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ABSTRAK 

Kirana, Ayu Wida Nindya. 2009. Peningkatan Kemampuan Menulis Wacana 
Narasi Melalui Media Gambar Berangkai dengan Metode CIRC 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) pada Siswa Kelas X-2 
SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Skripsi. Jurusan Bahasa 
dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami, M.Pd. Pembimbing II: Sucipto Hadi 
Purnomo, M.Pd. 

 
Kata kunci: menulis wacana narasi, media gambar berangkai, metode CIRC. 
 

Kemampuan menulis wacana narasi siswa kelas X-2 SMA Islam T. Huda 
Bumiayu Kabupaten Brebes masih rendah. Nilai rata-rata kemampuan menulis 
wacana narasi siswa di kelas tersebut 60, padahal kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) yang harus dicapai adalah 67. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor, yaitu faktor siswa, metode pembelajaran, dan faktor media pembelajaran. 
Faktor siswa, sebagian siswa kesulitan menentukan ide dan topik untuk menulis 
wacana narasi. Rendahnya kemampuan siswa menulis wacana narasi juga 
disebabkan oleh metode pembelajaran yang diterapkan guru yang kurang variatif 
dan kurangnya media pembelajaran yang difasilitasi oleh sekolah.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah 
peningkatan kemampuan menulis wacana narasi siswa X.2 SMA Islam T. Huda 
Bumiayu Kabupaten Brebes setelah mengikuti pembelajaran menulis wacana 
narasi dengan menggunakan media gambar berangkai dan metode CIRC, dan (2) 
bagaimanakah perubahan tingkah laku siswa kelas X-2 SMA Islam T. Huda 
Bumiayu setelah mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi menggunakan 
media gambar berangkai dan metode CIRC? Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan kemampuan menulis wacana narasi dan untuk 
mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas X-2 SMA Islam T. Huda 
Bumiayu setelah mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi melalui media 
gambar berangkai dan metode CIRC.  

 Subjek penelitian ini adalah kemampuan menulis wacana narasi melalui 
media gambar berangkai dan metode CIRC pada siswa kelas X-2 SMA Islam T. 
Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Variabel penelitian ini berupa variabel input-
output dan variabel proses. Variabel input-output adalah kemampuan siswa dalam 
menulis wacana narasi berbahasa Jawa. Variabel proses dalam penelitian ini 
adalah penggunaan media gambar berangkai dan metode CIRC (Cooperative 
Iintegrated Reading and Composition). Penelitian ini menggunakan  desain 
penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 2 (dua) siklus. Tiap siklus terdiri atas  
empat langkah pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes 
berupa kemampuan menulis wacana narasi dengan media gambar berangkai dan 
metode CIRC. Teknik nontes berupa data observasi, jurnal, dan wawancara. 
Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. 
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Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam 
menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media gambar berangkai dan 
metode CIRC pada siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten 
Brebes. Peningkatan tersebut dapat diketahui dari hasil skor rata-rata pada data 
awal 60,04 (kategori kurang) meningkat pada siklus I menjadi 66,2 (kategori 
cukup), dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 74,13 (kategori baik). 
Persentase peningkatan skor rata-rata pada data awal ke siklus I 10,42%, dari 
siklus I ke siklus II  11,80%, dan dari data awal ke siklus II meningkat 23,47%. 
Berdasarkan dari hasil data nontes dapat diketahui bahwa tingkah laku siswa 
mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi awal ke siklus II. 

Saran penelitian ini yaitu guru dapat menggunakan metode CIRC dan media 
gambar berangkai dalam pembelajaran menulis narasi berikutnya dan siswa 
disarankan untuk terus berlatih menulis menggunakan bahasa Jawa agar mampu 
menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tulis. 
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SARI 

 Kirana, Ayu Wida Nindya. 2009. Peningkatan Kemampuan Menulis Wacana 
Narasi Melalui Media Gambar Berangkai dengan Metode CIRC 
(Cooperative Integrated Reading and Composition) pada Siswa Kelas X-
2 SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami, M.Pd. Pembimbing II: 
Sucipto Hadi Purnomo, M.Pd. 

