya karena takut merasa salah dan hasil 

karyanya kurang bagus. Ketika diberikan instruksi mempresentasikan hasil 

diskusi atau hasil karya mereka cenderung menunjuk teman lain untuk maju. 

Selain dari observasi dan wawancara, keaktifan dalam bekerjasama juga 

terlihat pada catatan harian siswa. Diakui oleh sebagian besar siswa dalam catatan 

harian siswa, jika siswa masih merasa malu untuk mempresentasikan karya 

mereka dikelas. Keberanian dan kepercayaan diri siswa juga dapat diketahui dari 

instrumen dokumentasi foto siklus I. Dari hasil dokumentasi foto pada siklus I ini 

masih terlihat siswa yang masih kurangnya kerjasama antara siswa dalam 

berdiskusi. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut.  

      

(a)                                                               (b) 

Gambar 4.8 Aktivitas Diskusi dan Presentasi Siswa pada Siklus I 

 

Gambar 4.8 merupakan dokumentasi foto aktivitas siswa yang berkaitan 

dengan kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok. Gambar 

(a) menunjukkan kemampuan siswa pada saat bekerja sama dan berbagi dalam 
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diskusi kelompok. Beberapa siswa terlihat masih ada yang belum bisa bekerja 

sama dan berbagi dengan baik. Mereka asyik berbicara dengan teman yang lain. 

Gambar (b) menujukkan para siswa melakukan presentasi didepan kelas. 

Berdasarkan uraian observasi, wawancara, catatan harian siswa, catatan 

harian guru, dan dokumentasi foto tersebut, dapat diketahui keaktifan kerjasama 

siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi belum maksimal. Siswa belum 

terbiasa dengan aktivitas presentasi sehingga rasa percaya diri untuk 

mempresentasikan hasil diskusi masih kurang. Hasil tersebut termasuk dalam 

kategori kurang sehingga perlu diadakan perbaikan lebih mendalam pada silkus II. 

4.1.1.8.4 Kemandirian Siswa Dalam Menulis Paragraf Narasi 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan tentang kemandirian siswa dalam 

menulis paragraf narasi terdapat 22 siswa atau 62,86% siswa. Pada saat siswa 

menulis paragraf narasi diharapakan siswa dapat belajar  mandiri membuat suatu 

karya. Dengan kemandirian yang timbul pada diri siswa dapat membantu siswa 

untuk tidak mengandalkan orang lain dalam proses belajar. Setelah mengikuti 

pembelajaran, siswa diharapkan dapat mandiri mengembangkan kemampuannya 

dalam menulis paragraf narasi. Namun sebagian siswa kurang percaya diri dengan 

hasil pekerjaannya dan kadang melihat pekerjaan teman lain. 

Aspek kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi juga terdapat 

dalam catatan harian guru. Disebutkan kemandirian siswa dalam proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film  berjalan cukup mandiri. Sebagian besar siswa 

secara mandiri dalam mendeskripsikan tulisannya dalam bentuk narasi. Sebagian 
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siswa lainnya yang kurang mandiri cenderung terlihat kurang memperhatikan 

dalam proses pembelajaran, sehingga mengalami kesulitan dalam menulis 

paragraf narasi.  

Kemandirian siswa dapat dilihat juga dari catatan harian siswa. Dalam 

catatan harian siswa disebutkan sebagian besar siswa dapat secara mandiri 

menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film. Sebagian siswa lain mengakui sedikit kesulitan dan kurang mandiri 

dalam menulis paragraf narasi. Hasil wawancara siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi bahwa siswa secara mandiri dapat menulis paragraf narasi. Siswa yang 

memperoleh nilai sedang menyebutkan siswa dapat secara mandiri dalam menulis 

paragraf narasi, akan tetapi sebagian menyebutkan memiliki kesulitan yang 

dialami dalam mendeksripsikan kejadian secara detail. Sedangkan siswa yang 

memeperoleh nilai rendah menjelaskan bahwa ia kurang berkonsentrasi 

memperhatikan instruksi guru dalam pembelajaran, sehingga merasa bingung 

pada saat guru memberikan instruksi untuk menulis paragraf narasai. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut.  
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(a)                                                             (b) 

 

Gambar 4.9 Kemandirian Siswa dalam Proses Pembelajaran pada 

Siklus I 

Pada gambar 4.9 menunjukkan siswa secara mandiri mengerjakan tugas 

dari guru, yaitu menulis paragraf narasi. Gambar (a) menunjukkan kemandirian 

siswa dengan penuh konsentrasi dalam menulis paragraf narasi. Gambar (b) 

memperlihatkan kemandirian siswa yang sudah secara mandiri menulis paragraf 

narasi, guru membantu siswa pada saat mengalami kesulitan. Siswa mengerjakan 

dengan sungguh-sungguh tugas yang diberikan oleh guru agar mendapat hasil 

yang memuaskan. Beberapa siswa masih kurang percaya diri dengan melihat hasil 

pekerjaan teman. Oleh karena itu, pembelajaran menulis paragraf narasi dengan  

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing masih membutuhkan perbaikan pada 

siklus II. 

4.1.1.8.5 Tanggung Jawab Siswa dalam Menyunting Paragraf Narasi 

Berdasarkan hasil obsevasi tentang tanggung jawab siswa dalam 

penyunting hasil menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan 
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terbimbing melalui media film  siklus I mencapai 28 siswa atau 80,00% siswa. 

Berdasarkan catatan harian siswa kepada siswa diketahui bahwa siswa memiliki 

kemampuan dalam menyunting sehingga mereka sebagian besar siswa tidak 

kesulitan dalam kegiatan menyunting paragraf narasi. Melalui wawancara dengan 

siswa yang memperoleh nilai tertinggi diketahui bahwa siswa dapat secara 

mandiri bertanggung jawab dalam kegiatan menyunting paragraf narasi. Siswa 

yang mendapatkan nilai sedang menyebutkan bahwa siswa sedikit mengalami 

kesulitan dalam menyunting paragraf narasi karena merupakan hal yang baru bagi 

siswa dan memerlukan penguasaan bahasa yang bagus. Sedangkan dari 

wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai rendah diketahui bahwa siswa 

kesulitan dalam menyunting paragraf narasi dikarenakan kurangnya 

memperhatikan film yang diputar sebelumnya. 

Tanggung jawab siswa dalam kegiatan menyunting juga dapat diketahui 

dari catatan harian atau jurnal guru. Disebutkan bahwa sebagian besar siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam menyunting karena mereka cukup antusias dengan 

teknik pembelajaran melalui media film. Selain melalui observasi, wawancara, 

catatan harian siswa, dan catatan harian guru, aspek tanggung jawab dalam 

kegiatan menyunting juga dapat diketahui melalui dokumentasi foto.  Hal ini 

dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut.  
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(a)                                                               (b) 

Gambar 4.10 Tangung Jawab Siswa dalam Proses Menyunting Siklus I 

 

Berdasarkan gambar 10 menunjukkan bahwa siswa sudah mempunyai rasa 

tanggung jawab dalam menyunting paragraf narasi. Gambar (a) memperlihatkan 

siswa yang masih kebingungan dalam menyunting paragraf narasi sehingga siswa 

bertanya kepada guru. Gambar (b) menunjukkan siswa mulai menyunting paragraf 

narasi. Masih ada beberapa siswa yang kurang serius dan tanggung jawab dalam 

menyunting paragraf narasi. Hasil tersebut termasuk dalam kategori kurang. 

Sehingga masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan pada siklus II. 

4.1.1.9  Refleksi Hasil Penelitian Siklus I 

Secara umum, pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film yang dilakukan guru dapat 

diikuti siswa dengan baik, walaupun masih belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Masih ada beberapa siswa yang kurang antusias dalam pembelajaran menulis 

paragraf narasi dan tidak memperhatikan dengan seksama perintah guru. Beberapa 

siswa yang awalnya belum tertarik dengan pembelajaran menjadi tertarik terhadap 
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pembelajaran menulis paragraf narasi. Sebagian besar siswa menjadi lebih 

antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi 

disebabkan siswa terbantu dengan adanya pemutaran film sebelum menulis 

paragraf narasi. Melalui penggunaan strategi belajar pertanyaan terbimbing 

melalui media film dalam pembelajaran menulis paragraf narasi, siswa 

memperoleh kemudahan dan memperoleh ide sebagai bahan menulis paragraf 

narasi. 

Berdasarkan hasil data proses pembelajaran yang diperoleh dari siklus I, 

data yang diperoleh sebagai berikut: (1) internalisasi penumbuhan minat-minat 

siswa untuk menulis paragraf narasi terdapat 27 siswa yang memperhatikan atau 

sebesar 77,14%, (2) intensifnya proses diskusi yang kondusif  untuk menentukan 

unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi terdapat 27 siswa yang 

memperhatikan atau sebesar 77,14%, (3) intensifnya proses siswa menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 

film terdapat 25 siswa yang memperhatikan atau sebesar 71,43%, (4) kondusif 

atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi terdapat 22 

siswa yang memperhatikan atau sebesar 62,86%, dan (5) reflektif atau tidaknya  

suasana saat kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran terdapat 28 siswa yang 

memperhatikan atau sebesar 80,00%. 

Dari hasil tersebut, pada proses pembelajaran masih banyak kelemahan 

sehingga perlu ditingkatkan. Aspek yang perlu ditingkatkan antara lain: (1) 

intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 
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pertanyaan terbimbing melalui media film dan kondusif atau tidaknya kondisi 

siswa saat proses menyunting paragraf narasi. 

Pada aspek intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film kelemahannya 

adalah siswa masih belum paham dengan penjelasan guru mengenai unsur-unsur 

yng terdapat dalam paragraf narasi serta siswa masih merasa kesulitan dalam 

penggunaan ejaa,. Solusi untuk aspek intensifnya proses siswa menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

adalah siswa diberi penjelasan yang lebih mendalam tentang menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film.  

Pada aspek kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting 

paragraf narasi kelemahannya adalah masih ada siswa yang belum bisa 

menyunting paragraf narasi dengan benar. Beberapa siswa hanya asal-asalan saja 

dalam menyunting paragraf narasi karena menyunting paragraf narasi merupakan 

hal yang baru bagi siswa. Solusi untuk aspek kondusif atau tidaknya kondisi siswa 

saat proses menyunting paragraf narasi adalah siswa diberi penjelasan yang lebih 

mendalam tentang langkah-langkah dalam menyunting paragraf narasi agar siswa 

tidak kebingungan lagi. 

Berdasarkan data tes yang diperoleh pada siklus I, skor rata-rata siswa 

secara klasikal adalah 67,28 termasuk dalam kategori cukup. Hasil tersebut belum 

mencapai batas ketuntasan minimal yaitu 75,00 atau dalam kategori baik. 

Perolehan skor rata-rata tiap aspek menulis paragraf narasi antara lain: tindakan 

atau peristiwa 64,29 dengan kategori cukup, waktu dan tempat 67,14 dengan 
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kategori cukup, kronologis kejadian 68,57 dengan kategori cukup, kelengkapan 

unsur cerita (tokoh dan penokohan) 70,71 dengan kategori cukup, penggunaan 

ejaan 65,71 dengan kategori cukup, dan kerapian tulisan 66,43 dengan kategori 

cukup.  

Pembelajaran yang belum maksimal ini karena masih mengalami 

kekurangan. Kekurangan terjadi pada siklus I dikarenakan siswa belum dapat 

mendeksripsikan peristiwa dalam cerita secara maksimal, belum jelasnya 

kronologi kejadian dalam cerita, kurang kondusifnya suasana kelas saat menulis 

paragraf narasi, dan belum terbangunnya suasana reflektif saat kegiatan refleksi. 

Kurang kondusifnya kondisi kelas dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang 

menjadi penyebab kekurangan dalam siklus I. Kekurangan yang terjadi pada 

siklus I dirinci sebagai berikut. 

Siswa belum dapat mendeskripsikan peristiwa dalam bentuk narasi secara 

maksimal. Kurangnya perhatian dan kondisi kelas yang kurang kondusif juga 

dapat menjadi faktor penyebabnya. Dengan kurang kondusifnya suasana kelas 

dapat membuat buyarnya konsentrasi siswa dalam belajar. Pendeknya waktu 

pengerjaan juga dapat menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya waktu yang 

digunakan siswa untuk menulis paragraf. Solusi yang dapat dihadirkan adalah 

pengkondusifan kondisi kelas agar suasana kelas dapat mendukung konsentrasi 

siswa dalam menulis paragraf narasi. Selain itu solusi yang dapat dihadirkan 

adalah penambahan waktu pengerjaan dalam proses penulisan paragraf narasi. Hal 

tersebut yang menyebabkan banyak kekurangan dalam pembelajaran siklus I. 
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Belum terbangunnya suasana reflektif saat kegiatan refleksi dalam proses 

pembelajaran dapat disebabkan siswa terganggu pada akhir proses pembelajaran. 

Kurang kondusifnya siswa dalam pembelajaran membuat waktu yang ditentukan 

dalam setiap langkah pembelajaran kurang optimal. Hal tersebut  menyebabkan 

kurangnya waktu dalam pembelajaran. Pada akhirnya pada akhir pelajaran waktu 

yang digunakan dalam kegiatan refleksi kurang. Siswa yang merasa tidak sabar 

ingin segera istirahat menjadi sedikit buyar dengan waktu pembelajaran yang akan 

segera berakhir. Solusi yang dapat dihadirkan dalam permasalahan ini adalah 

pengkondusifan kelas dan pembatasan waktu yang tegas dalam pembelajaran. 

Dengan beberapa perbaikan tersebut, pada pembelajaran menulis paragraf 

narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film  

berikutnya, diharapkan hasil tes siswa akan meningkat dan perilaku positif siswa 

yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang efektif pada hasil nontes akan 

semakin meningkat pula. 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. Tindakan tersebut 

dilaksanakan karena pada siklus I hasil keterampilan menulis paragraf narasi kelas 

VII-B SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang masih dalam kategori cukup 

dengan rata-rata 67,27. Hasil tersebut belum memenuhi target ketuntasan yang 

ditentukan yaitu 75 atau dengan kategori baik. Selain itu, masih ditemukan 

kegiatan pembelajaran yang kurang berjalan secara maksimal. Siswa masih 

menunjukkan perilaku negatif selama mengikuti proses pembelajaran. Oleh 
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karena itu, pembelajaran pada siklus II dilakukan untuk memperbaiki kekurangan 

pembelajaran pada siklus I.  

4.1.2.1   Proses Pembelajaran Menulis Paragraf  Narasi Dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 

Siklus II 

Pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis paragraf  narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dilakukan melalui 

tiga tahap pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Proses pembelajaran siklus II juga terdiri atas dua pertemuan. Pertemuan pertama 

terdiri dari beberapa tahapan. Kegiatan awal pada pembelajaran menulis paragraf 

narasi adalah apersepsi untuk mengkondisikan siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran dan memotivasi siswa dengan mengemukakan manfaat dari 

pembelajaran menulis paragraf narasi. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan 

antusias dan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi. 

Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 

hal-hal yang belum jelas dan kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi pada siklus I. Hal ini bertujuan untuk 

memperbaiki kelemahan siswa pada saat menulis paragraf narasi sehingga tidak 

mengulangi kesalahan yang sama pada kegiatan pembelajaran siklus II. 

Tahap selanjutnya adalah kegiatan inti, guru memutarkan film yang 

berjudul “ Wisata Budaya ke Desa Kebonagung Yogyakarta”. Siswa mencermati 

film, Kemudian guru bersama siswa mengidentifikasi unsur-unsur paragraf narasi. 

Siswa mendapatkan materi yang lebih mendalam tentang menulis paragraf narasi 

dan langkah-langkah menyunting paragraf narasi. Guru memberikan pengarahan 
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dan instruksi agar siswa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya masing-

masing di dalam kelompok. Guru membagi siswa dalam bentuk kelompok, jumlah 

dalam tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa, sama dengan siklus I. Guru 

memutarkan film yang berjudul “ Harap Tenang ada Ujian” . bersama 

kelompoknya siswa diajak mencari jawaban dalam bentuk kalimat, siswa diminta 

membuat kerangka paragraf narasi secara individual, siswa diminta menyusun 

kalimat dalam bentuk paragraf narasi, siswa secara individu menulis paragraf 

narasi, perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil menulis 

paragraf narasi didepan kelas, guru dan siswa, mereka saling memberikan 

tanggapan terhadap pembelajaran menulis paragraf narasi, siswa mengumpulkan 

hasil menulis paragraf narasi. 

Pada pertemuan kedua, Siswa menerima hasil pekerjaan yang 

dikumpulkan pada pertemuan sebelumnya. Guru mengulas kembali mengenai 

materi pembelajaran menulis paragraf narasi dan memberikan penjelasan 

mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan penyuntingan pada 

pertemuan sebelumnya. Siswa berkelompok kembali seperti pada pertemuan 

sebelumnya. Siswa menuang ide-idenya dalam menulis paragraf narasi. Siswa 

menyunting hasil paragraf narasi yang ditulis.  Siswa merevisi hasil paragraf 

narasi yang telah diperbaiki dan disuntingnya. Hasil menulis paragraf narasi 

dikumpulkan kemudian dibagi acak untuk saling ditanggapi. Siswa memberi 

penilaian terhadap hasil akhir menulis paragraf narasi teman berdasarkan kriteria 

penilaian yang sudah diberikan oleh guru. Sebagian siswa mempresentasikan hasil 

menulis paragraf narasi di depan kelas.  Siswa mengumpulkan hasil menulis 
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paragraf narasi kepada guru. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dengan 

hasil terbaik berupa kesempatan untuk menampilkan hasil pekerjaannya di 

mading sekolah dan diberi hadiah oleh guru.  

Tahap selanjutnya, yaitu kegiatan akhir pada pertemuan pertama guru 

memberikan simpulan pembelajaran dan melakukan kegiatan refleksi dengan 

meminta siswa untuk mengisi jurnal siswa tentang pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Kemudian menutup pembelajaran dengan salam. Pada pertemuan 

kedua guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kesulitan 

yang dihadapi dalam pembelajaran menulis paragraf narasi dan memberikan 

penguatan kepada siswa yang mendapatkan nilai kurang agar terus berlatih untuk 

meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan teknik latihan terbimbing melalui media film, yaitu (1) intensifnya proses 

internalisasi penumbuhan minat siswa untuk menulis paragraf narasi, (2) 

terjadinya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa menulis paragraf 

narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, (4) kondusif atau 

tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi dengan 

memperhatikan aspek kebahasaan, (5) terbangunnya suasana yang reflektif 

sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. Hasil proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi siswa pada siklus II dijelaskan pada Tabel 

4.11 berikut. 
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Tabel 4.11 Proses Pembelajaran Siklus II 

 

No Aspek F Persentase Ketuntasan 

1. Intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis paragraf narasi 

30 85,71% √ 

2. Kondusifnya proses diskusi untuk 

menentukan unsur-unsur yang terdapat 

dalam paragraf narasi 

31 88,57% √ 

3. Intensifnya proses siswa menulis 

paragraf narasi dengan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media 

film. 

29 82,86% √ 

4. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa 

saat proses menyunting paragraf narasi 

dengan memperhatikan aspek 

kebahasaan 

28 80,00% √ 

5. Terbangunnya suasana yang reflektif 

sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran 

dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

32 91,43% √ 

 

Keterangan: 

 

Sangat Baik  : 84-100% 

Baik    : 70-84% 

Cukup    : 60-69% 

Kurang Baik  : 0-59% 

Dari tabel 4.11 menunjukkan aspek internalisasi penumbuhan minat-minat 

siswa untuk menulis paragraf narasi terdapat 30 siswa yang memperhatikan atau 

sebesar 85,71% termasuk dalam kategori sangat baik dan mencapai ketuntasan,  

hal ini mengalami peningkatan dari siklus I yang sebelumnya hanya 27  siswa 

atau 77,14%. Aspek intensifnya proses diskusi yang kondusif  untuk menentukan 

unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi terdapat 31 siswa yang 
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memperhatikan atau sebesar 88,57%, termasuk dalam kategori sangat baik dan 

mencapai ketuntasan, hal ini mengalami peningkatan dari siklus I yang 

sebelumnya hanya 27  siswa atau 77,14%. Aspek intensifnya proses siswa 

menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

terdapat 29 siswa yang memperhatikan atau sebesar 82,86%, termasuk dalam 

kategori baik dan mencapai ketuntasan, hal ini mengalami peningkatan dari siklus 

I yang sebelumnya hanya 25  siswa atau 71,43%. Aspek kondusif atau tidaknya 

kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi terdapat 28 siswa yang 

memperhatikan atau sebesar 80,00%, termasuk dalam kategori baik dan mencapai 

ketuntasan, hal ini mengalami peningkatan dari siklus I yang sebelumnya hanya 

22 siswa atau 62,86%. Aspek reflektif atau tidaknya  suasana saat kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran terdapat 32 siswa yang memperhatikan atau 

sebesar 91,43%, termasuk dalam kategori sangat baik dan mencapai ketuntasan, 

hal ini mengalami peningkatan dari siklus I yang sebelumnya hanya 28 siswa atau 

80,00%. 

4.1.2.1.1  Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat-minat Siswa 

untuk Menulis Paragraf Narasi 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa menunjukkan peningkatan dibanding siklus I sebelumnya yang hanya 

27 siswa atau 77,14% sekarang menjadi 30 siswa atau 85,71% siswa sudah 

berminat dalam menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. Berbeda dengan siklus I yang masih terdapat siswa yang 

asyik sendiri, pada siklus II ini hampir seluruh siswa sudah menunjukkan 

keantusiasan ketika guru melakukan apersepsi tentang menulis paragraf narasi 
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dengan teknik dan media film tersebut. Siswa memperhatikan dengan seksama 

apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa juga sangat antusias ketika guru 

membacakan hasil siklus I dan menjelaskan kekurangan siklus I. Siswa juga 

bersemangat ketika guru menumbuhkan minat siswa dan mengondisikan siswa 

untuk siap melakukan pembelajaran menulis paragraf narasi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa berminat dalam menulis paragraf narasi. 

Kegiatan pembelajaran menulis paragraf narasi dengat menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film pada siklus II diawali dengan 

bertanya jawab mengenai keadaan siswa, mempresensi siswa, serta menjelaskan 

manfaat dan tujuan pembelajaran.  Sebelum memulai proses internalisasi 

penumbuhan minat menulis paragraf narasi, guru terlebih dahulu memberikan 

pendekatan pada siswa yaitu dengan cara guru menanyakan kabar siswa dan 

mempersensi kehadiran siswa.  

Setelah melakukan apersepsi, proses internalisasi penumbuhan minat 

menulis paragraf narasi keindahan alam diawali dengan melakukan kegiatan tanya 

jawab berkaitan dengan materi menulis paragraf narasi keindahan alam pada 

siklus I. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, 

serta meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru bertanya 

jawab mengenai hakikat paragraf narasi, unsur-unsur paragraf narasi, cara menulis 

paragraf narasi, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis 

paragraf narasi. Siswa masih mengingat dengan baik materi yang diberikan guru 

pada siklus I. Siswa dapat menjawab dengan baik dan benar pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan oleh guru seperti pengertian paragraf narasi dan unusr-
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unsur paragraf narasi. Setelah beberapa siswa mengungkapkan jawaban, guru 

bersama-sama dengan siswa menyimpulkan jawabannya.  

Siswa yang semula pada siklus I tidak memperhatikan dengan baik 

penjelasan dan instruksi dari guru, pada siklus II, siswa sudah mengikuti aktivitas 

pembelajaran dengan baik. Pada saat guru menjelaskan materi menulis paragraf 

narasi. Siswa berantusias dan menyimak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari 

guru. Sebagian besar siswa juga sudah mulai terbiasa dengan kehadiran guru 

sehingga lebih antusias mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film.  Hal ini dapat terlihat dari siswa 

yang sudah berani menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan proses penumbuhan minat menulis paragraf narasi 

pada siklus II berjalan dengan baik dan lancar. 