 
Wosing tembung: nulis wacana narasi, medhia gambar berangkai, lan metode 

CIRC. 
 

Kabisan nulis wacana narasi siswa kelas X-2 SMA Islam T. Huda Bumiayu 
Kabupaten Brebes isih kurang. Buktine biji rata-rata kabisane siswa nulis wacana 
narasi mung 60, kamangka kriteria ketuntasan minimale (KKM) 67. Kahanan 
kasebut disebabake dening telung faktor, yaiku faktor siswa, metode panyinaon, 
lan faktor medhia panyinaon. Faktor siswa, akeh-akehe siswa kangelan milih ide 
lan topik kanggo nulis wacana narasi. Endheke kebisan siswa nulis wacana narasi 
uga disebabake dening metode panyinaon kang dicakake guru kurang variatif lan 
kurange medhia panyinaon kang disediyakake dening sekolahan. 

Masalah sing ana ing panaliten iki yaiku (1) kepriye ngundhake kabisan 
nulis wacana narasi siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten 
Brebes,  sawise melu panyinaon nulis wacana narasi kanthi migunakake medhia 
gambar berangkai lan metode CIRC lan (2) kepriye owah-owahane tindak-
tanduke  siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes sawise 
melu pasinaon nulis wacana narasi migunakake medhia gambar berangkai lan 
metode CIRC?  

Subjek panaliten iki yaiku kabisane nulis wacana narasi nganggo medhia 
gambar berangkai lan metode CIRC ing siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda 
Bumiayu Kabupaten Brebes.Variabel panaliten iki arupa variabel input-output lan 
variabel proses. Variabel input-output ing panaliten iki yaiku kabisane siswa nulis 
wacana narasi nganggo basa Jawa. Variabel proses ing panaliten iki yaiku 
migunakake medhia gambar berangkai lan metode CIRC (Cooperative Iintegrated 
Reading and Composition). Desain panaliten iki migunakake desain penelitian 
tindakan kelas kang kaperang dadi rong siklus, saben silus kaperang dadi papat 
jangkah panyinaon yaiku perencanaan, pelaksanaan, observasi, lan refleksi. 
Teknik ngumpulake data nganggo teknik tes lan teknik nontes. Teknik tes arupa 
tes nulis wacana narasi nganggo basa Jawa kanthi nggunakake medhia gambar 
berangkai lan metode CIRC. Teknik nontes arupa data observasi, jurnal, lan 
wawancara. Teknik analisis data migunakake teknik kualitatif lan teknik 
kuantitatif. 

Asile panaliten iki nuduhake yen kabisane siswa kelas X.2 SMA Islam T. 
Huda Bumiayu Kabupaten Brebes anggone nulis wacana narasi nganggo basa 
Jawa bisa mundhak sawise dianakake tindakan nulis wacana narasi nganggo basa 
Jawa kanthi migunakake medhia gambar berangkai lan metode CIRC. Mundhake 
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kabisane siswa anggone nulis wacana narasi nganggo basa Jawa bisa katitik saka 
rata-rata bijine siswa ing data awal 60,04 (kategori kurang) mundhak ing siklus I 
dadi 66,2 (kategori cukup), lan mundhak maneh ing siklus II dadi 74,13 (kategori 
baik). Persentase mundhake rata-rata bijine siswa saka data awal nganti siklus I 
10,42%, lan saka siklus I nganti siklus II 11,80%, lan saka data awal nganti siklus 
II mundhak dadi 23,47%. Adhedasar asil nontes bisa dingerteni yen tindak-
tanduke sisa owah luwih apik saka kondisi awal nganti siklus II. 