Hasil jurnal siswa siklus II menunjukkan bahwa siswa senang mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. Mereka mengaku senang dengan pembelajaran yang 

dilakukan yaitu menulis paragraf narasi dengan menggunakn teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film karena merupakan cara baru untuk mereka. Hal 

tersebut juga menunjukkan bahwa siswa berminat dalam menulis paragraf narasi  

dengan menggunakan teknik dan media tersebut. Hasil wawancara juga digunakan 

untuk mengetahui minat siswa dalam menulis paragraf narasi siklus II. Siswa 

mengatakan bahwa mereka sangat berminat dan sangat senang mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film karena ini merupakan pengalaman baru bagi 
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mereka. Mereka mampu mengembangkan ide dan gagasan mereka kedalam 

paragraf narasi. Dari jurnal guru juga dapat digunakan untuk mengetahui proses 

internalisasi penumbuhan minat siswa. Guru menjelaskan bahwa suasana saat 

proses internalisasi penumbuhan minat siswa pada siklus II berjalan semakin baik 

dan lancar dibanding saat siklus I karena keantusiasan dan minat siswa dalam 

menulis paragraf narasi semakin meningkat. 

Selain observasi, jurnal siswa, jurnal guru, dan wawancara, proses 

internalisasi penumbuhan minat siswa dalam menulis paragraf narasi juga terlihat 

dari dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat bahwa siswa 

sudah menunjukkan sikap yang lebih baik selama proses pembelajaran siklus II 

yaitu siswa terlihat sangat tenang dan memperhatikan guru dengan seksama saat 

kegiatan apersepsi saat guru menumbuhkan minat siswa sehingga proses 

internalisasi minat siswa menulis paragraf narasi berlangsung intensif. 

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

            

(a)         (b) 

Gambar 4.11. Proses Internalisasi  Penumbuhan Minat Siswa dalam Menulis 

Paragraf Narasi Siklus II 
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Berdasarkan gambar 4.11 menunjukkan proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa dalam menulis paragraf narasi pada siklus II. Gambar (a) 

memperlihatkan guru yang sedang mengkondisikan siswa untuk mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi. Guru juga memberikan motivasi kepada 

siswa agar lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa mengenai pengalaman yang pernah dialami siswa dan 

berkaitan dengan materi menulis paragraf narasi. Interaksi antara guru dengan 

siswa yang komunikatif dan akrab dapat menumbuhkan minat siswa dalam 

menulis paragraf narasi. Gambar (b) menunjukkan siswa yang bersungguh-

sungguh pada saat guru menjelaskan manfaat dan tujuan dari pembelajaran 

menulis paragraf narasi. Terlihat siswa yang memperhatikan dengan serius serta 

keadaan suasana kelas yang tenang dan tertib. Hal ini menunjukkan bahwa 

kegiatan penumbuhan minat siswa dalam menulis paragraf narasi dapat berjalan 

dengan baik dan lancar.   

4.1.2.1.2  Kondusifnya Proses Diskusi untuk Menentukan Unsur-unsur yang 

Terdapat dalam Paragraf Narasi 

Proses diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam 

paragraf narasi. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tentang proses 

menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi pada siklus II 

tercatat 31 siswa atau 88,57% siswa dapat menentukan unsur-unsur yang terdapat 

dalam paragraf narasi dengan baik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningakatan dibanding siklus I yang hanya 27 

siswa atau 77,14%. Pada siklus II sebagian besar siswa sudah aktif saat kegiatan 
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tersebut berlangsung. Berbeda dengan siklus I saat siswa mengajukan pertanyaan 

dengan berebut, pada siklus II dalam mengajukan pertanyaan mereka berperilaku 

sangat teratur yaitu dengan mengacungkan tangan dan bertanya secara bergantian. 

Guru dengan mudah menjelaskan satu per satu materi yang belum dipahami 

siswa, siswa semakin teratur dan proses menjelaskan dalam pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

berlangsung kondusif.  

Selain observasi dan wawancara, proses menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi juga terlihat dari dokumentasi foto. Dokumentasi 

foto berikut menunjukkan bahwa proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film berlangsung kondusif.  

      

(a)           (b) 

Gambar 4.12. Proses Diskusi untuk Menentukan Unsur-unsur yang 

Terdapat dalam Paragraf Narasi Siklus II 

Berdasarkan gambar 4.12 terlihat siswa sedang melakukan kegiatan 

diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi pada 

siklus II. Gambar (a) terlihat siswa sedang memperhatikan dengan sungguh-



 

 

138 

sungguh penjelasan dari guru mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf 

narasi. Siswa terlihat bersungguh-sungguh dalam memperhatikan pancingan yang 

diberikan oleh guru. Gambar (b) terlihat siswa sudah tidak malu-malu lagi untuk 

memberikan pendapatnya pada saat kegiatan diskusi. Siswa terlihat aktif dalam 

kegiatan diskusi sehingga proses diskusi dapat berjalan dengan kondusif.  

4.1.2.1.3 Intensifnya Proses Siswa Menulis Paragraf Narasi dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media 

Film 

Intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dan menjelaskan unsur 

paragraf narasi yang telah dibuat merupakan tahap inti dari seluruh proses 

pembelajaran. Hasil observasi siklus I hanya menunjukkan 25 siswa atau 71,43% 

siswa menunjukkan sikap yang cukup baik dan menunjukkan bahwa mereka 

mampu menulis paragraf narasi dan menjelaskan unsur-unsur paragraf narasi dari 

paragraf narasi yang telah mereka buat. Pada siklus II hal tersebut mengalami 

peningkatan yaitu tercatat 29 siswa atau 82,86% siswa menunjukkan sikap yang 

baik dan menunjukkan bahwa mereka mampu menulis paragraf narasi dan 

menjelaskan unsur-unsur paragraf narasi dari paragraf narasi yang telah mereka 

buat. Hampir seluruh siswa mampu menulis paragraf narasi dan menjelaskan 

unsur-unsur paragraf narasi yang telah mereka buat dengan baik. 

Proses menulis paragraf narasi  dilakukan setelah siswa mengamati film 

dan menentukan unsur-unsur paragraf narasi, kemudian guru meminta siswa 

untuk menulis paragraf narasi. Sebagian besar siswa sudah memahami 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film sehingga kondisi kelas tenang dan kondusif. Tahapan proses 
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menulis paragraf narasi dengan aspek tindakan atau peristiwa, aspek waktu dan 

tempat, aspek kronologis kejadian, aspek kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh, 

penokohan, setting, amanat), aspek penggunaan ejaan dan aspek kerapian tulisan 

pada siklus II sama dengan tahapan menulis paragraf narasi  pada siklus I. Guru 

memutarkan film, kemudian siswa mengamati film yang di tayangkan, Guru 

memberi pertanyaan terbimbing, kemudian siswa menuangkan ide-idenya 

kedalam paragraf narasi.  

Proses menulis paragraf narasi pada sisklus II berjalan lebih intensif. 

Siswa tampak bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Siswa sudah tidak lagi kesulitan untuk menulis paragraf narasi. Beberapa siswa 

yang kurang jelas pun berani bertanya pada guru, mereka sudah tidak malu-malu 

lagi. Hampir semua siswa konsentrasi dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang 

lebih baik. Siswa antusias dan semangat dalam mengerjakan tugasnya. 

Dari catatan harian guru juga dijelaskan bahwa proses siswa memilih 

unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi, menulis paragraf narasi, dan 

menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi berlangsung  

intensif. Guru mengamati bahwa siswa sudah lebih baik dari siklus I sebelumnya. 

Pada siklus II ini siswa sudah mampu untuk memilih unsur  sehigga siswa dapat 

dengan mudah menulis paragraf narasi dan menjelaskan unsur paragraf narasi 

yang telah mereka buat, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam menentukan aspek tindakan atau peristiwa dan aspek 

penggunaan ejaan menulis paragraf narasi namun frekuensinya lebih rendah 

dibanding siklus I.  
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Hasil dokumentasi foto juga dapat digunakan untuk menjelaskan proses 

siswa memilih unsur yang terdapat dalam paragraf narasi, menulis paragraf narasi, 

dan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi. Hasil 

dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

        

(a)          (b)  

Gambar 4.13.  Proses Siswa Menulis Paragraf Narasi Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.13 menunjukkan proses siswa dalam menulis 

paragraf narasi pada siklus II. Siswa sudah memahami materi menulis paragraf 

narasi dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. Gambar (a) memperlihatkan siswa sedang mengerjakan dengan serius tugas 

yang diberikan oleh guru. Sudah tidak tampak siswa yang bemain-main dengan 

temannya dan semua siswa terlihat fokus dalam menulis paragraf narasi. Gambar 

(b) terlihat siswa mengerjakan secara individu yang kondusif. Siswa terlihat 

berkonsentrasi dalam menulis paragraf narasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses 

menulis paragraf narasi siklus II berlangsung dengan intensif. 
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4.1.2.1.4 Kondusifnya Kondisi Siswa saat Proses Menyunting Paragraf 

Narasi dengan Memperhatikan Aspek Kebahasaan 

Berdasarkan hasil observasi kondusifnya proses menyunting paragraf 

narasi pada siklus II terdapat 28 siswa yang menunjukkan sikap baik atau sebesar 

80,00% dan termasuk dalam kategori baik. Pada proses ini terjadi peningkatan 

dibanding siklus I yang hanya terdapat 22 siswa yang menunjukkan sikap baik 

atau sebesar 62,86% dan termasuk dalam kategori cukup. Tahapan kegiatan 

menyunting paragraf narasi siklus II hampir sama dengan siklus I. Guru lebih 

menekankan dengan memberikan penjelasan kepada siswa mengenai hal-hal yang 

perlu dilakukan dalam kegiatan menyunting dan mengingatkan siswa agar lebih 

teliti dalam proses menyunting paragraf narasi. Sebelum kegiatan menyunting 

guru memastikan terlebih dahulu bahwa semua siswa telah memahami proses 

kegiatan menyunting paragraf narasi yang akan dilakukan. Hal yang disunting 

yaitu isi tindakan atau peristiwa yang dikemukakan, kesesuaian waktu dan tempat, 

kronologis kejadian, kelengkapan unsur cerita, penggunaan ejaan dan tanda baca, 

dan kerapian tulisan. Pada proses ini  guru mengingatkan kepada siswa agar lebih 

teliti dalam proses menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya. Guru 

memantau kegiatan siswa dengan mendekati setiap kelompok agar siswa lebih 

mudah bertanya pada saat mengalami kesulitan. Hal ini juga bertujuan untuk 

mengontrol kegiatan siswa dalam menyunting paragraf narasi dan mengetahui 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Siswa berkonsentrasi dalam 

menyunting paragraf narasi. Kondisi kelas cukup tenang sehingga proses 

menyunting paragraf narasi siklus II dapat berjalan dengan kondusif. 
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Berdasarkan jurnal guru, pada proses ini siswa terlihat bersungguh-

sungguh dan teliti dalam menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya. Selain 

itu siswa sudah mulai memahami hal-hal yang harus disunting. Kondisi yang 

demikian menciptakan suasana kegiatan yang kondusif dalam menyunting 

paragraf narasi. Kondusifnya proses menyunting paragraf narasi dapat dilihat pada 

dokumentasi foto berikut. 

          

(a)         (b)  

Gambar 4.14 Kondusifnya Kondisi Siswa Saat Proses Menyunting Paragraf 

Narasi Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.14 menunjukkan siswa sedang menyunting paragraf 

narasi. Siswa dengan sungguh-sungguh menyunting paragraf narasi yang telah 

dibuatnya. Gambar (a) memperlihatkan siswa yang serius dan berkonsentrasi 

menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya. Gambar (b) menunjukkan 

kegiatan siswa menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya dan guru 

memantau kegiatan siswa untuk memudahkan siswa bertanya pada saat 

menemukan kesulitan. Guru juga dapat memantau perilaku siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi. Berdasarkan observasi, jurnal 

guru, dan dokumentasi foto dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyunting 

paragraf narasi siklus II dapat berjalan dengan kondusif. 
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4.1.2.1.5 Terbangunnya Suasana Reflektif ketika Kegiatan Refleksi 

Kegiatan refleksi berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 32 siswa atau 90,43% siswa 

menunjukkan sikap yang baik saat kegiatan refleksi sehingga terbangun suasana 

reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung. Hal tersebut juga mengalami 

peningkatan dibanding siklus I yang sebelumnya tercatat 28 siswa atau 80,00%. 

Tahap ini merupakan tahap terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa 

melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Siswa dan guru 

bersama-sama melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa 

memahami pembelajaran pada saat itu. Refleksi dan evaluasi berperan penting 

karena pada kegiatan ini guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa 

ketika siswa menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film. Pada saat kegiatan refleksi siklus II, suasana berlangsung sangat 

reflektif. Hal tersebut hampir sama dengan siklus I. Siswa dengan seksama 

memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses pembelajaran yang sudah 

dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat pembelajaran dan 

mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran. Pada saat 

kegiatan refleksi siklus II, suasana berlangsung sangat reflektif. Siswa dengan 

sungguh-sungguh memerhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Guru melakukan konfirmasi dengan cara meminta siswa untuk 
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mengungkapkan apa yang telah dipelajari. Semua siswa dapat mengungkapkan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa proses terakhir pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film siklus II berlangsung lebih 

reflektif dibanding siklus I. 

Dari catatan harian guru juga dapat diketahui bahwa saat proses kegiatan 

refleksi, suasana kelas berlangsung sangat reflektif yaitu hampir semua siswa 

memperhatikan penjelasan guru. Selain observasi dan catatan harian guru, 

terbangunnya suasana yang reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran juga dapat diketahui melalui catatan harian siswa. Aspek 

terbangunnya suasana yang reflektif saat kegiatan refleksi pada akhir 

pembelajaran berisi tentang kesan dan saran siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media. 

Sebagian besar siswa mengungkapkan bahwa mereka sangat tertarik dan senang 

dengan penerapan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film yang 

digunakan pada pembelajaran menulis paragraf narasi. Perasaan puas setelah 

mengikuti pembelajaran juga diungkapkan siswa karena bimbingan yang 

diberikan guru apabila mereka mengalami kesulitan sehingga semakin paham 

pada materi menulis paragraf narasi. Saran yang diberikan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran adalah agar guru lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. 

Khususnya pada teknik dan media yang digunakan sehingga siswa antusias 

mengikuti pembelajaran.  
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Wawancara dilakukan pada tiga siswa yang termasuk kategori sangat baik, 

baik, dan cukup. Pertanyaan pertama adalah perasaan siswa ketika mengikuti 

proses pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, sebagian besar pada siklus II ini siswa sangat antusias dan 

senang dalam mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf narasi. Pertayaan 

kedua adalah tentang ketertarikan dan minat siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, siswa sebagian besar sangat berminat dan tertarik mengikuti 

peoses pembelajaran karena proses pembelajaran tidak membosankan dan guru 

menggunakan media yang  menarik jadi siswa tertarik mengikuti pembeljaran.   

Pertayaan ketiga adalah kesan siswa mengenai pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Siswa 

yang mendapat nilai tertinggi, yaitu R-24 menyatakan bahwa teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film dirasa menyenangkan dan tidak membosankan. 

Senada dengan pendapat yang disampaikan R-24, R-32 menyatakan bahwa proses 

pembelajaran dirasa menjadi lebih menarik karena dapat menyampaikan 

pendapat-pendapatnya lebih bebas tidak perlu ada rasa tegang, takut atau malu. 

Kesan yang diperoleh siswa yang mendapatkan nilai baik yaitu R-5 

mengungkapkan bahwa “Saya sangat senang karena pembelajaran ini lebih 

menyenangkan dan lebih menarik”. Siswa yang mendapat nilai dalam kategori 

baik lainnya adalah R-13 mengungkapkan kesan terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung dengan pernyataan “Saya merasa menjadi lebih mudah untuk 

mengingat dan memahami materi pembelajaran menulis paragraf narasi”. 
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Pertanyaan keempat adalah kesulitan yang dialami siswa saat proses pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. 

Empat siswa yang mendapat nilai dalam kategori sangat baik dan baik  

menyatakan bahwa mereka sudah tidak lagi mengalami kesulitan pada materi 

menulis paragraf narasi. Manfaat yang diperoleh siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film yaitu sebagian besar siswa menjawab bertambahnya ilmu 

pengetahuan mereka tentang cara menulis paragraf narasi. 

Selain observasi, jurnal siswa, jurnal guru, dan wawancara, kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran dapat dilihat dari dokumentasi foto. Dari hasil 

dokumentasi foto dapat memperlihatkan terbangunnya suasana yang reflektif saat 

kegiatan refleksi. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

           

    (a)                                                (b) 

Gambar 4.15. Kegiatan Refleksi pada Akhir Pembelajaran Siklus II 

 

  

Berdasarkan gambar 4.15 terlihat suasana yang reflektif saat kegiatan 

refleksi pada akhir pembelajaran siklus II. Gambar (a) menunjukkan siswa terlihat 

aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi. Siswa 

terlihat bersungguh-sungguh mengisi jurnal siswa yang diberikan oleh guru. 
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Gambar (b) menunjukkan siswa yang terlihat antusias pada saat guru memberikan 

masukan dan motivasi sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

menulis paragraf narasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film pada siklus II ini dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Secara keseluruhan, kegiatan 

yang dilakukan pada siklus II merupakan kegiatan untuk mengukur keterampilan 

siswa dalam menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. 

4.1.2.1.6 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 

Berdasarkan hasil tes pada siklus II, telah terjadi peningkatan keterampilan 

menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

pada siswa kelas VII B SMP N 2 Kandeman Kabupaten Batang. Peningkatan ini 

dipengaruhi oleh penerapan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

yang telah diperbaiki pada siklus II. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran ini 

meliputi enam aspek (1) tindakan atau peristiwa, (2) waktu dan tempat, (3) 

kronologis kejadian, (4) kelengkapan unsur cerita (alur,tokoh dan 

penokohan,setting,amanat), (5) penggunaan ejaan, (6) kerapian tulisan.  
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4.1.2.1.7 Hasil Tes Menulis Paragraf  Narasi Dengan Menggunakan Teknik 

Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film pada Siklus II 

Hasil siklus II adalah hasil tes menulis paragraf narasi dengan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film yang kedua setelah dilakukan 

perbaikan-perbaikan pada siklus I. Kriteria penilaian meliputi enam aspek: (1) 

tindakan atau peristiwa, (2) waktu dan tempat, (3) kronologis kejadian, (4) 

kelengkapan unsur cerita (alur,tokoh dan penokohan,setting,amanat), (5) 

penggunaan ejaan, (6) kerapian tulisan. Pada tabel  menunjukkan hasil tes 

keterampilan menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film pada siklus II. 

Tabel 4.12 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Narasi Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1. Sangat baik  85-100 5 481 14,29% 2761 x100 

    35 

= 78,88 

( Baik) 

 

2. Baik  70-84 30 2280 85,71% 

3. Cukup  60-69 0 0 0 

4. Kurang baik 0-59 0 0 0 

Jumlah 35 2761 100  

 

Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 

film mencapai jumlah nilai 2761 dengan rata-rata 78,88 termasuk dalam kategori  

baik. Dari 35 siswa, siswa yang memperoleh rentang skor antara 85-100 atau 

dalam kategori sangat baik berjumlah 5 siswa atau 14,29%, sebanyak 30 siswa 

atau 85,71% memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang skor 

70-84, sebanyak 0 siswa atau 0% memperoleh nilai dalam kategori cukup dengan 
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rentang skor 60-69, tidak ada siswa yang memperoleh nilai dalam kategori kurang 

baik rentang skor 0-59. Hasil tersebut merupakan jumlah skor enam aspek 

keterampilan menulis paragraf narasi yang telah diujikan yaitu aspek tindakan 

atau peristiwa, aspek waktu dan tempat, aspek kronologis kejadian, aspek 

kelengkapan unsur cerita (alur,tokoh,penokohan,setting,amanat), aspek 

penggunaan ejaan, dan aspek kerapian tulisan. Jadi ada 35 siswa dikatakan tuntas. 

Adapun perincian hasil tes menulis paragraf narasi siswa untuk tiap-tiap aspek 

pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Nilai Rata-rata Keterampilan Siswa pada Tiap Aspek dalam 

Tes Keterampilan Menulis Paragraf  Narasi Dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media 

Film Siklus II 

 

No. Aspek 
Skor 

Rata-rata 
Kategori Ketuntasan 

1 Tindakan atau peristiwa 77,86 Baik  

2 Waktu dan tempat 78,57 Baik  

3 Kronologis kejadian 79,29 Baik  

4 Kelengkapan unsur cerita 

(alur,tokoh dan 

penokohan,setting,amanat) 

81,43 Sangat baik  

5 Penggunaan ejaan 76,43 Baik  

6 Kerapian tulisan 77,86 Baik  

Dari tabel 4.13 menunjukkan nilai rata-rata keterampilan menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

pada tiap aspek. Skor rata-rata tiap aspek meliputi: aspek tindakan atau peristiwa 

mencapai skor rata-rata 77,14 atau dalam kategori baik, aspek waktu dan tempat 

mencapai skor rata-rata 78,57 atau dalam kategori baik, aspek kronologis kejadian 

mencapai skor rata-rata 79,29 atau dalam kategori baik, aspek kelengkapan unsur 
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cerita (alur,tokoh dan penokohan,setting,amanat) mencapai skor rata-rata 81,43 

atau dalam kategori sangat baik, aspek penggunaan ejan mencapai skor rata-rata 

76,43 atau dalam kategori baik, dan aspek kerapian tulisan mencapai skor rata-rata 

77,86 atau dalam kategori baik. 

4.1.2.1.8 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Tindakan atau Peristiwa 

Siklus II 

Hasil penelitian tes pada aspek tindakan atau peristiwa dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Tindakan atau 

Peristiwa Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persenta

se (%) 
Rata-rata Skor 

1 Sangat baik 85-100 4 400 11,43% 2725 x 100 

35 

= 77,86 

(Baik) 

2 Baik  70-84 31 2325 88,57% 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 0 0 0 

Jumlah 35 2725 100 

Data tabel 4.14 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai siswa dalam 

aspek tindakan atau peristiwa pada siklus II sebesar 77,86 atau dalam kategori 

baik. Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau 

sebesar 88,57%. Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 31 siswa atau 

sebesar 88,57%. Perolehan nilai dengan kategori cukup hanya dicapai oleh 0 

siswa atau sebesar 0% sedangkan perolehan nilai dengan kategori kurang baik 

tidak ada yang dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek tindakan atau peristiwa sebesar 

77,86%. Nilai ini masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa kemampuan siswa dalam aspek tindakan atau peristiwa yang telah 

ditentukan berkriteria baik.  

4.1.2.1.9 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Waktu dan tempat 

SiklusII 

Hasil penelitian tes pada aspek waktu dan tempat dapat dilihat pada Tabel 

4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Waktu dan 

Tempat Siklus II 

  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 5 500 14,29% 

2750 x100 

35 

= 78,57 

( Baik) 

2 Baik  70-84 30 2250 85,71% 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 0 0 0 

Jumlah  35 2750 100 

 

Data tabel 4.15 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai siswa dalam 

aspek waktu dan tempat pada siklus II sebesar 78,57 atau dalam kategori  baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 

14,29%. Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 30 siswa atau sebesar 

85,71%. Perolehan nilai dengan kategori cukup hanya dicapai oleh 0 siswa atau 

sebesar 0% sedangkan perolehan nilai dengan kategori kurang baik tidak ada yang 

dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek waktu dan tempat sebesar 

78,57%. Nilai ini masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa kemampuan siswa dalam aspek waktu dan tempat yang telah ditentukan 

berkriteria baik.  

4.1.2.1.10 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kronologis Kejadian 

Siklus II 

Hasil penelitian tes pada aspek kronologis kejadian dapat dilihat pada 

Tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16  Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kronologis 

Kejadian Siklus II 

  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 6 600 17,14% 

2775 x100 

  35 

= 79,29 

(Baik) 

2 Baik  70-84 29 2175 82,86% 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 0 0 0 

Jumlah  35 2775 100 

 

Data tabel 4.16 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai siswa dalam 

aspek kronologis kejadian pada siklus II sebesar 79,29 atau dalam kategori baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 

17,14%. Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 29 siswa atau sebesar 

82,86%. Perolehan nilai dengan kategori cukup hanya dicapai oleh 0 siswa atau 

sebesar 0% sedangkan perolehan nilai dengan kategori kurang baik tidak ada yang 

dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek waktu dan tempat sebesar 

79,29%. Nilai ini masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa kemampuan siswa dalam aspek kronologis kejadian yang telah ditentukan 

berkriteri baik.  