Saka panaliten iki menehi saran yaiku guru bisa nggunakake metode CIRC 
lan medhia gambar berangkai nganggo panyinaon nulis wacana narasi liyane lan 
siswa disaranake supaya gladhen anggone nulis wacana narasi migunakake basa 
Jawa supaya bisa nggunakake basa Jawa wujud tulis.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, 

serta dapat pula menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra dan budaya 

yang terkandung dalam bangsa. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Jawa di 

sekolah akan mencakup komponen berbahasa dan bersastra, yang meliputi aspek 

berbicara, mendengarkan, membaca, menulis dan apresiasi sastra. 

Berkaitan dengan keempat aspek di atas, aspek menulis merupakan salah 

satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran. 

Menulis merupakan salah salah satu keterampilan berbahasa yang perlu dimiliki 

oleh siswa mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Keterampilan menulis memiliki sifat yang fungsional untuk pengembangan diri 

dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui menulis seseorang dapat 

mengekspresikan ide, gagasan, pendapat, dan pengetahuan yang mereka miliki 

kepada orang lain secara tersurat. 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui penguasaan keterampilan menulis, 

diharapkan siswa mampu mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan yang 

dimilikinya setelah menjalani proses pembelajaran dalam berbagai jenis tulisan, 

baik fiksi maupun nonfiksi.  
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Kegiatan menulis baru dapat terlaksana apabila penulis mempunyai bahan 

untuk dijadikan sebagai bahan acuan. Biasanya bahan acuan tersebut merupakan 

buah pikiran yang berupa pengalaman, pendapat, pengetahuan, maupun 

keinginan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu 

kegiatan melukiskan lambang-lambang grafik dengan tujuan untuk berkomunikasi 

dengan orang lain dengan cara tidak langsung guna menyampaikan buah pikiran 

dengan media tulisan sebagai alat atau medianya.  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Islam T. 

Huda Bumiayu untuk kelas X dalam pembelajaran menulis terbagi menjadi tiga 

subaspek, yaitu menulis wacana berbahasa Jawa, menulis geguritan, dan 

meringkas teks. Salah satu standar kompetensi yang sesuai dengan pembelajaran 

menulis adalah mampu menuliskan ungkapan, gagasan, dalam bentuk wacana 

narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kompetensi dasar siswa 

mampu menuliskan wacana narasi, diharapkan siswa dapat menggunakan bahasa 

Jawa dalam bentuk tulis dan dapat menerapkan bahasa Jawa tersebut dalam 

komunikasi sehari-hari. 

Penggunaan bahasa Jawa dalam bentuk tulis mencakup berbagai 

kemampuan, antara lain kemampuan mengkomunikasikan bahasa secara tertulis, 

kemampuan menggunakan unsur-unsur bahasa, kemampuan dalam pemilihan 

gaya bahasa yang tepat dan kemampuan untuk menyampaikan maksud pada 

pembacanya.  
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Kemampuan untuk menyampaikan maksud pada pembacanya, antara lain 

dengan menulis wacana narasi. Wacana narasi merupakan suatu bentuk wacana 

yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian secara jelas kepada 

pembacanya. Narasi bisa berisikan fakta maupun fiksi atau rekaan. Contoh narasi 

yang berisikan fakta diantaranya biografi (riwayat hidup seseorang), otobiografi, 

dan kisah-kisah sejati, sedangkan contoh narasi yang tergolong fiksi diantaranya 

novel, cerita berangkai dan cerita bergambar. 

Keterampilan menulis wacana narasi ini bukan hal yang secara otomatis 

dimiliki setiap siswa. Kesulitan menulis wacana narasi dengan menggunakan 

bahasa Jawa ini terjadi pada siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu 

Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bahasa Jawa di 

SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes, maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa di sekolah tersebut kurang mampu dalam pembelajaran menulis, terutama 

menulis wacana narasi dalam bahasa Jawa. Hal ini disebabkan kurangnnya 

penguasaan keterampilan mikrobahasa (penggunaan tanda baca, kaidah-kaidah 

penulisan, dan penyusunan kalimat dengan struktur yang benar), siswa masih 

merasa kesulitan dalam menentukan topik/tema yang akan ditulis, terbukti dengan 

siswa yang masih bingung menentukan judul saat ditugasi untuk memulai menulis 

wacana narasi, siswa masih bingung dalam menggunakan kosakata yang akan 

ditulisnya.  