4.1.2.1.11 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kelengkapan Unsur 

Cerita Siklus II 

Hasil penelitian tes pada aspek kelengkapan unsur cerita (alur,tokoh dan 

penokohan,setting,amanat) dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kelengkapan 

UnsurCerita (alur,tokoh dan penokohan,setting,amanat) 

Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 9 900 25,71% 

2850x100 

  35 

= 81,43 

(Baik) 

2 Baik  70-84 26 1950 74,29% 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 0 0 0 

Jumlah  35 2850 100 

 

Data tabel 4.17 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai siswa dalam 

aspek kelengkapan unsur cerita (alur,tokoh dan penokohan,setting amanat) pada 

siklus II sebesar 81,43 atau dalam kategori baik. Perolehan nilai dengan kategori 

sangat baik dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 25,71%. Perolehan nilai dengan 

kategori baik dicapai oleh 26 siswa atau sebesar 74,29%. Perolehan nilai dengan 

kategori cukup hanya dicapai oleh 0 siswa atau sebesar 0% sedangkan perolehan 

nilai dengan kategori kurang baik tidak ada yang dicapai siswa atau sebesar 0%. 

Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek kelengkapan unsur cerita 

(alur,tokoh dan penokohan,setting,amanat) sebesar 81,43%. Nilai ini masuk dalam 
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kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam 

aspek (alur,tokoh dan penokohan,setting,amanat) yang telah ditentukan berkriteria 

baik.  

4.1.2.1.12 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Penggunaan Ejaan  

Siklus  II 

Hasil penelitian tes pada aspek penggunaan ejaan dapat dilihat pada Tabel 

4.18 berikut. 

Tabel 4.18  Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Penggunaan Ejaan 

Siklus II 

  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 2 200 5,71% 

2675x100 

  35 

= 76,43 

(Baik) 

2 Baik  70-84 33 2475 94,29% 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 0 0 0 

Jumlah  35 2675 100 

 

Data tabel 4.18 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai siswa dalam 

aspek penggunaan ejaan pada siklus II sebesar 76,43 atau dalam kategor baik. 

Perolehan nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 

5,71%. Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 33 siswa atau sebesar 

94,29%. Perolehan nilai dengan kategori cukup hanya dicapai oleh 0 siswa atau 

sebesar 0% sedangkan perolehan nilai dengan kategori kurang baik tidak ada yang 

dicapai siswa atau sebesar 0%. 
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Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek penggunaan ejaan sebesar 

76,43%. Nilai ini masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kemampuan siswa dalam aspek penggunaan ejaan berkriteria baik.  

4.1.2.1.13 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kerapian Tulisan  

Siklus II 

Hasil penelitian tes pada aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada Tabel 

4.19 berikut. 

Tabel 4.19 Hasil Tes Menulis Paragraf Narasi Aspek Kerapian 

Tulisan Siklus II 

  

No Kategori 
Rentang 

Skor 
Frekuensi 

Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

Skor 

1 Sangat baik  85-100 4 400 11,43% 

2725 x100 

  35 

= 77,86 

(Baik) 

2 Baik  70-84 31 2325 88,57% 

3 Cukup  60-69 0 0 0 

4 Kurang baik 0-59 0 0 0 

Jumlah  35 2725 100 

 

Data tabel 4.19 menunjukkan skor rata-rata yang dicapai siswa dalam 

aspek kerapian pada siklus II sebesar 77,86 atau dalam kategor baik. Perolehan 

nilai dengan kategori sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 11,43%. 

Perolehan nilai dengan kategori baik dicapai oleh 31 siswa atau sebesar 88,57%. 

Perolehan nilai dengan kategori cukup hanya dicapai oleh 0 siswa atau sebesar 0% 

sedangkan perolehan nilai dengan kategori kurang baik tidak ada yang dicapai 

siswa atau sebesar 0%. 
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Nilai rata-rata klasikal siswa pada aspek kerapian tulisan sebesar 77,86%. 

Nilai ini masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa dalam aspek kerapian tulisan berkriteria baik.  

4.1.3 Hasil Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran 

Menulis Paragraf  Narasi Dengan Menggunakan Teknik Pertanyaan 

Terbimbing Melalui Media Film Siklus II 

Perubahan perilaku siswa pada siklus II menjelaskan lima karakter siswa 

antara lain: (1) keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran; (2) 

keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru; (3) keaktifan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi 

kelompok; (4) kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi, dan (5) 

tanggung jawab siswa dalam menyunting paragraf narasi. Hasil perilaku siswa 

pada siklus II dijelaskan pada tabel 4.20 berikut ini. 

Tabel 4.20 Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran  

Aspek yang diamati Frekuensi Persentase 

(%) 

1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran 

30 85,71% 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan 

menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru 

31 88,57% 

3. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok  

28 80,00% 

4. Kemandirian siswa saat proses menulis paragraf 

narasi 

30 85,71% 

5. Tanggung jawab siswa dalam menyunting 

paragraf narasi 

 

32 91,43% 
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Keterangan: 

1. Sangat baik : 85%-100% 

2. Baik  : 70%-84% 

3. Cukup  : 60%-69% 

4. Kurang baik : 0%-59% 

Berdasarkan Tabel 4.20 diketahui sebagian siswa menunjukkan sikap 

positif dalam pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. Dalam  pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film tercatat 30 siswa atau 

85,71% menunjukkan sikap antusias, 31 siswa atau 88,57% aktif dalam 

pembelajaran, 28 siswa atau 80,00% menunjukkan aktif dalam bekerja sama dan 

berbagi dalam diskusi kelompok, 30 siswa atau 85,71% mandiri dalam menulis 

paragraf narasi, dan 32 siswa atau 91,43% tanggung jawab untuk menyunting. 

4.1.3.1 Keantusiasan Siswa  

Hasil observasi tentang keantusiasan siswa pada saat pembelajaran 

menunjukkan 30 siswa atau 85,71% antusias mengikuti pembelajaran. Hal 

tersebut meningkat dibanding siklus I sebelumnya yang tercatat 27 siswa atau 

77,14%. Berbeda dengan siklus I yang masih hanya sebagian siswa, pada saat 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film siklus II akan dimulai, sebagian besar siswa telah 

siap mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari keantusiasan siswa dalam 

memperhatikan guru dengan seksama saat guru menumbuhkan minat untuk 

menulis paragraf narasi dan saat guru menjelaskan materi pembelajaran tentang 
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menulis paragraf narasi dan hanya ada sebagian kecil dari siswa yang masih 

kurang memperhatikan guru. 

Pada saat guru meminta siswa mengamati film yang sedang diputar, siswa 

juga sangat antusias dalam melaksanakan perintah guru. Mereka dengan tenang 

melakukan apa yang telah diperintahkan sehingga pembelajaran berjalan dengan 

sangat baik. Kesiapan dan perhatian siswa dalam menunjukkan keantusiasan 

terhadap materi pembelajaran yang disampaikan sudah termasuk dalam kategori 

baik. 

Keantusiasan siswa dapat diketahui juga melalui hasil wawancara. 

Pendapat mengenai keantusiasan siswa saat siswa mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film yaitu, siswa yang mendapatkan nilai tertinggi 

mengemukakan bahwa dia sangat antusias dan sangat senang dan tertarik dengan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film sehingga dia sangat memperhatikan seluruh proses 

pembelajaran dengan seksama. Siswa yang mendapatkan nilai sedang 

mengemukakan bahwa dia sangat antusias dan sangat senang dan tertarik dengan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, dia menjelaskan bahwa dia 

memperhatikan guru dengan seksama selama proses pembelajaran. Selain 

menggunakan instrumen observasi dan wawancara, instrumen lain yang 

digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku keantusiasan siswa adalah 

catatan harian siswa. Hampir sama dengan siklus I, dalam catatan harian siswa 

siklusII, siswa juga mengaku senang dan antusias dengan pembelajaran menulis 



 

 

159 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 

film, hal tersebut menunjukkan bahwa siswa telah memperhatikan seluruh proses 

pembelajaran dengan baik sehingga mereka menikmati pembelajaran tersebut. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus II juga dapat diketahui tentang 

keantusiasan siswa dalam menulis paragraf narasi, keantusiasan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran sudah baik, hal ini 

dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 

 

        

(a)              (b)  

Gambar 4.16. Keantusiasan Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.16 tersebut tampak siswa menunjukkan sikap 

antusias selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi siklus II. Gambar 

(a) menunjukkan pada saat kegiatan awal siswa terlihat memperhatikan penjelasan 

yang diberikan oleh guru. Siswa memperlihatkan rasa ingin tahu dengan penuh 

konsentrasi mengikuti proses pembelajaran. Gambar (b) menunjukkan siswa 

sungguh-sungguh dalam mengamati film yang ditayangkan. 

 

 



 

 

160 

4.1.3.2 Keaktifan Siswa  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran menulis paragraf narasi berlangsung sangat baik yaitu 

meningkat dari siklus I yang tercatat 27 siswa atau 77,14% menjadi 31 siswa atau 

88,57% aktif dalam pembelajaran. Beberapa siswa sudah terlihat lebih aktif dalam 

mengemukakan pendapat, merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru. Siswa sudah cukup aktif dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan pancingan dari guru saat awal pembelajaran. Saat guru menyampaikan 

materi siswa juga lebih merespon apa yang disampaikan guru dengan baik, dan 

ketika siswa merasa kesulitan selama proses pembelajaran, siswa juga sudah 

semakin aktif bertanya  terutama kesulitan siswa saat menentukan aspek tindakan 

atau peristiwa dan aspek penggunaan ejaan. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakn teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film berlangsung  baik yaitu meningkat dari 

siklus I yang tercatat 27 siswa atau 77,14% menjadi 31 siswa atau 88,57% aktif 

dalam pembelajaran. Beberapa siswa sudah terlihat lebih aktif dalam 

mengemukakan pendapat, merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru. Siswa sudah cukup aktif dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan pancingan dari guru saat awal pembelajaran. Saat guru menyampaikan 

materi siswa juga lebih merespon apa yang disampaikan guru dengan baik, dan 

ketika siswa merasa kesulitan selama proses pembelajaran, siswa juga sudah 

semakin aktif bertanya  terutama kesulitan siswa didalam penggunaan ejaan. 
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Keaktifan siswa juga dapat diketahui dari hasil jurnal guru. Siswa sudah 

aktif dalam pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi, siswa memperhatikan 

dengan baik. Ada juga yang bertanya kepada guru tentang materi yang belum 

paham. Siswa dengan seksama memperhatikan film y ang ditayangkan oleh guru. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus II ini, keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran sudah baik, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto 

berikut. 

       

(a)        (b)  

Gambar 4.17 Keaktifan Siswa Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.17 menunjukkan bahwa siswa sudah aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf narasi siklus II. Gambar (a) 

menunjukkan sikap siswa yang antusias pada saat kegiatan pembelajaran. Siswa 

terlihat memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gambar (b) siswa 

memperlihatkan rasa ingin tahu dengan penuh konsentrasi mengikuti proses 

pembelajaran. Siswa terlihat tunjuk tangan untuk bertanya kepada guru mengenai 

materi yang kurang dikuasai. Hal ini  menunjukkan sikap aktif siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf  narasi dengan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film siklus II.  
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4.1.3.3 Kemanpuan Bekerja sama dan Berbagi dalam Diskusi Kelompok 

Hasil observasi mengenai kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok pada siklus II menunjukkan 28 siswa atau 80,00%  

menunjukkan mampu bekerja sama dan berbagi dengan baik. Pada aspek 

perubahan perilaku ini terjadi peningkatan dibanding siklus I yang tercatat 25 

siswa atau 71,43% menunjukkan sikap mampu bekerja sama dan berbagi. Pada 

saat pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, sebagian siswa sudah mempunyai kemampuan bekerja sama 

dan berbagi yang baik dengan anggota kelompoknya. Terlihat siswa yang tadinya 

malu-malu untuk bertanya sekarang mereka berani mengungkapkan kesulitannya 

pada guru, itu sangat membantu dalam proses menulis paragraf narasi untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Hal ni menunjukkan kalau siswa sudah baik 

dalam bekerja sama dalam kelompok.  

Selain hasil observasi, kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

kegiatan diskusi kelompok dapat dilihat dari jurnal siswa dan guru serta 

dokumentasi foto. Melalui hasil-hasil tersebut akan dapat menjabarkan keaktifan 

siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang disampaikan 

oleh guru. 

Hasil jurnal siswa dan jurnal guru yang menjelaskan kemampuan bekerja 

sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok mengenai kerjasama antar 

anggota kelompok. Kerjasama yang terjalin dalam kelompok sudah terjalin. 

Hampir di tiap kelompok ada siswa aktif dalam diskusi sehingga memperlancar 

dalam proses menulis paragraf narasi. 
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Hasil dokumentasi foto di bawah ini menunjukkan bahwa siswa sudah 

mampu bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok dalam 

mengikuti pembelajaran. Berikut dokumentasi fotonya. 

   

(a)          (b) 

Gambar 4.18 Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi dalam Diskusi 

Kelompok Siklus II 

 

Berdasarkan gambar 4.18 merupakan dokumentasi aktivitas siswa yang 

berkaitan dengan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok. Gambar (a) 

menunjukkan kemampuan siswa pada saat bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok. Siswa terlihat antusias pada saat proses ini. Siswa yang kurang 

sudah tidak malu-malu lagi untuk bertanya mengenai kesulitannya. Gambar (b) 

menunjukkan siswa mengangkat jari untuk bertanya berkaitan dengan unsur-unsur 

yang terdapat dalam paragraf narasi. 

4.1.3.4 Kemandirian Siswa  

Hasil observasi mengenai kemandirian siswa saat proses menulis paragraf 

narasi pada siklus II menunjukkan 30 siswa atau 85,71%  menunjukkan sikap 

tanggung jawab. Pada aspek perubahan perilaku ini terjadi peningkatan dibanding 

siklus I yang tercatat 22 siswa atau 62,86% menunjukkan sikap tanggung jawab 

saat proses menulis paragraf narasi. Mandiri berarti sikap dan perilaku yang tidak 
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mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Pada silkus 

II sebagian besar siswa telah menunjukkan sikap tanggung jawab saat menulis 

paragraf narasi. Sebagian besar siswa sudah tidak lagi melihat pekerjaan teman 

lain. Kemandirian siswa dalam proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film siklus II 

sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Sebagian besar siswa telah mandiri 

dalam menulis paragraf narasi. Siswa sudah tidak lagi melihat hasil pekerjaan 

teman yang telah selesai menulis paragraf narasi. Pada jurnal siswa sebagian besar 

siswa dapat secara mandiri menulis paragraf narasi. Pada jurnal siswa. Siswa 

sudah lebih paham tentang cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

menulis paragraf narasi sehingga dapat mengerjakan tugas individu yang 

diberikan guru dengan baik dan mandiri.  

Melalui wawancara dengan siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan 

sedang mengungkapkan bahwa mereka secara mandiri dapat menulis paragraf 

narasi melalui media film.  

Kemandirian siswa saat proses menulis paragraf narasi siklus II juga dapat 

diketahui melalui dokumentasi foto berikut. 
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(a)                                                              (b) 

Gambar 4.19 Kemandirian Siswa saat Proses Menulis Paragraf Narasi 

Siklus II 

Berdasarkan gambar 4.19 menunjukkan kemandirian siswa pada saat 

proses menulis paragraf narasi. Gambar (a) menunjukkan siswa yang secara 

mandiri mengerjakan kewajiban tugasnya masing-masing dalam menulis paragraf 

narasi. Siswa terlihat berkonsentrasi dan fokus dalam menulis paragraf narasi. 

Gambar (b) menunjukkan siswa sudah mandiri dalam menulis paragraf narasi. 

Siswa sudah tidak mengganggu temannya pada saat menulis paragraf narasi. 

Siswa sudah terlihat memahami materi dan langkah-langkah menulis paragraf 

narasi sehingga siswa terlihat mandiri dalam menulis paragraf secara individu. 

Kemandirian siswa ditunjukkan dengan kesungguhan dan keseriusan siswa dalam 

mengerjakan tugas  yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan menulis paragraf 

narasi siklus II sudah tidak terlihat sikap siswa yang negatif.  

4.1.3.5 Tanggung Jawab Siswa dalam Menyunting 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tercatat 32 siswa atau 91,43% 

siswa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru yaitu menyunting 

paragraf narasi. Sikap tanggung jawab dan jujur saat memberikan penilaian 
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terhadap teman lain, terlihat sudah baik saat siklus II dibanding siklus I yang 

hanya tercatat 28 siswa atau 80,00%. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh guru, catatan harian,  wawancara, dan dokumentasi. Dalam 

kegiatan observasi pada siklus II, guru mengamati perilaku siswa saat melakukan 

menyunting dan memberikan penilaian terhadap paragraf narasi sekelompoknya. 

Pada saat itu siswa sudah tanggung jawab dan mampu memberikan penilaian 

secara benar dan objektif, karena siswa sudah paham dengan sistematika penilaian 

atau cara menilai hasil pemaparan teman lain. Siswa juga sudah mampu 

memberikan penilaian secara objektif, jadi sudah tidak ada kecurangan yang 

dilakukan oleh siswa seperti yang dilakukan pada siklus I sebelumnya. Siswa 

tidak berat sebelah ataupun memandang bahwa itu lawan ataukah kawan, siswa 

sudah benar-benar menilai secara objektif. Proses menyunting juga merupakan 

pengalaman yang baru bagi siswa sehingga siswa mengalami kesulitan. 

Kurangnya pemahaman siswa terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf 

narasi dan menyunting paragraf narasi merupakan salah satu faktor belum 

tercapainya perubahan perilaku ini secara maksimal. Namun, setelah guru 

menerangkan tentang cara menyunting siswa sebagian besar susah mampu dan 

memahami menyunting paragraf narasi dan mereka tidak mengalami kesulitan 

lagi. Siswa menunjukkan perilaku tanggung jawab dengan mengerjakan dengan 

baik tugas menyunting paragraf narasi yang diberikan guru. Kesungguhan siswa 

saat proses menyunting paragraf narasi dapat dinilai sebagai bentuk tanggung 

jawab siswa. 
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Selain observasi, dalam catatan harian guru juga menguraikan tentang 

perubahan perilaku siswa pada proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film siklus II ini yaitu tentang 

perilaku kejujuran siswa saat memberikan penilaian terhadap hasil menulis 

paragraf narasi milik teman yang ditukar secara acak. Guru menguraikan perilaku 

siswa ke dalam catatan harian guru, yaitu saat siswa melakukan kegiatan 

penilaian, siswa yang pada siklus II sudah mampu memberikan penilaian dengan 

benar dan objektif atau sesuai dengan kenyataan, mereka sudah memahami cara 

penilaian tersebut, aspek apa saja yang harus dinilai juga sudah dipahami siswa 

sehingga siswa mampu menilai secara objektif.  

Selain observasi dan catatan harian, wawancara juga digunakan sebagai 

instrumen untuk mengetahui perilaku siswa, khususnya perilaku tanggung jawab  

siswa saat menyunting dan memberikan penilaian pada proses pembelajaran 

menulis paragraf narasi melalui media film. Saat siswa diberi pertanyaan tentang 

bagaimana proses penilaian yang diberikan kepada teman lain setelah selesai 

menyunting paragraf narasi, mereka menjawab bahwa mereka sudah mulai paham 

dengan kriteria penilaian yang harus mereka berikan sehingga siswa mampu 

memberikan penilaian secara objektif. Dari hasil dokumentasi foto pada siklus II 

ini sudah terlihat siswa memberikan penilaian dengan benar dan objektif atau 

sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto 

berikut. 
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(a)            (b) 

Gambar 4.20 Tanggung Jawab Siswa saat Menyunting 

Paragraf narasi Siklus II 

Berdasarkan gambar 4.20 menunjukkan tanggung jawab siswa  saat 

menyunting paragraf narasi siklus II. Gambar (a) menunjukkan siswa yang sudah 

bertanggung jawab dalam proses menyunting paragraf narasi. Sudah tidak terlihat 

siswa yang bertanya dan melihat pekerjaan teman karena mereka sudah paham 

cara menyunting paragraf narasi. Gambar (b) menunjukkan tanggung jawab siswa 

pada saat menyunting paragraf narasi. Siswa sudah bertanggung jawab sesuai 

dengan tugasnya masing-masing didalam kelompok. Siswa terlihat berkonsentrasi 

dan fokus dalam menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya. 

4.1.3.6 Refleksi Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film yang dilakukan pada siklus II dapat diikuiti siswa 

dengan baik. Dalam proses pembelajaran perubahan perilakuk arah yang lebih 

baik pun sudah terlihat.   

Berdasarkan hasil data proses pembelajaran yang diperoleh dari siklus II, 

data yang diperoleh sebagai berikut: (1) intensifnya proses inernalisasi 
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penumbuhan minat siswa untuk menulis paragraf narasi ada 30 siswa atau sebesar 

85,71%; (2) intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-

unsur yang terdapat dalam paragraf narasi  ada 31 siswa atau sebesar 88,57%; (3) 

intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film terdapat 29 siswa atau sebesar 82,86%; (4) 

kondusifnya siswa saat proses menyunting paragraf narasi terdapat 28 siswa atau 

sebesar 80,00%; (5) terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa 

menyadari kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran terdapat 32 siswa atau sebesar 91,43%. 

Berdasarkan hasil data tes menulis paragraf narasi siklus II, data yang 

diperoleh sebagai berikut: (1) dari 35 siswa, ada siswa yang masuk kriteria sangat 

baik dengan rentang skor 85-100 ada 4 siswa atau sebesar 11,43%; (2) siswa yang 

masuk kriteria baik dengan rentang skor antara 70-84 ada 12 siswa atau sebesar 

88,57%; (3) siswa yang masuk kriteria cukup dengan rentang skor 60-69 ada 0 

siswa atau sebesar 0%; (4) siswa yang masuk kriteria sangat kurang dengan skor 

antara 0-59 ada 0 siswa atau sebesar 0%. Jumlah nilai mencapai 2725 dengan nilai 

rata-rata kelas mencapai 77,86 dan tergolong baik. KKM yang dipakai guru 

adalah 75, jadi ada 35 siswa dikatakan tuntas. 

Analisis nilai tiap aspek penilaian menulis paragraf narasi adalah sebagai 

berikut: (1) aspek tindakan atau peristiwa mencapai skor 77,86 atau kategori baik; 

(2) aspek waktu dan tempat skor 78,57 atau kategori baik; (3) aspek kronologis 

kejadian mencapai skor 79,29 atau kategori baik ; dan (4) aspek kelengkapan 

unsur cerita (alur,tokoh,penokohan,setting,amanat) mencapai skor 81,43 atau 
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kategori baik, (5) aspek penggunaan ejaan skor 76,43 atau kategori baik dan 

terakhir, (6) aspek kerapian tulisan mencapai skor 77,86 atau masuk dalam 

kategori baik. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil tes menulis paragraf 

narasi tuntas dan sudah mencapai target.   

Berdasarkan hasil data perubahan perilaku yang diperoleh dari siklus II 

data yang diperoleh sebagai berikut: (1)  ada 30 siswa atau 85,71% menunjukkan 

keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran; (2) ada 31 siswa atau 

88,57% menujukkan keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru; (3) ada 28 siswa atau 80,00% 

menunjukkan kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi 

kelompok; (4) ada 30 siswa atau 85,71% menunjukkan kemandirian siswa saat 

proses menulis paragraf narasi, (5) ada 32 siswa atau 91,43% tanggung jawab 

dalam tugas menyunting paragraf narasi. 

Dari hasil data tersebut, kelemahan yang dialami di siklus I sudah dapat 

ditingkatkan pada siklus II. Kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi   

kelemahannya pada siklus I ini sudah dapat diatasi sehingga tidak ada yang 

menyontek dan proses menulis paragraf narasi. Siswa sudah dapat mandiri dalam 

menulis paragraf narasi. Tanggung jawab siswa dalam menyunting paragraf narasi 

kelemahannya pada siklus II ini sudah dapat diatasi sehingga tidak ada lagi siswa 

yang asal-asalan dalam menyunting paragraf narasi. Siswa sudah dapat 

menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya. 

Berdasarkan hasil tes dan nontes siswa dalam pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 
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film secara keseluruhan menunjukkan siswa tertarik dengan pembelajaran 

tersebut. Penggunaan teknik dan media digunakan untuk memudahkan siswa 

dalam menulis paragraf narasi. Pembelajaran seperti ini menyenangkan karena 

siswa seperti diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran dalam menulis 

paragraf narasi. Siswa yang kurang, bisa terbantu dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film. Dari hasil tes dan nontes yang telah 

dicapai oleh siswa proses pembelajaran menulis paragraf narasi pada siklus II 

tersebut telah berhasil sehingga tidak perlu lagi dilakukan pelaksanaan siklus 

berikutnya.    

 

4.2  Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian menulis paragraf narasi dengan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film ini didasarkan pada siklus I dan hasil 

tindakan siklus II. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui dua tahap, 

yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil penelitian meliputi proses 

pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film, peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi 

melalui media film, dan perubahan tingkah laku siswa setelah dilakukan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. Pembahasan proses pembelajaran mencakup 

segala aktivitas di kelas ketika pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Peningkatan 

keterampilan menulis paragraf narasi melalui media film dapat dilihat dari hasil 
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tes siklus I dan siklus II, sedangkan perubahan tingkah laku siswa setelah 

dilakukan pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaaan terbimbing melalui media film dapat dilihat dari hasil nontes siklus I 

dan siklus II. Berikut pembahasan berdasarkan hasil penelitian siklus I dan siklus 

II. 

4.2.1 Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film  

Proses pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus 

I dan siklus II, langkah-langkahnya antara lain: (1) intensifnya proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa untuk menulis paragraf narasi, (2) terjadinya proses 

diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam 

paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, (4) kondusif atau 

tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf narasi, (5) terbangunnya 

suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil proses pembelajaran menulis paragraf narasi siswa dari kedua 

siklus tersebut dapat dijelaskan pada tabel 4.21 berikut. 
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Tabel 4.21 Hasil Proses Pembelajaran Menulis paragraf narasi Siklus I dan 

Siklus II 

Aspek yang diamati 

Rata-Rata Skor Peningkatan

(%) Siklus I Siklus II 

F (%) F  (%)  

1. Intensifnya proses penumbuhan minat-minat 

siswa untuk menulis paragraf narasi 

27 77,14 30 85,71 8,6 

2. Terjadinya proses diskusi yang kondusif 

untuk menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi 

27 77,14 31 88,57 11,4 

3. Intensifnya proses siswa menulis paragraf 

narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film 

25 71,43 29 82,86 11,4 

4. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat 

proses menyunting paragraf narasi 

22 62,86 28 80,00 17,1 

5. Terbangunnya suasana reflektif ketika 

kegiatan refleksi 

28 80,00 32 91,43 11,4 

 

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui proses pembelajaran dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film mengalami peningkatan karena siswa lebih antusias dan aktif 

dalam proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II. Dalam  pembelajaran menulis 

paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film pada 

siklus I tercatat 27 siswa atau 77,14%  siswa berminat untuk menulis paragraf 

narasi, dan pada siklus II mengalami peningkatan 8,6% menjadi 30 siswa atau 

85,71%, pada siklus I sebanyak 27 siswa atau 77,14% mampu melakukan proses 

diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam 

paragraf narasi, dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 11,4% menjadi 

31 siswa atau 88,57%, pada siklus I tercatat 25 siswa atau 71,43% siswa mampu 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 
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melalui media film, pada siklus II meningkat 11,4% menjadi 29 siswa atau 

82,86%, siklus I tercatat 22 siswa atau 62,86% kondusif siswa saat proses 

menyunting paragraf narasi, dan pada siklus II meningkat sebesar 17,1% menjadi 

28 siswa atau 80,00%, dan saat kegiatan refleksi pada siklus I tercatat 28 siswa 

atau 80,66% mampu membangun suasana reflektif ketika kegiatan refleksi 

berlangsung, dan terjadi peningkatan juga pada siklus II sebesar 11,4% menjadi 

32 siswa atau 91,43%. 

4.2.1.1 Intensifnya Proses Internalisasi Penumbuhan Minat-minat Siswa 

untuk Menulis paragraf narasi 

Berdasarkan hasil observasi tentang proses internalisasi penumbuhan 

minat siswa, dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 8,6%. Saat 

siklus I tercatat 27 siswa atau 77,14% dan pada siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 30 siswa atau 85,71% siswa sudah berminat dalam menulis paragraf 

narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Pada siklus I  

masih terdapat siswa yang asyik sendiri saat guru melakukan apersepsi dan 

menumbuhkan minat kepada siswa, sedangkan pada siklus II ini hampir seluruh 

siswa sudah menunjukkan keantusiasan ketika guru melakukan apersepsi tentang 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing. Pada 

siklus II siswa juga sudah memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan 

oleh guru. Siswa juga sangat antusias ketika guru membacakan hasil siklus I dan 

menjelaskan kekurangan siklus I. Siswa juga bersemangat ketika guru 

menumbuhkan minat siswa dan mengondisikan siswa untuk siap melakukan 

pembelajaran menulis paragraf narasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 
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menunjukkan peningkatan dalam proses penumbuhan minat siswa menulis 

paragraf narasi. 

Berdasarkan hasil catatan harian siswa siklus I dan siklus II menunjukkan 

bahwa siswa senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Mereka mengaku 

senang dengan pembelajaran yang dilakukan yaitu menulis paragraf narasi dengan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film karena merupakan cara baru 

untuk mereka. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa siswa berminat dalam 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film. Hasil wawancara juga digunakan untuk mengetahui minat 

siswa dalam menulis paragraf narasi siklus I dan siklus II. Pada siklus I dan siklus 

II siswa mengatakan bahwa mereka sangat berminat dan sangat senang mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film karena ini merupakan pengalaman baru bagi mereka menulis 

paragraf narasi dengan memanfaatkan media film. Mereka mampu 

mengembangkan ide dan gagasan mereka menjadi sebuah paragraf narasi. Dari 

catatan harian guru juga dapat digunakan untuk mengetahui proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa. Dari catatan harian guru siklus I dan siklus II, guru 

menjelaskan bahwa suasana saat proses internalisasi penumbuhan minat siswa 

meningkat dari siklus I ke siklus II. Pada siklus II berjalan semakin baik dan 

lancar dibanding saat siklus I karena keantusiasan dan minat siswa dalam menulis 

paragraf narasi semakin meningkat. 
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Selain observasi, catatan harian, dan wawancara, proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa dalam menulis paragraf narasi juga terlihat dari 

dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto juga terlihat bahwa siswa sudah 

menunjukkan sikap yang baik selama proses pembelajaran siklusI dan siklus II. 

Pada siklus I masih ada siswa yang kurang memperhatikan, namun pada siklus II 

semua siswa terlihat sangat tenang dan memperhatikan guru dengan seksama saat 

kegiatan apersepsi saat guru menumbuhkan minat siswa sehingga proses 

internalisasi minat siswa menulis paragraf narasi berlangsung intensif. 

Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

  Siklus I           Siklus II 

         

Gambar 4.21 Internalisasi Penumbuhan Minat Siswa Menulis paragraf 

narasi  Siklus I dan siklus II 

 

Berdasarkan uraian observasi, jurnal siswa, wawancara dan dokumentasi 

gambar 4.21, dapat diketahui bahwa proses internalisasi penumbuhan minat siswa 

menulis paragraf narasi siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dan dari 

kategori baik menjadi kategori sangat baik karena hampir seluruh siswa 

bertambah minatnya untuk menulis paragraf narasi. Siswa sudah menunjukkan 

sikap yang baik pada proses internalisasi penumbuhan minat siswa menulis 
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paragraf narasi siklus I dan siklus II. Pada siklus I masih ada siswa yang kurang 

memperhatikan, namun pada siklus II semua siswa terlihat sangat tenang dan 

memperhatikan guru dengan sungguh-sungguh saat kegiatan awal pembelajaran. 

Berdasarkan uraian observasi dan dokumentasi foto, dapat diketahui bahwa 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa menulis paragraf narasi 

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan dan dari kategori baik menjadi 

kategori sangat baik.  

Pada penelitian ini, perubahan perilaku yang dialami siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik latihan terbimbing 

melalui media film siklus I dan siklus II terlihat pada saat awal proses 

pembelajaran. Pada awal pembelajaran siswa sudah terlihat sangat antusias, ketika 

guru melakukan apersepsi siswa juga terlihat tenang dan tidak gaduh. Pada 

pembelajaran menulis paragraf narasi keindahan alam aspek proses internalisasi 

penumbuhan minat siswa dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan 

perilaku yang lebih positif dan terlihat sangat antusias, siswa selalu menunjukkan 

perubahan perilaku yang positif saat proses pembelajaran berlangsung.  

4.2.1.2 Kondusifnya proses Diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi. 

Proses guru menjelaskan ini dilakukan agar siswa lebih memahami unsur-

unsur yang terdapat dalam menulis paragraf narasi. Berdasarkan observasi yang 

telah dilakukan tentang proses penjelasan proses proses diskusi untuk menentukan 

unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi pada siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 11,4%. Pada siklus I tercatat 27 siswa atau 
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77,14% dan siklus menjadi 30 siswa atau 85,71% siswa dapat berdiskusi dengan 

baik saat kegiatan proses pembelajaran sedang berlangsung. Pada aspek yang 

telah dilakukan tentang proses penjelasan menulis paragraf narasi dengan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media fim ini tergolong sudah kondusif. Pada 

siklus II guru memberikan contoh paragraf narasi yang berbeda dengan siklus I 

dan mengajak siswa bersama-sama untuk mendiskusikan unsur apa saja yang 

terdapat dalam paragraf narasi yang sehingga semakin menambah pemahaman 

siswa. Pada siklus I siswa cukup aktif ketika proses pembelajaran berlangsung, 

sedangkan pada siklus II sebagian besar siswa sudah lebih aktif saat kegiatan 

proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mereka aktif  mengemukakan 

pendapatnya dan aktif bertanya ketika ada materi yang belum mereka pahami. 

Pada siklus I, masih ada sebagian siswa yang masih mengalami kesulitan dan saat 

siswa mengajukan pertanyaan, mereka melakukannya dengan berebut, sedangkan 

pada siklus II dalam mengajukan pertanyaan mereka berperilaku sangat teratur 

yaitu dengan mengacungkan tangan dan bertanya secara bergantian. Pada siklus I 

guru masih perlu mengondisikan siswa yang gaduh, sedangkan siklus II guru 

dengan mudah menjelaskan satu per satu materi yang belum dipahami siswa, 

siswa semakin teratur dan proses pembelajaran guru menjelaskan tentang cara 

menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film.  

Dalam jurnal guru juga dijelaskan bahwa suasana dan kondisi kelas saat 

proses penjelasan tentang menulis paragraf narasi mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Pada siklus I suasana hanya berjalan cukup kondusif karena 

masih ada beberapa siswa yang membuat gaduh, sedangkan kondisi kelas saat 
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proses diskusi siklus II berlangsung kondusif karena siswa benar-benar teratur dan 

kondusif . 

Selain observasi dan wawancara, proses tanya jawab juga terlihat dari 

dokumentasi foto siklus I dan siklus II. Dokumentasi foto berikut menunjukkan 

bahwa proses tanya jawab berlangsung kondusif.  

  Siklus I      Siklus II 

         

Gambar 4.22 Kondusifnya Proses Diskusi untuk Menentukan Unsur-Unsur 

yang Terdapat Dalam Paragraf narasi 

Berdasarkan uraian observasi dan dokumentsi gambar 4.22, dapat 

diketahui bahwa proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur 

yang terdapat dalam paragraf narasi siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 

dari kategori baik menjadi kategori sangat baik karena hampir seluruh siswa 

bertambah kondusif saat berdiskusi untuk menentukan unsur-unsur batin yang 

terdapat dalam paragraf narasi. Siswa sudah menunjukkan sikap yang baik pada 

saat berdiskusi untuk menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf 

narasi pada siklus II. Berdasarkan uraian observasi dan dokumentasi foto dapat 

diketahui bahwa proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur 

batin yang terdapat dalam paragraf narasi dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan dan dari kategori baik menjadi kategori sangat baik. 
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 Perubahan perilaku yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film siklus I dan siklus II terlihat pada saat awal proses 

pembelajaran. Pada proses pembelajaran siswa sudah terlihat sangat semangat, 

aktif, dan ketika guru melakukan penjelasan tentang unsur-unsur paragraf narasi 

juga terlihat tenang dan sangat antusias. Pada pembelajaran menulis paragraf 

narasi aspek kondusifnya proses diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami 

peningkatan perilaku yang lebih positif dan terlihat sangat antusias dan aktif 

dalam proses pembelajaran. 

4.2.1.3 Intensifnya Proses Siswa Menulis paragraf Narasi dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film  

 

Intensifnya proses menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film dan menjelaskan bagian atau unsur 

paragraf narasi yang telah dibuat merupakan tahap inti dari seluruh proses 

pembelajaran. Hasil observasi siklus I hanya menunjukkan 25 siswa atau 71,43% 

siswa menunjukkan sikap yang baik dan menunjukkan bahwa mereka mampu 

selama proses menulis paragraf narasi dan menjelaskan unsur paragraf narasi dari 

paragraf narasi yang telah mereka buat. Pada siklus II hal tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 11,4% yaitu menjadi 29 siswa atau 82,86% siswa 

menunjukkan sikap yang baik dan menunjukkan bahwa mereka mampu selama 

proses menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film  dan menjelaskan unsur paragraf narasi dari paragraf narasi yang telah 
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mereka buat. Pada siklus I hanya sebagian siswa yang mampu menulis paragraf 

narasi dan menjelaskan unsur paragraf narasi dari paragraf narasi yang telah 

mereka buat, sedangkan pada siklus II hampir seluruh siswa mampu menentukan 

unsur paragraf narasi sehingga siswa mampu menulis paragraf narasi dan 

menjelaskan unsur paragraf narasi yang telah mereka buat dengan baik. Dari 

catatan harian guru juga dijelaskan bahwa proses siswa mampu menulis paragraf 

narasi dan menjelaskan unsur paragraf narasi yang mereka buat berlangsung  

meningkat dari siklus I ke siklus II. Guru mengamati bahwa siswa sudah lebih 

baik dari siklus I sebelumnya. Pada siklus I siswa masih mengalami kesulitan 

ketika menentukan pilihan kata yang tepat dan penggunaan ejaan, namun pada 

siklus II siswa sudah mampu untuk menentukan unsur paragraf narasi sehingga 

siswa mampu menulis paragraf narasi dan menjelaskan unsur paragraf narasi yang 

telah mereka buat, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam menentukan diksi saat menulis paragraf narasi namun 

frekuensinya lebih rendah dibanding siklus I. Dari catatan harian siswa siklus I 

dan siklus II juga dijelaskan bahwa ada beberapa siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam menulis paragraf narasi yaitu saat memilih kata-kata yang tepat 

untuk dijadikan paragraf narasi. Pada siklus I siswa masih sangat membutuhkan 

bimbingan guru sehingga siswa masih sering bertanya kepada guru, sedangkan 

pada siklus II hal tersebut tidak menjadi masalah karena siswa sudah mulai 

terbiasa menulis paragraf narasi sehingga mampu menulis paragraf narasi dengan 

baik. 
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Hasil dokumentasi foto juga dapat digunakan untuk menjelaskan proses 

siswa menentukan unsur paragraf narasi sehingga siswa mampu menulis paragraf 

narasi dan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi siklus I 

dan siklus II. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses siswa menentukan unsur 

paragraf narasi sehingga siswa mampu menulis paragraf narasi dan menjelaskan 

unsur paragraf narasi mengalami peningkatan yaitu siswa menjadi sangat serius 

dan bersemangat dalam proses tersebut. Hasil dokumentasi foto tersebut adalah 

sebagai berikut 

  Siklus I         Siklus II 

        

Gambar 4.23 Proses Siswa Menulis paragraf Narasi Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian, dan dokumentasi gambar 4.23 

pada siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa proses siswa menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

berlangsung intensif yaitu meningkat dari siklus I ke siklus II. Siswa sudah 

mampu menentukan unsur paragraf narasi sehingga siswa mampu menulis 

paragraf narasi dan menjelaskan unsur-unsur paragraf narasi dengan baik. Berarti 

secara keseluruhan proses tersebut sudah berjalan intensif. 
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Perubahan perilaku yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film siklus I dan siklus II merupakan peningkatan dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa selalu menunjukkan perubahan 

perilaku yang positif. Dengan mengunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film siklus I dan siklus II merupakan implementasi dari nilai-nilai 

pendidikan karakter saat proses pembelajaran. Nilai-nilai tersebut meliputi 

keantusiasan siswa mengikuti proses pembelajaran dan kemandirian siswa pada 

proses menulis paragraf narasi. Siswa selalu menunjukkan perubahan perilaku 

yang positif saat proses pembelajaran berlangsung. 

4.2.1.4 Kondusifnya Kondisi Siswa Saat Proses Menyunting Paragraf Narasi 

Berdasarkan hasil observasi mengenai kondusifnya proses menyunting 

paragraf narasi mengalami peningkatan sebesar 17,1%. Pada siklus I tercatat 22 

siswa yang menunjukkan sikap baik atau 62,86% dan termasuk dalam kategori 

kurang. Siklus II terdapat 28 siswa yang menunjukkan sikap baik atau 80,00% dan 

termasuk dalam kategori baik. Pada siklus I, proses menyunting paragraf narasi  

siswa masih belum dapat menyunting dengan baik. Siswa mengalami 

kebingungan dalam kegiatan menyunting sehingga guru harus memberikan 

pengarahan dan bimbingan lebih intensif. Pada siklus II siswa mulai memahami 

dalam kegiatan menyunting. Siswa bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. Siswa lebih teliti dalam menyunting hasil pekerjaannya. 

Suasana kelas terlihat tenang dan tertib pada saat proses menyunting paragraf 

narasi yang telah dibuatnya.  



 

 

184 

Berdasarkan jurnal guru siklus I terdapat siswa yang antusias dalam 

menyunting paragraf narasinya tetapi terdapat pula siswa yang malas untuk 

menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya dan menganggap hasil 

tulisannya sudah benar. Siswa merasa antusias dan bertanya kepada guru apabila 

mengalami kebingungan dalam melakukan kegiatan menyunting. Pada kegiatan 

ini suasana kelas masih terlihat kurang kondusif karena terdapat siswa yang 

mengabaikan instruksi dari guru.  

Berdasarkan jurnal guru siklus II siswa terlihat bersungguh-sungguh dan 

teliti dalam menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya. Selain itu siswa 

sudah mulai memahami hal-hal yang harus disunting. Kondisi yang demikian 

menciptakan suasana kegiatan yang kondusif dalam menyunting paragraf narasi. 

Peningkatan mengenai kondusifnya proses menyunting paragraf narasi dapat 

diketahui melalui dokumentasi foto berikut. 

  Siklus I      Siklus II 

        

Gambar 4.24 Kondusifnya Proses Menyunting Paragraf narasi Siklus I dan 

Siklus II 

 

Berdasarkan dokumentasi gambar 4.24 di atas bahwa proses menyunting 

paragraf narasi pada siklus I siswa masih mengalami kebingungan sehingga siswa 
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mengalami kesulitan dalam menyunting paragraf narasi namun guru langsung 

memberikan pengarahan dan bimbingan dengan mendekati siswa. Siswa juga 

masih kurang teliti dalam menyunting sehingga hasil suntingan siswa hanya 

sedikit yang dihasilkan. Kegiatan menyunting paragraf narasi siklus I masih dapat 

dikontrol oleh guru sehingga berjalan tertib dan lancar. 

Proses menyunting paragraf narasi siklus II siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Siswa bersungguh-sungguh menyunting paragraf 

narasi yang telah dibuatnya. Siswa terlihat lebih teliti dalam menyunting paragraf 

narasi. Berdasarkan hasil observasi, jurnal guru, dan dokumentasi foto dapat 

disimpulkan bahwa proses menyunting paragraf narasi mengalami peningkatan 

dari siklus I ke siklus II. Perubahan perilaku yang dialami siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film siklus I dan siklus II merupakan peningkatan dalam proses 

pembelajaran. Selama proses pembelajaran siswa selalu menunjukkan perubahan 

perilaku yang positif.  

4.2.1.5 Terbangunnya Suasana Reflektif ketika Kegiatan Refleksi 

Kegiatan refleksi berguna untuk menyadarkan siswa akan kekurangan saat 

proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Hasil observasi siklus II menunjukkan 32 siswa atau 91,43% siswa 

menunjukkan sikap yang baik saat kegiatan refleksi sehingga terbangun suasana 

reflektif ketika kegiatan refleksi berlangsung. Hal tersebut juga mengalami 

peningkatan 11,4% dibanding siklus I yang sebelumnya tercatat 28 siswa atau 

80,00%. Tahap ini merupakan tahap terakhir proses pembelajaran, guru dan siswa 
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melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Siswa dan guru 

bersama-sama melakukan tahapan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa 

memahami pembelajaran pada saat itu. Refleksi dan evaluasi berperan penting 

karena pada kegiatan ini guru akan mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa 

ketika siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film. Pada saat kegiatan refleksi siklus I dan siklus II. 

Siswa dengan seksama memperhatikan penjelasan guru tentang seluruh proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga siswa menyadari kekurangan saat 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Pada siklus II, saat kegiatan refleksi guru yang memberikan 

gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Siklus II 

suasana berlangsung sangat reflektif. Guru melakukan konfirmasi dengan cara 

meminta siswa untuk mengungkapkan apa yang telah dipelajari. Semua siswa 

dapat mengungkapkan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari. 

Dari catatan harian guru juga dapat diketahui bahwa saat proses kegiatan refleksi 

siklus I maupun siklus II, suasana kelas berlangsung sangat reflektif yaitu hampir 

semua siswa memperhatikan penjelasan guru sehingga semua siswa mengetahui 

kekurangan yang dialami selama proses pembelajaran dan mengetahui bagaimana 

cara memperbaiki kekurangan yang mereka alami agar menjadi lebih baik.  

Berdasarkan jurnal siswa siklus I menunjukkan bahwa siswa dapat 

menyebutkan kesulitan-kesulitan siswa saat proses pembelajaran dan dapat 

memberikan saran untuk pembelajaran yang akan datang. Kesulitan yang dialami 

siswa, sebagian besar yaitu penggunaan ejaan dan pilihan kata yang tepat. Saran 
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yang siswa berikan untuk pembelajaran yang akan datang yaitu guru menjelaskan 

lebih detil lagi, lebih menguasai kelas, dan selalu menggunakan pendekatan dan 

teknik pembelajaran yang selalu kreatif. Pada siklus II jumlah siswa yang mau 

merefleksi bertambah, namun kesulitan kesulitan siswa sudah tidak ditemui. 

Siswa hanya memberikan saran agar pembelajaran yang akan datang selalu akan 

ada pendekatan dan teknik pembelajaran yang kreatif dan menarik untuk siswa. 

Hal ini menunjukkan ada peningkatan dalam terbangunnya suasana yang reflektif 

dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran dari siklus I ke siklus II.    

Berdasarkan jurnal guru siklus I menunjukkan bahwa terbangunnya 

suasana yang reflektif dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Siswa mau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleg guru, tetapi siswa kurang 

percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Siswa tidak mau tunjuk tangan, 

tetapi siswa lebih suka menjawab secara bersama-sama. Baru setelah ditunjuk 

guru atau diberi bonus nilai siswa mau tunjuk tangan. Pada siklus II semua siswa 

percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan mau tunjuk tangan sebelum 

menyampaikan pendapatnya. Hal ini menunjukkan ada peningkatan dalam 

terbangunnya suasana yang reflektif dengan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

dari siklus I ke siklus II.   

Berdasarkan wawancara siklus II yang dilakukan kepada siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi dan baik dapat diketahui bahwa siswa sedikit mengalami 

kesulitan dalam menulis paragraf narasi. Siswa yang mendapai nilai dengan 

kategori sangat baik menyatakan bahwa siswa tersebut merasa senang, tertarik, 

mampu, dan tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menulis 
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paragraf narasi. Mereka menyatakan bawa penjelasan guru dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran mudah dipahami, sehingga siswa tertarik dan dapat 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Manfaat yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran yaitu siswa mampu menulis paragraf narasi 

melalui media film dan bertambah pengetahuan tentang cara menulis paragraf 

narasi. Saran yang diberikan terhadap pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film agar 

ditingkatkan lagi dan diterapkan oleh guru yang lain.  

Siswa yang mendapatkan nilai dengan kategori baik mengemukakan 

bahwa mereka senang dengan cara mengajar guru menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film Kedua siswa ini tidak mengalami 

kesulitan. Manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 

yaitu siswa mampu menulis paragraf narasi melalui media film dan bertambah 

pengetahuan tentang cara menulis paragraf narasi.  Kedua siswa tersebut 

memberikan saran agar pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film yaitu agar pembelajaran yang akan 

datang tetap menggunakan pendekatan dan teknik yang menarik. Hasil wawancara 

dengan kedua siswa yang mendapat nilai kurang mereka mengungkapkan bahwa 

secara keseluruhan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, mereka 

masih kesulitan dalam penulisan paragraf narasi yang sesuai dengan diksi. 

Manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yaitu siswa 

mampu menulis paragraf narasi melalui media film dan bertambah pengetahuan 

tentang cara menulis paragraf narasi. Saran yang diberikan pada guru akan 
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menjadi bahan masukan bagi guru untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran 

menulis paragraf narasi pada siklus II. 

Selain observasi, jurnal siswa, jurnal guru, dan wawancara, terbangunnya 

suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari kekurangan saat proses 

pembelajaran dan mengetahui apa yang akan dilakukan setelah proses 

pembelajaran juga terlihat dari dokumentasi foto. Dari hasil dokumentasi foto 

juga terlihat perubahan bahwa jumlah siswa semakin bertambah dari siklus I ke 

siklus II. Dokumentasi foto tersebut adalah sebagai berikut. 

  Siklus I            Siklus II 

     

Gambar 4.25 Proses Kegiatan Refleksi Siswa Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian, dan dokumentasi gambar 4.25 

pada siklus II terlihat bahwa proses kegiatan refleksi pada siklus I dan siklus II 

berlangsung sangat reflektif sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan 

baik. Pada siklus II secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film berlangsung baik dan semua mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II.  
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4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dengan 

Menggunakan Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 

Hasil tes keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film berupa nilai rata-rata masing-

masing aspek pada siklus I dan siklus II, yang direkap dan dihitung untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film. Peningkatan 

hasil tes menulis paragraf narasi dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut. 

Tabel 4.22 Hasil Tes Keterampilan Menulis paragraf narasi Siklus I dan 

Siklus II 

No Aspek Penilaian 

Rata-rata Skor 

Kelas 
Peningkatan 

SI SII 
SII-

SI 

Persen 

(%) 

1. Tindakan atau Peristiwa 64,29 77,86 13,57 21,10 

2. Waktu dan Tempat 67,14 78,57 
11,43 17,02 

3. Kronologis Kejadian  68,57 79,29 10,72 15,63 

4. 

 

Kelengkapan Unsur Cerita (alur, 

tokoh,penokohan,setting,amanat)  

70,71 81,43 
10,72 15,16 

5. Penggunaan Ejaan 
65,71 76,43 10,72 16,31 

6. Kerapian Tulisan  66,43 77,86 11,43 17,20 

 Nilai Rata-rata Klasikal 67,27 78,87 11,6 17,24 

 

Berdasarkan Tabel 4.22 tersebut secara klasikal dapat diketahui hasil tes 

keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 
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sebesar 11,6% atau 17,24% yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 

67,27 menjadi 78,87  pada siklus II.  

Hasil tes keterampilan menulis paragraf narasi siklus I dan siklus II dapat 

dijelaskan bahwa keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film pada tiap aspek mengalami 

peningkatan. Rata-rata skor pada aspek tindakan atau peristiwa pada siklus I 

mencapai rata-rata 64,29 dan setelah dilakukan pembelajaran siklus II skor rata-

rata mencapai 77,86, meningkat 13,57 atau sebesar 21,10%. Pada aspek waktu 

dan tempat skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I mencapai 67,14 dan setelah 

pembelajaran siklus II mencapai 78,57, meningkat 11,43 atau sebesar 17,02%. 

Pada aspek kronologis kejadian skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I 

mencapai 68,57 dan setelah pembelajaran siklus II mencapai 79,29, meningkat 

10,72 atau sebesar 15,63%. Pada aspek kelengkapan unsur cerita skor rata-rata 

yang diperoleh pada siklus I mencapai 70,71 dan setelah pembelajaran siklus II 

mencapai 81,43, meningkat 10,72 atau sebesar 15,16%, aspek penggunaan ejaan 

skor rata-rata yang diperoleh pada siklus I mencapai 65,71, dan setelah 

pembelajaran siklus II mencapai 76,43, meningkat  10,72 atau sebesar 16,31, 

terakhir aspek kerapian tulisan skor rata-rata pada siklus I mencapai 66,43, dan 

setelah siklus II mencapai 77,86, meningkat 11,43 atau sebesar 17,20. 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dapat membantu siswa dalam 

menulis paragraf narasi melalui media film. Hal ini terbukti dengan adanya hasil 

tes yang termasuk kategori baik. Nilai rata-rata pada siklus I 67,27 atau dalam 
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kategori cukup dan belum mencapai KKM yang telah ditentukan. Pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 11,6 atau 17,24% menjadi 78,87 termasuk dalam 

kategori baik.  

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Paragraf Narasi dengan Menggunakan Teknik 

Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film  

Peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film disertai pula perubahan perilaku 

siswa dari siklus I ke siklus II. Hasil observasi, wawancara, catatan harian, dan 

dokumentasi foto pada siklus I menunjukkan bahwa masih ada sebagian siswa 

yang menunjukkan perilaku negatif. Perilaku negatif tersebut antara lain siswa 

kurang mampu bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok, siswa kurang 

mandiri dalam proses menulis paragraf narasi, dan siswa kurang tanggung jawab 

dalam menyunting paragraf narasi. Akan tetapi, pada siklus II perilaku siswa 

mengalami perubahan yang signifikan. Siswa mampu menunjukkan sikap mampu 

bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok sehingga menciptakan suasana 

kelas yang kondusif dan menyenangkan. Siswa yang bercanda dengan teman dari 

kelompok lain dan tidak memperhatikan penjelasan tutor semakin berkurang. 

Kemandirian siswa dalam  menulis paragraf narasi lebih meningkat, siswa yang 

menyontek pekerjaan teman semakin berkurang. Mereka lebih percaya diri dalam 

menyelesaikan paragraf narasinya. Tanggung jawab pada saat menyunting 

paragraf narasi juga lebih meningkat. Perubahan perilaku siswa dijelaskan pada 

Tabel 4.23 berikut. 

 



 

 

193 

Tabel 4.23 Perilaku Siswa setelah Mengikuti Pembelajaran Siklus I dan 

Siklus II 

Aspek yang diamati 

Rata-rata Skor 
Peningkatan 

(%)  
Siklus I Siklus II 

F (%) F (%) 

1. Keantusiasan siswa 27 77,14 30 85,71 8,57 

2.  Keaktifan siswa  27 77,14 31 88,57 11,43 

3. Kemampuan bekerja sama dan 

berbagi dalam diskusi 

kelompok 

25 71,43 28 80,00 8,57 

4. Kemandirian siswa saat proses 

menulis paragraf narasi 

22 62,86 30 85,71 22,85 

5. Tanggung Jawab siswa dalam 

proses menyunting 

28 80,00 32 91,43 11,43 

Berdasarkan Tabel 4.23 diketahui sebagian siswa menunjukkan 

peningkatan sikap positif dalam pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film dari siklus I ke 

siklus II. Dalam  pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film siklus I tercatat 27 siswa atau 77,14% 

menunjukkan sikap antusias dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 

85,71% yaitu menjadi 30 siswa atau 8,57%, pada siklus I tercatat 27 siswa atau 

77,14%  aktif dalam pembelajaran dan mengalami peningkatan pada siklus II 

sebesar 11,43% menjadi 31 siswa atau 88,57%, pada siklus I terdapat 25 siswa 

atau 71,43% siswa mampu bekerja sama dan berbagi dalam diskusi kelompok dan 

mengalami peningkatan di siklus II sebesar 8,57%, menjadi 28 siswa atau 

80,00%, pada siklus I tercatat 22 siswa atau 62,86% siswa mandiri dalam menulis 

paragraf narasi dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 22,85% 

menjadi 30 siswa atau 85,71%, dan pada siklus I tercatat 22 siswa atau 62,86% 

siswa tanggung jawab dalam menyunting paragraf narasi dan mengalami 
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peningkatan siklus II sebesar 11,43% menjadi 32 siswa atau 91,43% dan pada 

siklus I tercatat 28 siswa atau 80,00%. 

4.2.3.1 Keantusiasan Siswa  

Hasil observasi mengenai mengenai keantusiasan siswa pada proses 

pembelajaran siklus II tercatat 31 siswa atau 88,57%  antusias mengikuti 

pembelajaran dan mengalami peningkatan 8,57%. Pada aspek perubahan perilaku 

siswa ini terjadi peningkatan dibanding pada siklus I yang tercatat 27 siswa atau 

77,14%. Keantusiasan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

dari awal sampai akhir pembelajaran berlangsung. Keantusiasan siswa selama 

mengikuti pembelajaran sudah tampak pada saat guru masuk kelas siswa terlihat 

bersemangat menjawab salam dari guru. Keantusiasan siswa juga ditunjukkan 

pada saat menulis paragraf narasi, siswa terlihat antusias bertanya pada saat 

mengalami kesulitan sehingga dapat menulis paragraf narasi dengan baik dan 

benar. 

Berdasarkan jurnal guru siklus I dapat dilihat keantusiasan siswa pada saat 

siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai materi menulis paragraf narasi. 

Siswa terlihat fokus dan penuh konsentrasi dalam menyimak penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Terdapat pula siswa yang tidak memperhatikan pada saat 

guru menjelaskan materi menulis paragraf narasi. Guru mempunyai cara lain 

untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mendekati siswa dan menanyakan 

kesulitan yang dialami selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi. 
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Berdasarkan jurnal guru siklus II keantusiasan siswa pada saat proses 

pembelajaran penumbuhan minat siswa untuk menulis paragraf narasi sudah 

tampak. Siswa terlihat mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru 

mengenai materi menulis paragraf narasi dan siswa terlihat antusias pada saat 

guru memberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

narasi.  

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II juga dapat diketahui 

tentang keantusiasan siswa dalam menulis paragraf narasi. Pada siklus I masih ada 

beberapa siswa yang kurang menunjukkan keantusiasannya, namun pada siklus II 

keantusiasan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru selama proses 

pembelajaran sudah baik, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto 

berikut. 

  Siklus I     Siklus II 

     

Gambar 4.26 Keantusiasan Siswa Siklus I dan Siklus II 

Dari hasil dokumentasi gambar 4.26, siklus I dan siklus II di atas dapat 

diketahui keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran menulis 

paragraf narasi. Dalam siklus I masih terdapat siswa yang kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru dengan baik. Pada siklus II siswa sudah terlihat bersungguh-
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sungguh dan berkonsentrasi dalam mendengarkan penjelasan guru mengenai 

pemebelajaran menulis paragraf narasi dengan baik dan benar. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran siklus II menunjukkan 

keantusiasan dalam mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dalam perubahan perilaku aspek keantusiasan siswa berjalan dengan baik 

dan mengalami peningkatan. Siswa cenderung lebih bersikap lebih positif,  lebih 

antusias, dan lenih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.  

4.2.3.2 Keaktifan Siswa 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran menulis paragraf narasi berlangsung baik yaitu meningkat 

11,43% dari siklus I yang tercatat 27 siswa atau 77,14% menjadi 31 siswa atau 

88,57% aktif dalam pembelajaran pada siklus II. Pada siklus I siswa sudah terlihat 

cukup aktif dalam mengemukakan pendapat, merespon, bertanya, dan menjawab 

pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Siswa juga sudah cukup aktif dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan dari guru saat awal pembelajaran. 

Saat guru menyampaikan materi siswa juga merespon apa yang disampaikan guru 

dengan cukup baik, dan ketika siswa merasa kesulitan selama proses 

pembelajaran, siswa juga sudah cukup aktif bertanya  terutama kesulitan siswa 

saat menentukan diksi. Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu semakin banyak 

siswa yang aktif dalam pembelajaran menulis paragraf narasi. Pada siklus II siswa 
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menjadi lebih aktif dalam mengemukakan pendapat, merespon, bertanya, dan 

menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Siswa juga lebih aktif dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan dari guru saat awal pembelajaran. 

Saat guru menyampaikan materi siswa juga lebih merespon apa yang disampaikan 

guru dengan baik, dan ketika siswa merasa kesulitan selama proses pembelajaran, 

siswa juga sudah semakin aktif bertanya terutama kesulitan siswa saat 

menentukan diksi dan rima. 

Keaktifan siswa juga dapat diketahui dari hasil jurnal guru siklus I dan 

siklus II yang mengalami peningkatan. Siswa sudah aktif dalam pembelajaran. 

Namun, pada siklus I ketika guru menjelaskan materi, ada beberapa siswa yang 

kurang memperhatikan guru dan masih berbicara sendiri dengan temannya, 

sedangkan pada siklus II saat guru menjelaskan materi siswa memperhatikan 

dengan baik. Pada siklus I dan siklus II ada juga siswa yang bertanya kepada guru 

tentang materi yang belum paham. Pada siklus I maupun siklus II, siswa sangat 

antusias dan merespon baik penggunaan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film tersebut. Siswa dengan seksama memperhatikan film yang sedang 

diputarkan. Siswa juga lebih aktif mendata kata-kata dari objek yang mereka 

amati.  

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II ini, keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran sudah baik, yaitu menunjukkan peningkatan, hal ini 

dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 
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  Siklus I    Siklus II 

   

Gambar 4.27 Keaktifan Siswa Siklus I dan Siklus II 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes 

yaitu observasi, jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi gambar 4.27, pada 

siklus I dan siklus II menunjukkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Pada saat guru memberikan penjelasan tentang materi, sebagian besar 

siswa mendengarkan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi dan merespon 

materi yang diberikan guru, suasana kelas pun tenang. Siswa aktif bertanya 

apabila menemukan kesulitan dalam materi yang disampaikan. Jumlah siswa yang 

bertanya meningkat dibandingkan pada siklus I. Demikian juga saat memberikan 

tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. Peningkatan 

keaktifan siswa dalam bertanya dan memberikan tanggapan menunjukkan 

ketertarikan dan rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

Namun, masih ada beberapa siswa yang enggan bertanya saat menemukan 

kesulitan. Hal ini dikarenakan siswa malu, takut salah, dan kurang percaya diri. 
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Pada saat guru memperkenalkan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film, semua memperhatikan dan tertarik mendengarkan penjelasan cara 

kerja pendekatan dan teknik tersebut. Suasana  kelas berubah lebih hidup, terlihat 

dari siswa-siswa yang memfokuskan matanya pada satu titik yaitu penjelasan 

guru.  Siswa lebih antusias dan bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dibandingkan pada siklus I. 

 4.2.3.3 Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi dalam Diskusi Kelompok  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, keaktifan siswa pada saat 

proses pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film berlangsung cukup baik yaitu 

meningkat 8,57% dari siklus I yang tercatat 25  siswa atau 71,43% menjadi 28 

siswa atau 80,00% mampu bekerja sama dan berbagi dalam diskusi pada siklus II. 

Pada siklus I saat pembelajaran menulis paragraf narasi, sebagian siswa sangat  

kurang kemampuan bekerja samanya dalam mengikuti pembelajaran. Hampir 

semua kelompok ada siswa yang tidak aktif dalam diskusi. Ada siswa yang asyik 

bermain dengan siswa dari kelompok lain Ini menunjukkan kalau siswa kurang 

dalam kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Selain itu, siswa tidak berani 

dalam tunjuk tangan ketika guru memberikan pertanyaan kecuali kalau diberi 

bonus nilai. Ini menunjukkan kalau siswa kurang bisa bekerja sama dengan 

peneliti. Pada siklus II terjadi peningkatan yaitu sebagian siswa sudah mempunyai 

kemampuan bekerja sama dalam mengikuti pembelajaran. Ketika guru 

menjelaskan materi pada anggota kelompok, semua kelompok aktif dalam diskusi. 

Ini menunjukkan kalau siswa sudah baik dalam bekerja sama dalam kelompok. 
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Mereka sudah tidak malu lagi. Ini  Hal ini menunjukkan ada perubahan perilaku 

dalam keaktifan siswa pada saat pembelajaran dari siklus I ke siklus II. 

Hasil jurnal siswa dan jurnal guru siklus I yang menjelaskan kemampuan 

bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok. Kerjasama yang 

terjalin dalam kelompok kurang terjalin. Hampir di tiap kelompok ada siswa yang 

tidak aktif dalam diskusi. Ada yang tidak mendengarkan penjelasan guru sehingga 

berpengaruh pada hasil paragraf narasi yang meraka tulis. Pada siklus II, 

Kerjasama yang terjalin dalam kelompok sudah terjalin. Hampir di tiap kelompok 

ada siswa aktif dalam diskusi sehingga berpengaruh baik pada hasil paragraf 

narasi yang mereka tulis. Hal ini menunjukkan ada perubahan perilaku dalam 

keaktifan siswa pada saat pembelajaran dari siklus I ke siklus II. 

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II ini, keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran baik, yaitu menunjukkan peningkatan, hal ini dapat 

dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut 

  Siklus I    Siklus II 

    

Gambar 4.28 Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi dalam Diskusi 

Kelompok 
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Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan instrumen nontes 

yaitu observasi, jurnal siswa, jurnal guru, dan dokumentasi gambar 4.28 pada 

siklus I dan siklus II menunjukkan kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

kegiatan diskusi kelompok sudah mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Semua siswa harus memiliki kemampuan bekerja sama saat kegiatan 

diskusi. Ketika kegiatan berdiskusi tiap anggota kelompok dituntut untuk dapat 

bekerja sama dalam kelompoknya. Tanggung jawab yang diberikan guru pada 

proses menulis paragraf narasi ditunujukkan siswa pada proses ini yaitu 

kesungguhan dan kerjasam siswa dalam kelompoknya.   

4.2.3.4 Kemandirian Siswa Dalam Menulis Paragraf Narasi 

Hasil observasi mengenai kemandirian siswa saat proses menulis paragraf 

narasi pada siklus II menunjukkan 30 siswa atau 85,71%  menunjukkan sikap 

mandiri dalam menulis paragraf narasi dan mengalami peningkatan 22,85%. Pada 

aspek perubahan perilaku ini terjadi peningkatan dibanding siklus I yang tercatat 

22 siswa atau 62,86% menunjukkan sikap mandiri saat proses menulis paragraf 

narasi. Kemandirian siswa dalam proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film siklus I 

belum mencapai hasil yang maksimal. Sebagian besar siswa secara belum mampu 

mandiri dalam menulis paragraf narasi. Siswa masih melihat hasil pekerjaan 

teman yang telah selesai menulis paragraf narasi. Mereka masih kesulitan dalam 

penggunaan ejaan yang tepat. Kemandirian siswa dalam proses pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

siklus II sudah termasuk dalam kategori baik. Pada silkus II sebagian besar siswa 
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telah menunjukkan sikap mandiri saat menulis paragraf narasi. Siswa sudah tidak 

lagi melihat hasil pekerjaan teman yang telah selesai menulis paragraf narasi. 

Pada catatan harian siswa sebagian besar siswa dapat secara mandiri menulis 

paragraf narasi. Pada catatan harian siswa. Siswa sudah lebih paham dalam 

penggunaan ejaan yang tepat.  

Dari hasil dokumentasi foto siklus I dan siklus II ini, kemandirian siswa 

pada saat proses menulis paragraf narasi termasuk baik, yaitu menunjukkan 

peningkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto berikut. 

  Siklus I    Siklus II 

         

Gambar 4.29 Kemandirian Siswa saat Proses Menulis Paragraf Narasi Siklus 

I dan Siklus II 

Berdasarkan dokumentasi gambar 4.29 di atas tampak bahwa proses 

menulis paragraf narasi pada siklus I masih ditemukan siswa yang kurang 

konsentrasi. Hal tersebut terjadi karena siswa masih kesulitan menulis paragraf 

narasi. Namun, secara keseluruhan proses menulis paragraf narasi siklus I berjalan 

dengan kondusif, 22 siswa atau 62,86% menunjukkan sikap yang baik. Kondisi 

yang demikian sudah tidak terjadi lagi pada proses menulis paragraf narasi siklus 
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II. Dengan demikian dapat disimpulkan Kemandirian siswa meningkat setelah 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dengan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film dari siklus I ke siklus II. 

4.2.3.5 Tanggung Jawab Siswa dalam Menyunting Paragraf Narasi 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada siklus I dan siklus II 

tercatat bahwa tanggung jawab siswa ketika menyunting paragraf narasi 

mengalami peningkatan 11,43% dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I tercatat 28 

siswa atau 80,00% dan pada siklus II meningkat menjadi 32 siswa atau 91,43% 

siswa tanggung jawab dalam menyunting paragraf narasi. Sikap tanggung jawab 

saat menyunting paragraf narasi yang telah dibuatnya, terlihat sudah baik saat 

siklus II dibanding siklus I. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh guru, catatan harian, dan wawancara. Dalam kegiatan observasi 

pada siklus I dan siklus II, guru mengamati perilaku siswa saat melakukan 

penilaian terhadap teman lain yang memaparkan hasil paragraf narasi mereka. 

Pada siklus I siswa belum mampu tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan 

guru dan memberikan penilaian secara objektif karena siswa masih belum paham 

dengan sistematika penilaian atau cara menilai. Pada siklus I juga masih terdapat 

beberapa siswa yang menyunting paragraf narasi dengan asal-asalan saja dan 

siswa juga belum bisa menilai paragraf narasi yang telah dibuat temannya secara 

objektif. Pada saat siklus II sudah mengalami peningkatan. Pada siklus II siswa 

sudah mampu menyunting paragraf narasi dengan baik karena sudah paham 

bagaimana cara menyunting paragraf narasi. Siswa juga sudah mampu 
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memberikan penilaian secara objektif, jadi sudah tidak ada kecurangan yang 

dilakukan oleh siswa seperti yang dilakukan pada siklus I sebelumnya. 

Selain observasi, dalam catatan harian guru juga menguraikan tentang 

perubahan perilaku siswa pada proses pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film siklus I dan siklus II 

yaitu tentang tanggung jawab siswa saat menyunting dan perilaku kejujuran siswa 

saat memberikan penilaian terhadap demonstrasi teman lain. Guru menguraikan 

perilaku siswa ke dalam catatan harian guru, yaitu saat siswa melakukan kegiatan 

penilaian. Pada siklus I siswa masih bingung ketika diminta memberikan 

penilaian, siswa mengalami kesulitan karena belum mengetahui bagaimana 

kriteria penilaian yang benar sehingga siswa belum bersikap objektif dalam 

memberikan penilaian, sedangkan pada siklus II siswa sudah bertanggung jawab 

dan mampu memberikan penilaian dengan benar dan objektif, mereka sudah 

memahami cara penilaian tersebut, aspek apa saja yang harus dinilai juga sudah 

dipahami siswa sehingga siswa mampu menilai secara objektif. 

Selain observasi dan catatan harian, wawancara juga digunakan sebagai 

instrumen untuk mengetahui perilaku siswa, khususnya perilaku tanggung jawab 

siswa ketika menyunting dan saat memberikan penilaian terhadap teman lain yang 

memaparkan hasil paragraf narasi mereka pada proses pembelajaran menulis 

paragraf narasi melalui media film. Saat siswa diberi pertanyaan tentang 

bagaimana proses penilaian yang diberikan kepada teman lain saat memaparkan 

hasil paragraf narasi mereka, pada siklus I mereka menjawab masih mengalami 

kebingungan karena ini pengalaman pertama kali bagi mereka sehingga mereka 
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belum memahami bagaimana menyunting paragraf narasi memberikandan  

penilaian yang baik, sedangkan pada siklus II mereka menjawab bahwa mereka 

sudah mulai paham cara menyunting paragraf narasi yang benar. Dari hasil 

dokumentasi foto pada siklus II ini sudah terlihat siswa tanggunga jawab dalam 

kegiatan menyunting dan memberikan penilaian dengan benar dan objektif atau 

sesuai dengan kenyataan. Hal ini dibuktikan  dengan dokumentasi foto berikut. 

  Siklus I    Siklus II 

       

Gambar 4.30 Tanggung Jawab Siswa  Saat Menyunting 

Berdasarkan uraian hasil observasi, catatan harian,  wawancara, dan 

dokumentasi gambar 4.30 pada siklus I dan siklus II, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa tanggung jawab saat menyunting dan memberikan penilaian 

dengan jujur sudah baik. Pada Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian peningkatan 

keterampilan menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan 

terbimbing melalui media film pada siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Kandeman 

Kabupaten Batang adalah sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film pada siswa kelas VII B SMP 

Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang sudah berjalan dengan baik dan lancar. 

Proses pembelajaran keterampilan menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film yaitu: (1) 

intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat siswa menulis paragraf 

narasi, (2) kondusifnya proses diskusi untuk menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi, (3) intensifnya proses siswa menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film, 

(4) kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf 

narasi, (5) terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran. 

2) Keterampilan siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang 

dalam menulis paragraf narasi mengalami peningkatan setelah mengikuti 
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pembelajaran dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film. Peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi tampak pada 

hasil tes dan nontes. Hasil tes menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus I 

sebesar 67,27 dengan kategori cukup. pada siklus II nilai rata-rata siswa dalam 

menulis paragraf narasi meningkat menjadi 78,57 dengan kategori baik, 

seluruh siswa juga mencapai target penelitian 75. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan nilai rata-rata siswa kelas VII B dengan pembelajarn menulis 

paragraf narasi dengan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

berhasil. 

3) Perilaku siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Kandeman Kabupaten Batang 

selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi dengan 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film mengalami 

perubahan ke arah yang lebih positif. Perilaku tersebut yaitu siswa mampu 

menunjukkan sikap antusias selama proses pembelajaran, siswa lebih aktif 

selama proses pembelajaran, siswa mampu bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok, siswa lebih mandiri dalam menulis paragraf narasi, dan 

siswa tanggung jawab dalam menyunting paragraf narasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran sebagai berikut: 

1) Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film sebagai alternatif dalam 

pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf narasi karena telah terbukti 
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mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis paragraf narasi dan 

mengubah perilaku siswa  ke arah positif. 

2) Pihak sekolah hendaknya memfasilitasi guru dalam menyediakan media 

pembelajaran bagi siswa karena media pembelajaran yang lengkap dan baik 

akan menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang baik pula. 

3) Para peneliti di bidang pendidikan kiranya dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai keterampilan menulis paragraf narasi. Para peneliti dapat 

menerapkan berbagai pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan media 

yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi. Hasil 

penelitian tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk memecahkan 

masalah yang sering muncul dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas sehingga berdampak positif bagi perkembangan pendidikan yang lebih 

berkualitas.  
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Lampiran 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SIKLUS I  

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Kandeman  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (2 x pertemuan) 

 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraf 

narasi. 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis paragraf narasi dengan memperhatikan cara penulisan serta 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan yang tepat. 

C. Indikator 

1) Menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi. 

2) Menulis paragraf narasi dengan memperhatikan cara penulisan dengan 

pilihan kata yang tepat. 

3) Menyunting paragraf narasi yang ditulis sendiri. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1) Siswa dapat menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi 

2) Siswa dapat menulis paragraf narasi dengan memperhatikan cara penulisan 

serta memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan yang tepat dalam 

sebuah film. 

3) Siswa mampu menyunting paragraf narasi yang ditulis sendiri. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1) Hakikat  Narasi 
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    Narasi adalah bentuk tulisan yang menceritakan atau mengisahkan 

rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan kejadian-kejadian secara 

krolologis dari waktu kewaktu lain.  

2)  Unsur-unsur yang terdapat dalam Paragraf Narasi. 

1)  Memiliki latar yang berupa latar waktu dan tempat terjadinya peristiwa 

2) Terdapat alasan atau latar belakang pelaku mengalami peristiwa 

3) Terdapat pelaku atau tokoh yang mengalami peristiwa 

4) Memiliki susunan kronologis atau keterangan waktu 

3) Agar cerita siswa lengkap dan sistematis siswa harus dibimbing dengan   

     sejumlah pertanyaan: 

a. Peristiwa apa yang dialami tokoh utama dalam film tersebut? 

b. Siapa saja kah tokoh yang ada dalam film tersebut? 

c. Dimana peristiwa itu terjadi? 

d. Dalam film yang ditayangkan Kapan peristiwa itu terjadi? 

e. Dalam film yang ditayangkan Mengapa peristiwa itu terjadi? 

f. Bagaimana urutan kejadian yang ada pada fim tersebut? 

4) Langkah-langkah Menulis Paragraf Narasi 

a. Menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 

b. Merancang peristiwa-peristiwa yang akan ditampilkan dalam bentuk 

skema alur. 

c. Membagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal,perkembangan,dan 

akhir cerita. 

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

pendukung cerita. 

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

f. Menyusun kerangka paragraf 

g. Merangkai kata-kata menjadi kalimat 

h. Menulis kalimat dalam bentuk paragraf 

 

5) Contoh Paragraf Narasi  
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PONTIANAK TUJUAN WISATA 

 

Libur sekolah beberapa tahun yang lalu, saya dan 

ibu pergi ke pontianak. Pontianak merupakan ibu kota 

provinsi kalbar. Di pontianak, banyak sekali keunikan 

dan tempat menarik yang merupakan ciri khas Kota 

Pontianak. Perjalanan kurang lebih 2 jam dengan 

menggunakan pesawat. Tempat pertama yang saya 

kunjungi adalah Sintawang. Waktu tempuh menuju 

Sintawang kurang lebih sembilan jam dari Pontianak 

jika menggunakan mobil. daerah ini terkenal sebagai 

penghasil tenun ikat. Motif tenun ikatnya sangat unik 

dan coraknya sangat khas Kalimantan Barat. Harga 

tenun ikat ini tergolong mahal tergantung motif dan 

bahannya. Harganya bisa mencapai ratusan ribu, 

bahkan jutaan Rupiah. 

 

 

PONTIANAK TUJUAN WISATA 

 

Libur sekolah beberapa tahun yang lalu, saya dan 

ibu pergi ke Pontianak ibu kota Provinsi Kalimantan 

Barat. Banyak sekali keunikan dan tempat menarik 

yang merupakan ciri khas Kota Pontianak. Perjalanan 

kurang lebih 2 jam dengan menggunakan pesawat. 

Tempat pertama yang saya kunjungi adalah 

Sintawang. Waktu tempuh menuju Sintawang kurang 

lebih sembilan jam dari Pontianak jika menggunakan 

mobil. Daerah ini terkenal sebagai penghasil tenun 

ikat dengan motif yang sangat unik dan coraknya 

sangat khas Kalimantan Barat. Harga tenun ikat 
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tergolong mahal bisa mencapai ratusan ribu, bahkan 

jutaan rupiah tergantung motif dan bahannya. 

 

6) Unsur-unsur yang Dinilai dalam Menulis Paragraf Narasi 

a. Tindakan atau peristiwa 

Penilaian aspek tindakan atau peristiwa difokuskan pada kelengkapan 

informasi yang ditulis oleh siswa, penalaran yang logis, pemilihan kalimat 

yang komunikatif dan ketuntasan isi cerita  dalam setiap paragraf 

b. Waktu dan tempat 

Penilaian aspek waktu dan tempat difokuskan pada keterangan waktu 

dan tempat yang ditulis oleh siswa dalam paragraf narasi.  

c. Kronologis kejadian 

Penilaian aspek kronologis kejadian difokuskan pada kejadian atau 

peristiwa diterangkan secara berurutan dan  jelas dalam paragraf narasi. 

d. Kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan penokohan, setting, amanat) 

Penilaian aspek unsur cerita difokuskan pada keberadaan alur, tokoh, 

penokohan, seting ,amanah yang ditulis siswa dalam paragraf narasi. 

e. Penggunaan ejaan dan tanda baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada kesalahan 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang ditulis dan digunakan oleh siswa 

dalam paragraf  narasi.  

f. Kerapian tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan dalam kejelasan hasil 

tulisan dan tidak adanya coretan pada paragraf narasi yang ditulis oleh 

siswa. 

7) Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Menyunting Narasi 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyunting narasi adalah 

sebagai berikut. 

a) Ketepatan menyunting penulisan tindakan atau peristiwa  

Dalam penulisan tindakan atau peristiwa pada paragraf narasi yang 

disunting adalah pada kelengkapan informasi yang ditulis oleh siswa, 
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penalaran yang logis, pemilihan kalimat yang komunikatif, menarik dan 

variatif serta ketuntasan isi cerita  dalam setiap paragraf  

b) Ketepatan menyunting penulisan waktu dan tempat 

Dalam penulisan waktu dan tempat yang disunting adalah 

keterangan waktu dan tempat mencakupi kapan dan dimana peristiwa 

terjadi.  

c) Ketepatan menyunting penulisan kronologis kejadian 

Dalam penulisan kronologis kejadian yang disunting adalah seluruh 

kejadian atau peristiwa diterangkan secara berurutan dan  jelas dalam 

paragraf narasi. 

d) Ketepatan menyunting penulisan kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan 

penokohan, setting, amanat) 

Dalam penulisan kelengkapan unsur cerita yang disunting adalah 

keberadaan alur, tokoh dan penokohan, setting dan amanat cerita yang 

ditulis dan disampaikan. 

e) Ketepatan menyunting penggunaan ejaan dan  tanda baca  

Dalam penggunaan ejaan dan  tanda baca yang disunting adalah 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai dengan kaidah 

penulisan EYD dengan memperhatikan kesalahan penulisan ejaan dan 

tanda baca pada paragraf narasi. 

f) Ketepatan kerapian tulisan. 

Dalam hal kerapian tulisan yang disunting adalah hasil tulisan jelas, 

dapat terbaca, rapi dan tidak terdapat coretan. 

 

 

Amati contoh penyuntingan (perbaikan) berikut! 

BERLIBUR 

Tepat ketika tanggal 10 maret, sekolahku libur selama 

sembilan Hari dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret. 

Kemudian aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-

nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. 
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Ketika itu aku memilih berlibur ke Pantai Parangtritis. Lalu 

pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua 

perbekalan yang nantinya kuperlukan.  

 

Tepat ketika tanggal 10 Maret, sekolahku libur selama 

sembilan hari dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret. 

Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu 

ini untuk mengadakan liburan keluarga. Pagi-pagi aku telah 

berbenah dan menyiapkan semua perbekalan yang nantinya 

diperlukan. 

 

F. Metode dan Teknik 

1) Pendekatan kontekstual 

2) Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya jawab 

c. Diskusi 

d. Inkuiri 

e. Unjuk kerja dan penugasan 

f. Refleksi 

3) Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 
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G. Langkah-langkah/ Skenario Pembelajaran 

 

A. Langkah-langkah/Skenario Pembelajaran  

No Kegiatan Pembelajaran Waktu Metode 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan 1 

Kegiatan awal  

a. Guru menciptakan suasana kelas yang 

religius dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa, memeriksa 

kehadiran siswa. 

b. Guru menumbuhkan rasa ingin tahu 

dengan menyampaikan  kopetensi 

dasar, tujuan, dan manfaat yang akan 

diperoleh siswa dalam pembelajaran 

yang akan dipelajari yaitu menulis 

paragraf narasi. 

c. Guru memberi motivasi pada siswa 

secara komunikatif dan kreatif  tentang 

pentingnya pembelajaran menulis 

paragraf narasi. 

Kegiatan Inti 

a. Guru mennyampaikan unsur-unsur 

yang terdapat dalam paragraf narasi. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah 

menulis paragraf narasi. 

c. Guru memutarkan film “Wisata Budaya 

ke Desa Kebonagung Yogyakarta” 

melalui LCD. 

d. Siswa mencermati dan mengamati film 

yang sedang di putar. 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65’ 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

Pertanyaan 

Terbimbing 

 

 

 

Unjuk kerja 
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e. Guru membagi siswa dalam kelompok, 

jumlah siswa dalam setiap kelompok 4-

5 siswa. 

f. Guru mengadakan tanya jawab dengan 

siswa menggunakan sejumlah 

pertanyaan kunci yang telah disusun 

sebelumnya mencakupi  siapa, di mana, 

kapan, mengapa sebuah peristiwa 

terjadi. 

g. Siswa bersama anggota kelompok 

mendiskusikan jawaban pertanyaan 

terbimbing yang telah dipersiapkan 

guru secara cermat. 

h. Siswa menuliskan jawaban pertanyaan 

bersumber dari gagasan yang muncul 

saat menyaksikan film. 

i. Siswa menyusun kerangka paragraf. 

j. Siswa secara individu menyusun 

kalimat. 

k. Siswa secara individu menulis paragraf 

narasi menuangkan ide-idenya sesuai 

aspek penulisan paragraf narasi. 

l. Masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil menulis 

paragraf narasi di depan kelas.  

m. Guru dan siswa saling memberikan 

tanggapan terhadap hasil menulis 

paragraf narasi. 

n. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan 

menulis paragraf narasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

 

Pertanyaan 

Terbimbing 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

Penugasan 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

Diskusi 
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Kegiatan akhir 

a. Guru memberi simpulan pembelajaran 

hari itu.  

b. Guru dan siswa melakukan refleksi. 

c. Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

Unjuk kerja 

 

 

Ceramah/tnya 

jawab 

 

Refleksi 
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2. Pertemuan 2 

Kegiatan Awal 

a. Guru memulai pelajaran dengan salam 

dan mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf narasi. 

b. Guru melakukan apersepsi melalui 

kegiatan tanya jawab mengenai materi 

yang telah disampaikan pada pertemuan 

pertama. 

c. Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa mengenai kompetensi yang akan 

dicapai dan materi pembelajaran yang 

belum dikuasai siswa. 

Kegiatan Inti 

a. Siswa menerima hasil pekerjaan yang 

dikumpulkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

b. Guru mengulas kembali mengenai 

materi pembelajaran menulis paragraf 

narasi pada pertemuan sebelumnya. 

c. Siswa melakukan tanya jawab dengan 

guru berkaitan dengan materi yang 

belum paham dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi. 

d.  Siswa berkelompok kembali seperti    

pada                         pertemuan               

sebelumnya. 

e. Siswa menuangkan ide-idenya kedalam 

paragraf narasi. 

f. Siswa secara individu menulis paragraf 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah/tanya 

jawab 

 

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah/tanya 

jawab 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

Penugasan 

 

Diskusi 
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narasi. 

g. Masing-masing siswa menyunting hasil 

menulis paragraf narasi. 

h.  Siswa memberi penilaian terhadap 

hasil akhir menulis paragraf narasi 

teman sekelompoknnya berdasarkan 

kriteria penilaian yang sudah diberikan 

oleh guru. 

Kegiatan akhir 

a. Guru memberi simpulan pembelajaran 

hari itu. 

b. Guru dan siswa melakukan refleksi. 

c. Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah/tanya 

jawab 

 

Refleksi  

 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

a. Alat          :  LKS, laptop, LCD 

b. Sumber belajar : Buku teks Bahasa Indonesia kelas VII dan media film  

I. Penilaian 

Jenis tagihan  :  penugasan dan praktik 

Bentuk instrumen  :  - Rubrik penilaian 

- Kriteria penilaian 

- Pedoman penilaian    

Bentuk tes  : praktik. 

Soal 

a. Identifikasilah unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi  seperti 

yang dijelaskan oleh guru! 
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b. Tulislah secara individu dalam kelompokmu aspek apa saja yang ada pada 

film “Wisata Budaya ke Desa Kebonagung Yogyakarta”! 

c. Buatlah sebuah paragraf narasi dengan memperhatikan aspek tindakan atau 

peristiwa, aspek waktu dan tempat, aspek kronologis kejadian, aspek 

kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan penokohan,setting, 

amanat),aspek pengunaan ejaan, dan aspek kerapian tulisan! 

a. Suntinglah paragraf narasi yang telah kalian buat dengan memperhatikan 

pedoman kriteria penilaian  yang benar! 

 

Tabel 1. Kisi-kisi Penilaian Keterampilan Menulis paragraf narasi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Penilaian 

Instrument 

1. Siswa mampu 

mengidentifikasi 

unsur-unsur paragraf 

narasi. 

2. Siswa mampu 

mendata aspek-aspek 

paragraf narasi yang 

ada dalam film 

“Wisata Budaya ke 

Desa Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD.  

3. Siswa mampu 

menulis paragraf 

narasi dengan 

memperhatikan aspek 

tindakan atau 

peristiwa, aspek 

Unjuk kerja 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

Praktik 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

a. Identifikasilah unsur-

unsur paragraf narasi  

seperti yang dijelaskan 

oleh guru! 

b. Datalah aspek-aspek 

paragraf narasi yang ada 

dalam film “Wisata 

Budaya ke Desa 

Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD. 

c. Tulislah secara individu 

dalam kelompokmu 

paragraf narasi dengan 

memperhatikan tindakan 

atau peristiwa, waktu dan 

tempat, kronologis 

kejadian, kelengkapan 
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waktu dan tempat, 

kronologis kejadian, 

kelengkapan unsur 

cerita (alur, tokoh dan 

penokohan, setting, 

amanat), penggunaan 

ejaan dan  tanda baca 

serta kerapian tulisan 

dalam film “Wisata 

Budaya ke Desa 

Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD. 

4. Siswa mampu 

menyunting paragraf 

narasi yang ditulis 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

unsur cerita (alur, tokoh 

dan penokohan, setting, 

amanat), penggunaan 

ejaan dan  tanda baca 

serta kerapian tulisan 

dalam film “Wisata 

Budaya ke Desa 

Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD. 

 

 

 

d. Suntinglah paragraf narasi 

yang telah kalian buat dengan 

memperhatikan aspek 

penilaian yang benar! 
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Pedoman Penilaian 

 

No Aspek Penilaian  Skala  Skor Bobot Nilai 

1 2 3 4 

1. Tindakan atau 

peristiwa  

    4 6 24 

2. Waktu dan tempat     4 5 20 

3. Kronologis 

Kejadian 

    4 5 20 

4. Kelengkapan 

unsur cerita (alur, 

tokoh penokohan, 

setting, amanat) 

    4 5 20 

5. Penggunaan ejaan 

dan tanda baca  

    4 2 8 

6 Kerapian tulisan      4 2 8 

Jumlah  24 25 100 

 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan member tanda check list 

() pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala x Bobot 

3. Skala nilai : 

1= kurang 

2= cukup 

3= baik 

4= sangat baik 
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Rubrik Penilaian Menulis Narasi  

 

N

o  

Aspek 

penilaian 

Kriteria Skal

a 

Nila

i 

Kategori Skor 

Maksim

al 

1. Tindakan 

atau 

peristiwa 

Informasi lengkap, penalaran 

logis, sangat komunikatif, dan 

ketuntasan  ada dalam setiap 

paragraph 

4 

 

 

Sangat baik 

 

 

Informasi lengkap, penalaran 

logis, dan komunikatif ada 

dalam setiap paragraf  

3 

 

 

Baik  

 

 

Informasi cukup dan penalaran 

logis ada dalam setiap paragraf  

2 

 

Cukup 

 

Penalaran logis ada  dalam 

setiap paragraf tetapi tidak 

komunikatif 

1 Kurang  

 

2. Waktu dan 

tepat 

 

Terdapat keterangan waktu dan 

tempat  

4 

 

Sangat baik  

Terdapat keterangan tempat  3 Baik 

Terdapat keterangan waktu  2 Cukup 

Tidak terdapat keterangan 

waktu dan tempat. 

1 Kurang baik 

 

3 Kronologis 

kejadian 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan berurutan 

dan  jelas 

4 

 

Sangat baik  

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan tidak 

berurutan  

3 

 

Baik 

 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan sebagian  

2 

 

Cukup 

 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa tidak diterangkan  

1 Kurang baik 

 

 

4 

 

 

 

Kelengkapa

n unsur 

cerita (alur, 

tokoh dan 

Alur,tokoh,penokohan,seting 

,amanah ada dalam paragraf 

4 

 

Sangat baik  

Alur,tokoh,penokohan,seting 

ada dalam paragraf  

3 

 

Baik 

 



 

 

226 

penokohan, 

setting, 

amanat)  

Alur,tokoh,penokohan ada 

dalam paragraf  

2 

 

Cukup 

 

Alur,tokoh ada dalam paragraf 1 Kurang baik 

5 Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

Tidak ada kesalahan 

penggunaan ejaan dan tanda 

baca dalam setiap paragraf 

4 

 

 

Sangat baik 

 

 

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 1-5 

3 

 

Baik 

  

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 6-

10 

2 

 

Cukup 

 

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 11-

15 

1 Kurang baik 

6 Kerapian 

tulisan 

Tulisan jelas dan tidak ada 

coretan 

4 Sangat baik  

Tulisan mudah dibaca dan ada 

coretan antara 1-5 

3 

 

Baik 

Tulisan bisa dibaca dan ada 

coretan antara 6-10 

2 

 

Cukup 

 

Tulisan sulit dibaca dan ada 

coretan antara 10-15 

1 Kurang baik 

 

Rumus penghitungan nilai sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 2. Instrumen nontes : lembar observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara   

dan dokumentasi foto 

 

 

 

 

Nilai akhir  = 
 
Jumlah perolehan skor  x 100% 

skor ideal 
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Lampiran 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
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SIKLUS II 

 

Sekolah   : SMP  Negeri 2 Kandeman  

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit (2 x pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk paragraf 

narasi. 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis paragraf narasi dengan memperhatikan cara penulisan serta 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan yang tepat. 

C. Indikator 

1) Menemukan ciri-ciri paragraf narasi. 

2) Menulis paragraf narasi dengan memperhatikan cara penulisan dengan 

pilihan kata yang tepat. 

3) Menyunting paragraf narasi yang ditulis sendiri. 

D. Tujuan Pembelajaran  

1) Siswa dapat menemukan ciri-ciri paragraf narasi 

2) Siswa dapat menulis paragraf narasi berdasarkan pengalaman 

menggunakan ejaan dengan tepat. 

3) Siswa mampu menyunting paragraf narasi yang ditulis sendiri. 

 

E. Materi Pembelajaran  

1) Hakikat  Narasi 

  Narasi adalah bentuk tulisan yang menceritakan atau mengisahkan 

rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan kejadian-kejadian secara 

krolologis dari waktu kewaktu lain.  

2)  Unsur-unsur yang terdapat dalam Paragraf Narasi. 

5) Berupa rangkaian kejadian atau peristiwa 
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6)  Memiliki latar yang berupa latar waktu dan tempat terjadinya peristiwa 

7) Terdapat alasan atau latar belakang pelaku mengalami peristiwa 

8) Terdapat pelaku atau tokoh yang mengalami peristiwa 

9) Memiliki susunan kronologis atau keterangan waktu. 

3) Agar cerita siswa lengkap dan sistematis siswa harus dibimbing dengan   

     sejumlah pertanyaan: 

g. Peristiwa apa yang dialami tokoh utama dalam film tersebut? 

h. Siapa saja kah tokoh yang ada dalam film tersebut? 

i. Dimana peristiwa itu terjadi? 

j. Dalam film yang ditayangkan Kapan peristiwa itu terjadi? 

k. Dalam film yang ditayangkan Mengapa peristiwa itu terjadi? 

l. Bagaimana urutan kejadian yang ada pada fim? 

4) Langkah-langkah Menulis Paragraf Narasi 

i. Menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. 

j. Merancang peristiwa-peristiwa yang akan ditampilkan dalam bentuk 

skema alur. 

k. Membagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal,perkembangan,dan 

akhir cerita. 

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

pendukung cerita. 

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

n. Menyusun kerangka paragraf 

o. Merangkai kata-kata menjadi kalimat 

p. Menulis kalimat dalam bentuk paragraf 

5) Contoh Paragraf Narasi  

Senangnya Berlibur ke Pemandian Air Panas Guci 

Hari itu, Minggu 1 Desember 2013, sewaktu libur. Saya 

dan Keluarga berlibur kePemandian Air Panas Guci, 

tepatnya di daerah Bumiayu, Tegal. Awalnya saya berfikir, 

kenapa dinamakan  pemandian Air Panas Guci?. Dugaan 

saya, mungkin di sekitar pemandian terdapat banyak Guci-
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Guci antik, ternyata dugaan saya salah. Nama pemandian air 

panas Guci itu adalah pemberian dari sesepuh di kampung 

itu. Seusai mengetahui asal muasal nama dari pemandian air 

panas Guci tersebut, saya terkejut melihat panorama alam di 

sekitar pemandian. Sunggu indah dan sejuk pemandian pada 

pagi hari. Kabut dingin dan hijaunya pepohonan  serta  

jernih lalu hangatnya pemandian  mebuat  saya dan keluarga 

ingin memanjakan diri dengan bermain air di pemandian 

sambil mengamati hijaunya pegunungan yang sayang untuk 

dilewatkan. 

Hari itu, Minggu 1 Desember 2013, sewaktu libur. Saya 

dan Keluarga berlibur ke Pemandian Air Panas Guci, 

tepatnya di daerah Bumiayu Kota Tegal. Awalnya saya 

berfikir, kenapa dinamakan  pemandian Air Panas Guci?. 

Dugaan saya, mungkin di sekitar pemandian terdapat 

banyak guci-guci antik, ternyata dugaan saya salah. Nama 

Pemandian Air Panas Guci itu adalah pemberian dari 

sesepuh di kampung itu. Seusai mengetahui asal muasal 

nama dari Pemandian Air Panas Guci tersebut, Saya 

terkejut melihat panorama alam di sekitar pemandian. 

Sunggu indah dan sejuk pemandian pada pagi hari. Kabut 

dingin dan hijaunya pepohonan  serta  jernih, hangatnya 

pemandian  mebuat  saya dan keluarga ingin memanjakan 

diri dengan bermain air di pemandian sambil mengamati 

hijaunya pegunungan sayang untuk dilewatkan. 

 

6) Unsur-unsur yang Dinilai dalam Menulis Paragraf Narasi. 

a. Tindakan atau peristiwa 

Penilaian aspek tindakan atau peristiwa difokuskan pada kelengkapan 

informasi yang ditulis oleh siswa, penalaran yang logis, pemilihan kalimat 

yang komunikatif dan ketuntasan isi cerita  dalam setiap paragraf 
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b. Waktu dan tempat 

Penilaian aspek waktu dan tempat difokuskan pada keterangan waktu dan 

tempat yang ditulis oleh siswa dalam paragraf narasi.  

c. Kronologis kejadian 

Penilaian aspek kronologis kejadian difokuskan pada kejadian atau 

peristiwa diterangkan secara berurutan dan  jelas dalam paragraf narasi. 

d. Kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan penokohan, setting, amanat) 

Penilaian aspek unsur cerita difokuskan pada keberadaan alur, tokoh, 

penokohan, seting ,amanah yang ditulis siswa dalam paragraf narasi. 

e. Penggunaan ejaan dan tanda baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada kesalahan 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang ditulis dan digunakan oleh siswa 

dalam paragraf  narasi.  

f. Kerapian tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan dalam kejelasan hasil tulisan 

dan tidak adanya coretan pada paragraf narasi yang ditulis oleh siswa. 

7) Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Menyunting Narasi 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyunting narasi adalah 

sebagai berikut. 

a. Ketepatan menyunting penulisan tindakan atau peristiwa  

Dalam penulisan tindakan atau peristiwa pada paragraf narasi yang 

disunting adalah pada kelengkapan informasi yang ditulis oleh siswa, 

penalaran yang logis, pemilihan kalimat yang komunikatif, menarik dan 

variatif serta ketuntasan isi cerita  dalam setiap paragraf  

b. Ketepatan menyunting penulisan waktu dan tempat 

Dalam penulisan waktu dan tempat yang disunting adalah keterangan 

waktu dan tempat mencakupi kapan dan dimana peristiwa terjadi.  

c. Ketepatan menyunting penulisan kronologis kejadian 

Dalam penulisan kronologis kejadian yang disunting adalah seluruh 

kejadian atau peristiwa diterangkan secara berurutan dan  jelas dalam 

paragraf narasi. 
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d. Ketepatan menyunting penulisan kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan 

penokohan, setting, amanat) 

Dalam penulisan kelengkapan unsur cerita yang disunting adalah 

keberadaan alur, tokoh dan penokohan, setting dan amanat cerita yang 

ditulis dan disampaikan. 

e. Ketepatan menyunting penggunaan ejaan dan  tanda baca  

Dalam penggunaan ejaan dan  tanda baca yang disunting adalah 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai dengan kaidah 

penulisan EYD dengan memperhatikan kesalahan penulisan ejaan dan tanda 

baca pada paragraf narasi. 

f. Ketepatan kerapian tulisan. 

Dalam hal kerapian tulisan yang disunting adalah hasil tulisan jelas, 

dapat terbaca, rapi dan tidak terdapat coretan.  

 

Amati contoh penyuntingan (perbaikan) berikut! 

BERKUNJUNG 

Pada Tanggal 10 Mei aku dan seluruh keluargaku 

pergi kesurabaya berkunjung kerumah paman. Hatiku 

sangat senang sekali. Kemudian ak bermain sambil 

bercocok tanah dikebun belakang rumah paman,sungguh 

pengalaman yang mengesankan. 

Pada tanggal 10 Mei aku dan seluruh keluargaku 

pergi ke Surabaya berkunjung kerumah paman. Hatiku 

sangat senang sekali. Ak bermain sambil bercocok tanah 

dikebun belakang rumah paman, Sungguh pengalaman yang 

mengesankan. 

 

F. Metode dan Teknik 

4) Pendekatan kontekstual 

5) Metode 

g. Ceramah 
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h. Tanya jawab 

i.    Diskusi 

j.    Inkuiri 

k. Unjuk kerja dan penugasan 

l.    Refleksi 

6) Teknik Pertanyaan Terbimbing Melalui Media Film 

 

G. Langkah-langkah/ Skenario Pembelajaran 

No Kegiatan Pembelajaran Waktu Metode 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan awal 

d. Guru menciptakan suasana kelas yang 

religius dengan menunjuk salah satu 

siswa memimpin berdoa, memeriksa 

kehadiran. 

e. Guru bertanya jawab tentang kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa tentang 

pengalaman belajar pada pertemuan 

siklus I.  

f. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

g. Guru memberikan motivasi pada siswa 

untuk meningkatkan keterampilan 

menulis paragraf narasi dengan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media 

film. 

Kegiatan Inti 

a. guru memberikan teks paragraf narasi 

berkaitan dengan tema pada pelajaran 

sebelumnya yaitu “Wisata Budaya ke 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan  
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Desa Kebonagung Yogyakarta”. 

b. Guru bersama siswa mengidentifikasi 

aspek-aspek menulis paragraf narasi. 

c. Siswa diberi penjelasan yang lebih 

mendalam tentang materi  menulis 

paragraf narasi dan langkah-langkah 

dalam menyunting paragraf narasi. 

d. Guru memberikan pengarahan dan 

instruksi agar siswa bertanggung jawab 

untuk mengerjakan tugasnya masing-

masing di dalam kelompok. 

e. Guru membagi siswa dalam kelompok 

yang anggotanya 4-5 siswa. 

f. Siswa diperlihatkan film “Harap 

Tenang Ada Ujian”. 

g. Bersama kelompoknya siswa diajak 

mencari jawaban dalam bentuk kalimat. 

h. Siswa diminta membuat kerangka 

paragraf narasi secara individual. 

i. Siswa diminta menyusun kalimat dalam 

bentuk paragraf narasi. 

j. Siswa secara individu menulis paragraf 

narasi. 

k. Perwakilan dari masing-masing 

kelompok membacakan hasil menulis 

paragraf narasi didepan kelas. 

l. Guru dan siswa saling memberikan 

tanggapan terhadap pembelajaran 

menulis paragraf narasi. 

m. Siswa mengumpulkan hasil menulis 

paragraf narasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

Ceramah/Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Diskusi 

 

Penugasan  

 

Diskusi 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

Unjuk kerja 

 

Unjuk kerja 

 

 

Refleksi 
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Kegiatan Akhir 

a. guru memberikan simpulan 

pembelajaran tentang menulis paragraf 

narasi. 

b. Guru bersama siswa melakukan 

kegiatan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

c. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan kesulitan 

yang dihadapi dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi. 

d. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

 

Refleksi  

2. Pertemuan Kedua  

Kegiatan Awal 

a. Guru memulai pelajaran dengan salam 

dan mengkondisikan siswa agar siap 

mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf narasi. 

b. Guru melakukan apersepsi melalui 

kegiatan tanya jawab mengenai materi 

yang telah disampaikan pada pertemuan 

pertama 

c. Guru mengingatkan kembali kepada 

siswa mengenai kompetensi yang akan 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah/ tanya 

jawab 
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dicapai dan materi pembelajaran yang 

belum dikuasai siswa. 

d. Guru memberikan motivasi pada siswa 

untuk meningkatkan keterampilan 

menulis paragraf narasi. 

Kegiatan Inti 

a. Siswa menerima hasil pekerjaan yang 

dikumpulkan pada pertemuan 

sebelumnya 

b. Sebagai pengingat, guru mengulas 

kembali mengenai materi pembelajaran 

menulis paragraf narasi dan langkah-

langkah dalam menyunting paragraf 

narasi pada pertemuan sebelumnya 

c. Siswa menuang ide-idenya dalam 

menulis paragraf narasi. 

d. Siswa menyunting hasil paragraf narasi 

yang ditulis. 

e. Siswa merevisi hasil paragraf narasi 

yang telah diperbaiki dan disuntingnya. 

f. Hasil menulis paragraf narasi 

dikumpulkan kemudian dibagi acak 

untuk saling ditanggapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

Unjuk kerja 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

Penugasan  
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g. Siswa memberi penilaian terhadap hasil 

akhir menulis paragraf narasi teman 

berdasarkan kriteria penilaian yang 

sudah diberikan oleh guru. 

h. Sebagian siswa mempresentasikan hasil 

menulis paragraf narasi di depan kelas. 

i. Siswa mengumpulkan hasil menulis 

paragraf narasi kepada guru. 

j. Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa dengan hasil terbaik berupa 

kesempatan untuk menampilkan hasil 

pekerjaannya di mading sekolah dan 

diberi hadiah oleh guru.  

Kegiatan akhir 

a. Guru memberi simpulan pembelajaran 

hari itu 

b. Guru dan siswa melakukan refleksi 

c. Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan kesulitan 

yang dihadapi dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi dengan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media 

film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

Penghargaan  

 

 

 

 

 

Ceramah/ tanya 

jawab 

Refleksi 
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d. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa yang mendapatkan nilai kurang 

agar terus berlatih untuk meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf 

narasinya. 

e. Guru membagikan catatan harian 

kepada siswa untuk diisikan mengenai 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf narasi menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui 

media film dan melakukan wawancara. 

f. Guru menutup pelajaran dengan 

memberikan salam 

 

Tanya jawab 

 

 

H. Alat dan Sumber Belajar 

c. Alat          :  LKS, laptop, LCD 

d. Sumber belajar : Buku teks Bahasa Indonesia kelas VII dan media film  

I. Penilaian 

Jenis tagihan  :  penugasan dan praktik 

Bentuk instrumen  :  - Rubrik penilaian 

- Kriteria penilaian 

- Pedoman penilaian    

Bentuk tes  : praktik. 
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Soal 

b. Identifikasilah unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi  seperti 

yang dijelaskan oleh guru! 

c. Tulislah secara individu dalam kelompokmu aspek apa saja yang ada pada 

film “Wisata Budaya ke Desa Kebonagung Yogyakarta”! 

d. Buatlah sebuah paragraf narasi dengan memperhatikan aspek tindakan 

atau peristiwa, aspek waktu dan tempat, aspek kronologis kejadian, aspek 

kelengkapan unsur cerita (alur, tokoh dan penokohan,setting, 

amanat),aspek pengunaan ejaan, dan aspek kerapian tulisan! 

e. Suntinglah paragraf narasi yang telah kalian buat dengan memperhatikan 

pedoman kriteria penilaian  yang benar! 

 

Tabel 1. Kisi-kisi Penilaian Keterampilan Menulis paragraf narasi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Penilaian 

No. Instrument 

1. Siswa mampu 

mengidentifikasi 

unsur-unsur paragraf 

narasi. 

2. Siswa mampu 

mendata aspek-aspek 

paragraf narasi yang 

ada dalam film 

“Wisata Budaya ke 

Desa Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD.  

3. Siswa mampu 

menulis paragraf 

narasi dengan 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktik 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Identifikasilah unsur-

unsur paragraf narasi  

seperti yang dijelaskan 

oleh guru! 

e. Datalah aspek-aspek 

paragraf narasi yang ada 

dalam film “Wisata 

Budaya ke Desa 

Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD. 

f. Tulislah secara individu 

dalam kelompokmu 

paragraf narasi dengan 

memperhatikan tindakan 
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memperhatikan aspek 

tindakan atau 

peristiwa, aspek 

waktu dan tempat, 

kronologis kejadian, 

kelengkapan unsur 

cerita (alur, tokoh dan 

penokohan, setting, 

amanat), penggunaan 

ejaan dan  tanda baca 

serta kerapian tulisan 

dalam film “Wisata 

Budaya ke Desa 

Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD. 

4. Siswa mampu 

menyunting paragraf 

narasi yang ditulis 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

atau peristiwa, waktu dan 

tempat, kronologis 

kejadian, kelengkapan 

unsur cerita (alur, tokoh 

dan penokohan, setting, 

amanat), penggunaan 

ejaan dan  tanda baca 

serta kerapian tulisan 

dalam film “Wisata 

Budaya ke Desa 

Kebonagung 

Yogyakarta” melalui 

LCD. 

g. Suntinglah paragraf 

narasi yang telah kalian 

buat dengan 

memperhatikan pedoman 

kriteria penilaian  yang 

benar! 

 

 

Pedoman Penilaian 

 

No Aspek Penilaian  Skala  Skor Bobot Nilai 

1 2 3 4 

1. Tindakan atau peristiwa      4 6 24 

2. Waktu dan tempat     4 5 20 

3. Kronologis Kejadian     4 5 20 

4. Kelengkapan unsur 

cerita(alur,tokoh,penokohan,setting 

dan amanat) 

    4 5 20 

5. Penggunaan ejaan dan tanda baca      4 2 8 

6 Kerapian tulisan      4 2 8 

Jumlah  24 25 100 

 

Keterangan : 

1. Pemberian nilai untuk setiap aspek dilakukan dengan member tanda check list (  

) pada kolom skala nilai yang dianggap cocok. 

2. Skor = Skala x Bobot 
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3. Skala nilai : 

1= kurang 

2= cukup 

3= baik 

4= sangat baik 

 

 

 

 

Rubrik Penilaian Menulis Narasi  

 

No  Aspek 

penilaian 

Kriteria Skala 

Nilai 

Kategori Skor 

Maksim

al 

1. Tindakan 

atau 

peristiwa 

Informasi lengkap, penalaran 

logis, sangat komunikatif, dan 

ketuntasan  ada dalam setiap 

paragraph 

4 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

Informasi lengkap, penalaran 

logis, dan komunikatif ada 

dalam setiap paragraf  

3 

 

 

Baik  

 

 

Informasi cukup dan penalaran 

logis ada dalam setiap paragraf  

2 

 

Cukup 

 

Penalaran logis ada  dalam 

setiap paragraf tetapi tidak 

komunikatif 

1 Kurang  

 

2. Waktu dan 

tepat 

 

Terdapat keterangan waktu dan 

tempat  

4 

 

Sangat 

baik 

 

Terdapat keterangan tempat  3 Baik 

Terdapat keterangan waktu  2 Cukup 

Tidak terdapat keterangan 

waktu dan tempat. 

1 Kurang 

baik 

3 Kronologis 

kejadian 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan berurutan 

dan  jelas 

4 

 

Sangat 

baik 

 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan tidak 

berurutan  

3 

 

Baik 

 

Kronologis kejadian atau 

peristiwa diterangkan sebagian  

2 

 

Cukup 
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Kronologis kejadian atau 

peristiwa tidak diterangkan  

1 Kurang 

baik 

4 

 

 

 

Kelengkapa

n unsur 

cerita (alur, 

tokoh dan 

penokohan, 

setting, 

amanat)  

Alur,tokoh,penokohan,seting 

,amanah ada dalam paragraf 

4 

 

Sangat 

baik 

 

Alur,tokoh,penokohan,seting 

ada dalam paragraf  

3 

 

Baik 

 

Alur,tokoh,penokohan ada 

dalam paragraf  

2 

 

Cukup 

 

Alur,tokoh ada dalam paragraf 1 Kurang 

baik 

5 Penggunaa

n ejaan dan 

tanda baca 

Tidak ada kesalahan 

penggunaan ejaan dan tanda 

baca dalam setiap paragraf 

4 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 1-5 

3 

 

Baik 

  

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 6-

10 

2 

 

Cukup 

 

Jumlah kesalahan penggunaan 

ejaan dan tanda baca antara 11-

15 

1 Kurang 

baik 

6. 

 

 

 

 

 

Kerapian 

tulisan 

Tulisan jelas dan tidak ada 

coretan 

4 Sangat 

baik 

 

Tulisan mudah dibaca dan ada 

coretan antara 1-5 

3 

 

Baik  

 

 

Tulisan bisa dibaca dan ada 

coretan antara 6-10 

2 

 

Cukup 

 

Tulisan sulit dibaca dan ada 

coretan antara 10-15 

1 Kurang 

baik 

 

Rumus penghitungan nilai sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai akhir  = 
 
Jumlah perolehan skor  x 100% 

skor ideal 
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 2. Instrumen nontes : lembar observasi, jurnal guru dan siswa, wawancara   

dan dokumentasi foto 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Batang , Maret 2014 

 

Mengetahui 

 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Kandeman 

Kelas   : VII B 

 

Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini:  

No Responden 

Aspek Pengamatan 

Proses Pembelajaran  Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. R1           

2. R2           

3. R3           

4. R4           

5. R5           

6. R6           

7. R7           

8. R8           

9. R9           

10. R10           

11. R11           

12. R12           

13. R13           

14. R14           

15. R15           

16. R16           

17. R17           

18. R18           

19. R19           

20. R20           

21. R21           

22 R22           

23 R23           

24 R24           
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25 R25           

26 R26           

27 R27           

28 R28           

29 R29           

30 R30           

31 R31           

32 R31           

33 R33           

34 R34           

35 R35           

Jumlah           

Persentase (%)           

 

Keterangan 

A. Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis paragraf narasi 

2. Intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur 

yang terdapat dalam paragraf narasi 

3. Intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film  

4. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf 

narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan 

5. Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

 

B. Perubahan Perilaku 

6) Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

7) Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

8) Keaktifan bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

9) Kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi 

10) Tanggung jawab siswa dalam tugas menyunting paragraf narasi 
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Lampiran 4 

 

PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

  Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Kandeman  

Kelas  : VII B 

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

   

1) Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menulis 

narasi ? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

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

2) Bagaimana proses diskusi siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi ? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

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

3) Bagaimana proses siswa ketika menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film ? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

..............................................................................................................................  
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4) Bagaimana proses siswa ketika menyunting paragraf narasi ? 

Jawab:....................................................................................................................

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

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

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

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

5) Bagaimana suasana kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

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

6) Bagaimana keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

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

7) Bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi  

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

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

8) Bagaimana keaktifan bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam 

diskusi kelompok? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

9) Bagaimana kemandirian siswa saat proses pembelajaran menulis paragraf 

narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab:...................................................................................................................

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

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

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

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

10) Bagaimana tanggung jawab siswa saat proses menyunting paragraf narasi? 

Jawab:....................................................................................................................

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

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

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

............................................................................................................................... 
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Lampiran 5 

 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Mata pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Kandeman  

Kelas   : VII B 

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

Nama Responden:................................................. 

 

1. Bagaimana perasaan Anda saat proses pembelajaran menulis paragraf narasi  

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

Alasan:...............................................................................................................

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

……………………………………………………………………………...... 

2. Apakah kalian tertarik mengikuti pembelajaran menulis paragraf narasi  

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...  

Alasan:...............................................................................................................

.........…………………………………………………………………………

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

3. Bagaimana menurut Anda tentang gaya guru mengajar? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

Alasan:………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...

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

4. Adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam pembelajaran menulis paragraf 

narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 
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Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

Alasan:………………………………………………………...........................

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

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

5. Apa manfaat yang Anda peroleh dari kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media 

film? 

Jawab:………………………………………………………………………...

..………………………………………………………………………………

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

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

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

......................................................................................................................... 
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Lampiran 6  

 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

Mata pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Kandeman  

Kelas   : VII B 

 

 Pengambilan gambar berupa foto dilakukan pada saat: 

1. Aktivitas siswa  ketika antusias mendengarkan penjelasan guru saat proses  

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film. 

2. Aktifitas siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

3. Aktivitas bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam kegiatan 

diskusi kelompok  

4. Aktivitas siswa saat proses menulis paragraf narasi  

5. Aktivitas siswa saat proses menyunting paragraf narasi  
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Lampiran 7 

Daftar Nama Siswa Kelas VIIB SMP N 2 Kandeman 

 

No. No. Induk Nama 

1 1469 ACHMAD YULIANTO 

2 1474 AHMAD MAHMUDIN 

3 1477 AIS ROCHMAWATI 

4 1479 AMAT SAIFUDIN 

5 1484 ARFIAN DANU 

6 1488 AZIZAH 

7 1492 BAYU GUNAWAN 

8 1497 DADANG HERMAWAN 

9 1501 DIAN PUTRI CAHYANI 

10 1506 DYAH SUKMAWATI 

11 1507 EFENDI 

12 1514 FRENDI PRADANA 

13 1516 IDA MASLAHA TURSEH 

14 1520 ILMA FANI NABILLA 

15 1526 IWAN SAPUTRA 

16 1530 KHIKMATUL LAYLY 

17 1531 KHOIRUL ANAM 

18 1535 KUROTUL UYUN 

19 1541 M. AMALUDIN 

20 1545 MELLINDA SARI 

21 1550 MUCHAMAD KUNARTO 

22 1554 MUSTAKIM 

23 1555 MUSYAROFAH 

24 1559 NUR ABSAH 

25 1565 PUSPA WIDYA LESTARI 

26 1569 RINDONI NASIRIN 

27 1573 RIZKA BELA O 

28 1577 ROCHMANI 

29 1581 SARIFATUL ULFA 

30 1585 STEFANUS PUJO R 

31 1589 SUNARSIH 

32 1593 SYAIFUL BAHRI 

33 1595 TITIK QOSIATUN 

34 1602 WAISAN 

35 1605 ZAENAB 
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Lampiran 8 

Hasil Tes Siklus I 

 

              
No.  

Kode 

Resp 

Aspek Penilaian 

  1 2 3 4 5 6 

1 r1 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 

2 r2 12 50,00 10 50,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 64 

3 r3 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 6 75,00 67 

4 r4 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 

5 r5 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 4 50,00 71 

6 r6 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 6 75,00 67 

7 r7 6 25,00 5 25,00 5 25,00 5 25,00 2 25,00 2 25,00 25 

8 r8 18 75,00 15 75,00 5 25,00 20 100,00 6 75,00 6 75,00 70 

9 r9 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 

10 r10 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 4 50,00 73 

11 r11 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 

12 r12 18 75,00 15 75,00 10 50,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 70 

13 r13 18 75,00 10 50,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 70 

14 r14 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 4 50,00 71 

15 r15 18 75,00 15 75,00 10 50,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 70 

16 r16 18 75,00 10 50,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 4 50,00 68 

17 r17 18 75,00 15 75,00 15 75,00 10 50,00 6 75,00 6 75,00 70 

18 r18 18 75,00 10 50,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 4 50,00 68 

19 r19 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 
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20 r20 18 75,00 10 50,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 70 

21 r21 18 75,00 10 50,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 6 75,00 68 

22 r22 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 

23 r23 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 4 50,00 71 

24 r24 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

25 r25 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 

26 r26 18 75,00 10 50,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 70 

27 r27 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 4 50,00 71 

28 r28 12 50,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 69 

29 r29 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 4 50,00 71 

30 r30 18 75,00 15 75,00 15 75,00 10 50,00 6 75,00 6 75,00 70 

31 r31 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 4 50,00 73 

32 r32 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

33 r33 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 4 50,00 4 50,00 71 

34 r34 6 25,00 5 25,00 5 25,00 5 25,00 2 25,00 6 75,00 29 

35 r35 18 75,00 15 75,00 10 50,00 10 50,00 6 75,00 6 75,00 65 

Jumlah 540 2250 470 2350 480 2400 495 2475 184 2300 186 2325 2355 

Rata2 15,43 64,29 13,43 67,14 13,71 68,57 14,14 70,71 5,26 65,71 5,31 66,43 67,286 

% rata-rata 64,29%   67,14%   68,57%   70,71%   65,71%   66,43%   67,27% 
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Lampiran 9 

 

Hasil Tes Siklus II 

              
No.  

Kode 

Resp 

Aspek Penilaian 

  1 2 3 4 5 6 

1 r1 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

2 r2 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

3 r3 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

4 r4 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

5 r5 18 75,00 15 75,00 15 75,00 20 100,00 6 75,00 6 75,00 80 

6 r6 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

7 r7 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

8 r8 18 75,00 15 75,00 20 100,00 20 100,00 6 75,00 6 75,00 85 

9 r9 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

10 r10 24 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 6 75,00 8 100,00 98 

11 r11 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

12 r12 18 75,00 15 75,00 15 75,00 20 100,00 6 75,00 6 75,00 80 

13 r13 18 75,00 15 75,00 20 100,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 80 

14 r14 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

15 r15 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

16 r16 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

17 r17 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

18 r18 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 
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19 r19 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

20 r20 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

21 r21 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

22 r22 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

23 r23 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

24 r24 24 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 8 100,00 8 100,00 100 

25 r25 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

26 r26 18 75,00 15 75,00 15 75,00 20 100,00 6 75,00 6 75,00 80 

27 r27 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

28 r28 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

29 r29 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

30 r30 18 75,00 20 100,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 80 

31 r31 24 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 6 75,00 8 100,00 98 

32 r32 24 100,00 20 100,00 20 100,00 20 100,00 8 100,00 8 100,00 100 

33 r33 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

34 r34 18 75,00 15 75,00 15 75,00 15 75,00 6 75,00 6 75,00 75 

35 r35 18 75,00 15 75,00 15 75,00 20 100,00 6 75,00 6 75,00 80 

Jumlah 654 2725 550 2750 555 2775 570 2850 214 2675 218 2725 2761 

Rata2 18,69 77,86 15,71 78,57 15,86 79,29 16,29 81,43 6,11 76,43 6,23 77,86 78,8857 

% rata-rata 77,86%   78,57%   79,29%   81,43%   76,43%   77,86%   78,87% 
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Lampiran 10  

 

Hasil Menulis Paragraf Narasi Siswa Siklus I 
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Lampiran 11 

 

Hasil Menulis Paragraf Narasi Siklus II 
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Lampiran 12 

 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Kandeman 

Kelas   : VII B 

 

Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini:  

N

o 
Responden 

Aspek Pengamatan 

Proses Pembelajaran  Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. R1 √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

2. R2 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

3. R3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 

4. R4 √ √ √ - √ √ √ √ - √ 

5. R5 √ - √ √ √ √ √ √ - √ 

6. R6 √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

7. R7 - - √ - - √ √ √ √ - 

8. R8 √ - √ √ √ √ - √ √ √ 

9. R9 √ √ - - √ √ √ - √ √ 

1

0. 
R10 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1

1. 
R11 

√ - √ √ √ √ - √ √ √ 

1

2. 
R12 

√ − - - √ √ √ - √ √ 

1

3. 
R13 

- √ √ - - - √ √ - - 

1

4. 
R14 

√ - - √ √ √ - - √ √ 

1

5. 
R15 

√ √ √ √ - √ - √ √ √ 

1

6. 
R16 

- √ √ - √ - √ √ - √ 

1

7. 
R17 

√ √ - √ √ √ √ - √ √ 

1 R18 - √ √ - √ - √ √ √ √ 
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8. 

1

9. 
R19 

√ - - √ - √ √ - √ - 

2

0. 
R20 

√ √ √ √ √ - - √ √ √ 

2

1. 
R21 

- √ - - √ - - √ √ - 

2

2 
R22 

√ √ - √ √ √ √ - √ √ 

2

3 
R23 

√ √ √ √ √ - √ √ √ √ 

2

4 
R24 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2

5 
R25 

√ √ √ - √ √ √ √ - √ 

2

6 
R26 

√ √ √ - √ √ √ √ - √ 

2

7 
R27 

- √ √ √ - - √ √ √ - 

2

8 
R28 

√ √ - - √ √ √ - √ √ 

2

9 
R29 

√ - √ - √ √ - √ - √ 

3

0 
R30 

- √ - √ - - √ - √ - 

3

1 
R31 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3

2 
R31 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3

3 
R33 

√ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

3

4 
R34 

- - - - - √ - √ - - 

3

5 
R35 

√ √ √ √ √ √ √ √ - √ 

Jumlah 27 27 25 22 28 27 27 25 22 28 

Persentase (%) 77,14 77,14 71,43 62,86 80 77,14 77,14 71,43 62,86 80,0

0 
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Keterangan 

A. Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis paragraf narasi 

2. Intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur 

yang terdapat dalam paragraf narasi 

3. Intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film  

4. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf 

narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan 

5. Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

 

B. Perubahan Perilaku 

1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

3. Keaktifan bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

4. Kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi 

5. Tanggung jawab siswa dalam tugas menyunting paragraf narasi 
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Lampiran 13 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Kandeman 

Kelas   : VII B 

 

Berilah tanda check list (√) pada kolom lembar observasi berikut ini:  

N

o 

Respon

den 

Aspek Pengamatan 

Proses Pembelajaran  Perilaku Siswa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. R1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. R2 √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

3. R3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. R4 √ √ √ - √ √ √ √ - √ 

5. R5 √ - √ √ √ √ √ √ - √ 

6. R6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. R7 - - √ - - √ √ √ √ - 

8. R8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9. R9 √ √ - √ √ √ √ - √ √ 

1

0. 
R10 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1

1. 
R11 

√ - √ √ √ √ √ √ √ √ 

1

2. 
R12 

√ √ - √ √ √ √ - √ √ 

1

3. 
R13 

√ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

1

4. 
R14 

√ - √ √ √ √ - √ √ √ 

1

5. 
R15 

√ √ √ √ - √ √ √ √ √ 

1

6. 
R16 

- √ √ √ √ - √ √ - √ 

1

7. 
R17 

√ √ - √ √ √ √ - √ √ 

1 R18 √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 



 

 

273 

8. 

1

9. 
R19 

√ √ - √ √ √ √ √ √ √ 

2

0. 
R20 

√ √ √ √ √ - - √ √ √ 

2

1. 
R21 

√ √ √ - √ √ - √ √ - 

2

2 
R22 

√ √ - √ √ √ √ - √ √ 

2

3 
R23 

√ √ √ √ √ - √ √ √ √ 

2

4 
R24 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2

5 
R25 

√ √ √ - √ √ √ √ - √ 

2

6 
R26 

√ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

2

7 
R27 

- √ √ √ √ - √ √ √ √ 

2

8 
R28 

√ √ - √ √ √ √ - √ √ 

2

9 
R29 

√ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

3

0 
R30 

- √ √ √ √ - √ √ √ √ 

3

1 
R31 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3

2 
R31 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3

3 
R33 

√ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

3

4 
R34 

- - - - - √ - √ √ √ 

3

5 
R35 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Jumlah 30 31 29 28 32 30 31 28 30 32 

Persentase 

(%) 

85,71 88,57 82,

8 

80,00 91,43 85,71 88,57 80 85,71 91,43 
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Keterangan 

A. Proses Pembelajaran 

1. Intensifnya proses internalisasi penumbuhan minat-minat siswa untuk 

menulis paragraf narasi 

2. Intensifnya proses diskusi yang kondusif untuk menentukan unsur-unsur 

yang terdapat dalam paragraf narasi 

3. Intensifnya proses siswa menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film  

4. Kondusif atau tidaknya kondisi siswa saat proses menyunting paragraf 

narasi dengan memperhatikan aspek kebahasaan 

5. Terbangunnya suasana yang reflektif sehingga siswa bisa menyadari 

kekurangan saat proses pembelajaran dan mengetahui apa yang akan 

dilakukan setelah proses pembelajaran 

B. Perubahan Perilaku 

1. Keantusiasan siswa saat mengikuti proses pembelajaran 

2. Keaktifan siswa dalam merespon, bertanya, dan menjawab pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru 

3. Keaktifan bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam kegiatan diskusi 

kelompok 

4. Kemandirian siswa dalam menulis paragraf narasi 

5. Tanggung jawab siswa dalam tugas menyunting paragraf narasi 
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Lampiran 14 

HASIL CATATAN HARIAN GURU SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Kandeman 

Kelas  : VII B 

   

1) Bagaimana proses kesiapan siswa dalam proses pembelajaran menulis paragraf 

narasi? 

Jawab: Pada proses kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf 

narasi pada  siklus I sudah berjalan baik, siswa sudah menujukkan 

kesiapannya dalam proses pembelajaran walaupun ada beberapa anak yang 

masih gaduh atau melakukan hal lain yang dapat mengganggu teman lain. 

2) Bagaimana proses diskusi siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi? 

Jawab: Diskusi siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat 

dalam paragraf narasi pada siklus I berjalan cukup lancar, walaupun ada 

beberapa anak yang masih gaduh atau melakukan hal lain yang dapat 

mengganggu kelancaran diskusi. 

3) Bagaimana proses siswa ketika menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab:Dalam proses menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film berjalan dengan  cukup intensif. 

Sebagian besar siswa dapat menulis paragraf narasi dengan cukup baik. 

Namun beberapa siswa mengalami kesulitan pada aspek tindakan atau 

peristiwa dan aspek penggunaan ejaan.  
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4) Bagaimana proses siswa ketika menyunting narasi? 

Jawab: Dalam menyunting siswa masih kesulitan. Siswa belum terbiasa dalam 

menyunting. Menyunting adalah salah satu kegiatan yang baru dikenal siswa, 

sehingga siswa masih kurang kondusif dalam menyunting. 

5) Bagaimana suasana kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran? 

Jawab:Kegiatan refleksi berjalan dengan baik. Sebagian kelas memperhatikan 

guru dalam menyampaikan kekurangan dalam pembelajaran siklus I 

6) Bagaimana keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi? 

Jawab: Sebagian besar siswa sudah antusias sejak dimulainya pertemuan 

pertama. Siswa sudah siap dengan alat tulis saat guru akan memulai 

pembelajaran. 

7) Bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi 

dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab: Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film sudah cukup baik, meskipun ada 

beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.  

8) Bagaimana keaktifan bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam 

diskusi kelompok? 

Jawab: Siswa cenderung masih susah atau kurang aktif dalam bekerja sama 

dengan teman sekelompoknya. Separuh kelas dalam siklus I sudah dapat 

berusaha berlatih bekerja sama dengan tutor, walaupun siswa pada awalnya 

masih malu-malu untuk mengungkapkan bagian mana yang dianggapnya 

susah.  

9) Bagaimana kemandirian siswa saat proses pembelajaran menulis paragraf 

narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab: sebagian besar siswa sudah cukup mandiri menuangkan ide-idenya  
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dalam menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, namun masih ada beberapa yang masih menengok 

pekerjaan teman lainnya. 

10) Bagaimana tanggung jawab siswa saat proses menyunting narasi? 

Jawab: Dalam siklus I sebagian siswa sudah dapat bertanggung jawab saat 

proses menyunting. Namun sebagian besar siswa belum dapat 

melaksanakannya karena menyunting merupakan kegiatan baru bagi siswa 

sehingga memerlukan pembiasaan terlebih dahulu. 
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Lampiran 15 

 

HASIL CATATAN HARIAN GURU SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran : Bahas Indonesia 

 Nama Sekolah  : SMP Negeri 2 Kandeman 

 Kelas   : VII B 

   

1) Bagaimana proses kesiapan siswa dalam proses pembelajaran menulis 

paragraf narasi? 

Jawab: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

narasi sudah baik, siswa sangat antusias ketika guru masuk ruangan kelas. 

Siswa sudah mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran 

menulis paragraf narasi. Siswa mengalami peningkatan dan perubahan 

perilaku menjadi lebih baik dan lebih antusias daripada siklus I. Siswa merasa 

lebih semangat mengikuti proses pembelajaran karena proses 

pembelajarannya tidak membosankan. 

2) Bagaimana proses diskusi siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang 

terdapat dalam paragraf narasi? 

Jawab: Diskusi siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat 

dalam paragraf narasi berjalan cukup lancar, sebagian besar siswa dapat 

mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam paragraf narasi. Anak 

yang masih gaduh atau melakukan hal lain yang dapat mengganggu 

kelancaran diskusi pada siklus I berkurang pada siklus II. 

3) Bagaimana proses siswa ketika menulis paragraf narasi dengan menggunakan 

teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab: Dalam proses menulis paragraf narasi dengan menggunakan teknik 

pertanyaan terbimbing melalui media film berjalan dengan intensif. Sebagian 

besar siswa dapat menuangkan ide dalam menulis paragraf narasi dengan 
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aspek tindakan atau peristiwa,aspek waktu dan tempat,aspek kronologis 

kejadian.aspek kelengkapan unsur cerita,aspek penggunaan ejaan,dan aspek 

kerapian tulisan dengan baik. Sebagian kecil siswa mengalami kesulitan pada 

aspek tindakan atau peristiwa,aspek penggunaan ejaan berkurang. 

4) Bagaimana proses siswa ketika menyunting paragraf narasi? 

Jawab: Dalam menyunting siswa sudah lebih baik dari pada siklus I. Siswa 

sudah dikenalkan menyunting pada siklus sebelumnya sehingga tidak seburuk 

pada siklus I. 

5) Bagaimana suasana kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran? 

Jawab: Kegiatan refleksi berjalan  lancar. Sebagian besar siswa di kelas 

memperhatikan guru dalam menyampaikan kekurangan dalam pembelajaran 

siklus II 

6) Bagaimana keantusiasan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi? 

Jawab: Sebagian besar siswa sudah antusias sejak dimulainya pertemuan 

pertama. Namun dalam pertemuan siklu II siswa menjadi lebih bersemangat 

dan antusias dalam pembelajaran.  

7) Bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis paragraf narasi 

menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film? 

Jawab: Keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film sudah 

baik dan mengalami peningkatan dibandingkan siklus I. Siswa cenderung lebih 

aktif dalam bertanya maupun menjawab pertayaan guru. Siswa lebih aktif dan 

lebih berani bertanya ketika da materi atau mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran. 

8) Bagaimana keaktifan bekerja sama dan berbagi dengan siswa lain dalam 

diskusi kelompok? 

Jawab: Siswa lebih aktif dalam bekerja sama dengan teman sekelompoknya 

dibandingkan siklus I. Siswa sudah dapat bekerja sama dengan tutor dalam 

memecahkan masalahnya, walaupun masih ada siswa masih malu-malu untuk 

mengungkapkan bagian mana yang dianggapnya susah tapi tidak sebanyak 

siklus I.  
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9) Bagaimana kemandirian siswa saat proses pembelajaran menulis paragraf 

narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film ? 

Jawab: sebagian besar siswa sudah mandiri menuangkan ide-idenya  

dalam menulis paragraf narasi menggunakan teknik pertanyaan terbimbing 

melalui media film, Masih ada beberapa yang masih menengok pekerjaan 

teman lainnya, namun tidak sebanyak pada siklus I. 

10) Bagaimana tanggung jawab siswa saat proses menyunting paragraf narasi? 

Jawab: Dalam siklus I sebagian siswa sudah dapat bertanggungjawab saat 

proses menyunting. Penyuntingan yang dilakukan disiklus II lebih baik 

dibandingkan pada siklus I, hal ini dikarenakan siswa sudah belajar pada 

kesalahan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. 
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Lampiran 16 

HASIL CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS I 

 

Nama Responden: Nur Absah 

1) Bisa, karena penjelasan yang diberikan oleh guru membuat saya paham 

2) Seru, karena sangat membantu saya dalam menulis paragraf narasi 

3) Menyenangkan, karena kita  mendapatkan pembelajaran yang baru dan tidak 

membosankan 

4) Kemudahannya, saya dapat menulis paragraf narasi dengan baik dan saya 

tidak mengalami kesulitan selama pembelajaran berlangsung 

5) Ditingkatkan lagi penggunaan pendekatan dan teknik ini pada pembelajaran 

berikutnya. 

Nama Responden: Dyah Sukmawati 

1) Bisa, karena memperhatikan penjelasan guru 

2) Saya terbantu dengan adanya pembelajaran yang dberikan oleh guru, karena 

memudahkan saya dalam menulis paragraf narasi 

3) Menarik, karena beda dari pembelajaran sebelumnya 

4) Kemudahannya, saya bisa terbantu dalam menulis paragraf narasi 

Kesulitannya, masih belum bisa dalam menentukan aspek tindakan atau 

peristiwa dan pemilihan ejaan yang tepat  

Saran saya, teknik dan media ini terus digunakan. 

Nama Responden: Ahmad Mahmudin 

1) Tidak bisa, karena saya kurang memperhatikan penjelasan guru 

2) Saya masih belum bisa menulis paragraf narasi dengan baik karena bingung  

3) Asyik karena tidak membosankan 

4) Saya bisa menyelesaikan hasil menulis paragraf narasi walaupun hasilnya 

jelek dan masih bingung dalam menuangkan ide dan memilih kata yang tepat 

5) Tingkatkan lagi 
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Lampiran 17 

 

HASIL CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS II 

Nama Responden: Nur Absah 

1) Bisa, karena guru menjelaskannya tidak terlalu cepat dan membuat saya 

paham 

2) Saya lebih mudah dalam menulis paragraf narasi karena pembelajarnnya 

sangat menyenangkan 

3) Saya merasa senang karena tidak membosankan dan bisa bertukar pikiran 

4) Saya lebih mudah dalam memahami materi menulis paragraf narasi dan saya 

tidak mengalami kesulitan dalam menulis paragraf narasi 

5) Semoga pembelajaran berikutnya lebih menarik dan variatif lagi. 

Nama Responden: Dyah Sukmawati 

1) Bisa, karena penjelasan guru mudah dipahami 

2) Saya bisa menulis paragraf narasi dengan baik karena pembelajaran yang 

diberikan oleh guru menarik 

3) Menyenangkan karena pembelajarnnya berbeda dari pembelajaran 

sebelumnya 

4) Saya bisa mengingat materi dengan baik dan saya sudah tidak mengalami 

kesulitan lagi dalam menentukan isi tindakan atau peritiwa dan pengunaan 

ejaan yang tepat dalam menulis paragraf narasi  

5) Ditingkatkan lagi penggunaan teknik dan media ini pada pembelajaran 

berikutnya 

Nama Responden: Ahmad Mahmudin 

1) Bisa, karena saya memperhatikan penjelasan guru 

2) Saya sudah mulai bisa menuangkan ide dalam menulis paragraf narasi tapi 

masih belum tepat dalam penggunaan ejaan  

3) Asyik karena tidak membosankan 

4) Saya sudah mulai paham bagaimana cara menulis paragraf narasi tetapi saya 

masih sulit dalam penggunaan ejaan yang tepat  

5) Tingkatkan lagi 

Lampiran 18 
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Nama Responden: Nur Absah 

1) Saya merasa senang sekali pada saat proses pembelajaran menulis paragraf 

narasi dengan menggunakan teknik pertanyaan terbimbing melalui media film 

karena proses pembelajaranya menyenangkan dan menarik. 

2) Saya sangat tertarik dan berminat terhadap pembelajaran menulis paragraf 

narasi ini. 

3) Ya, mudah dipahami karena dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami. 

4) Tidak ada kesulitan yang saya alami selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

5) Saya bisa menulis paragraf narasi 

Nama Responden: Dyah Sukmawati 

1) Senang, karena baru pertama ini proses menulis paragraf narasi menggunakan 

teknik dan media film. 

2) Saya tertarik dan berminat terhadap pembelajaran  menulis paragraf narasi 

menggunakan teknik dan media ini. 

3) Ya, mudah dipahami karena guru menjelaskannya dengan antusias dan baik. 

4) Masih belum bisa dalam menentukan aspek tindakan atau peristiwa serta 

pemilihan ejaan yang tepat.  

5) Menambah pengetahuan saya tentang menulis paragraf narasi. 

Nama Responden: Ahmad Mahmudin 

1) Asyik karena tidak membosankan 

2) Sedikit tertarik, karena tidak begitu suka menulis paragraf narasi 

3) Sulit sih untuk dipahami tapi setelah guru menjelaskannya aku menjadi 

paham 

4) Masih bingung dalam menuangkan ide dan penggunaan ejaan yang tepat 

5) Aku bisa menulis Paragraf narasi 
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Lampiran 19 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Nama Responden: Nur Absah 

1) Saya sangat senang, karena dapat menambah pengetahuan. Selain itu saya 

bisa bertukar pikiran dengan teman dan proses pembelajaran tidak 

membosankan. 

2) Saya sangat tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf 

narasi dengan teknik dan media yang  diberikan oleh guru 

3) Ya, mudah dipahami karena guru mengulang kembali materi tentang menulis 

paragraf narasi dan bagaimana cara menulis paragraf narasi. Selain itu, guru 

juga menjelaskan materi tidak terlalu cepat.  

4) Tidak ada kesulitan karena pembelajarannya menarik. 

5) Saya bisa mendapat pengetahuan dalam menulis paragraf narasi dan mampu 

menulis paragraf narasi dengan baik karena pembelajaran yang sangat 

menarik dan menyenangkan. 

Nama Responden: Dyah Sukmawati 

1) Senang, karena mendapat pengalaman baru film yang ditayangkan sangat 

menarik. 

2) Saya tertarik dengan pembelajaran menulis paragraf narasi, karena 

pembelajarannya menarik dan tidak mebosankan 

3) Mudah dipahami karena guru menjelaskannya tidak terlalu cepat. 

4) Tidak ada karena pembelajarannya menyenagkan 

5) Saya bisa mendapat pengetahuan dalam menulis paragraf narasi melalui film. 

Nama Responden: Ahmad Mahmudin 

1) Asyik karena tidak membosankan 

2) Ya, tertarik, karena menyenagkan 

3) Mudah dipahami karena guru mengajarnya tidak terlalu cepat. 

4) Pemilihan Kata yang tepat dan sesuai karena susah dan bingung 

5) Saya bisa menulis paragraf narasi 

Lampiran 20 
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SURAT PENETAPAN DOSBING 

 
 

 

 



 

 

286 

Lampiran 21 

 

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN 

 

 
 

 

 

 

PARAGRAF 
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Lampiran 22 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DARI 

SEKOLAH 
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Lampiran 23 

 

KETERANGAN LULUS UKDBI 
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Lampiran 25 
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Lampiran 26 
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Lampiran 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