Mengingat pentingnya pembelajaran menulis bagi siswa SMA,  

permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya. Sebenarnya guru bahasa 
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Jawa yang mengajar di SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes tersebut, 

telah memberikan solusi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis wacana narasi. Namun hasil yang diperoleh belum begitu maksimal, 

sebab nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas X.2 masih mencapai nilai 60. 

Padahal, dalam kriteria ketuntasan minimal, batas nilai minimal yang harus 

dicapai siswa dalam menulis wacana narasi yaitu 67. 

Keberhasilan pembelajaran menulis wacana narasi ini diharapkan dapat 

lebih meningkat apabila menggunakan metode dan media yang tepat. Penggunaan 

metode dan media dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam 

menuangkan ide dan gagasan secara mudah dalam membuat sebuah tulisan. Oleh 

karena itu, guru harus dapat memilih metode dan media yang tepat, agar langsung 

dapat memfungsikan bahasa sebagai alat komunikasi dan mampu memicu siswa 

agar lebih aktif, serta dapat menarik minat siswa dalam belajar bahasa Jawa. 

Kedudukan media pengajaran dalam komponen metode pembelajaran 

merupakan salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi antara guru-

siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Suyatno (2004:15) 

menyatakan, metode pembelajaran merupakan prosedur pembelajaran yang 

difokuskan untuk pencapaian suatu tujuan. Menurut Nana&Rivai (2007:7) media 

pembelajaran merupakan alat bantu mengajar yang digunakan dalam proses 

belajar-mengajar untuk menunjang penggunaan metode pembelajaran yang 

dipergunakan oleh guru.  

Salah satu metode pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis wacana narasi adalah dengan menggunakan 
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metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) yang ditunjang 

dengan media gambar berangkai. Metode CIRC ini merupakan metode 

pembelajaran bahasa yang kooperativ dimana siswa akan lebih mudah untuk 

menemukan dan memahami konsep yang sulit, setelah mereka saling berdiskusi 

dengan temannya. Melalui metode CIRC siswa dapat saling bertukar pikiran dan 

mampu menjabarkan urutan peristiwa yang terdapat dalam gambar berangkai.  

Alternativ menggunakan metode CIRC dengan media gambar berangkai ini 

memiliki beberapa kelebihan di antaranya, (1) siswa dapat menentukan tema yang 

sesuai dengan gambar yang tersedia, (2) siswa dapat saling bertukar pikiran 

mengenai peristiwa yang ada pada gambar berangkai, (3) siswa dapat saling 

membantu dan bekerja sama dalam proses penguasaan kosakata bahasa Jawa, (4) 

siswa dapat saling mengoreksi hasil karya siswa lain dalam satu kelompok. 

Melalui metode CIRC yang ditunjang dengan media gambar berangkai, 

diharapkan siswa akan mampu menuliskan wacana narasi dengan menceritakan 

peristiwa-peristiwa secara tertulis, dengan mengamati gambar, sehingga siswa 

dapat menulis kalimat secara runtut yang sesuai dengan urutan peristiwa yang 

tergambar. 

Melalui kegiatan menulis diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih  

mudah menguasai kosakata bahasa Jawa yang dipergunakan dalam penyusunan 

wacana narasi. Hal ini dikarenakan menulis bukanlah suatu bentuk penggunaan 

bahasa yang spontan melainkan penggunaan bahasa yang terkonsep, sehingga 

tidak mudah begitu saja dilupakan oleh pengguna bahasa tersebut. Berdasarkan 

uraian di atas penulis memfokuskan penelitian pada peningkatan kemampuan 
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menulis wacana narasi pada siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu 

Kabupaten Brebes. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada seperti di atas, maka munculah 

beberapa permasalahan yang muncul pada siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda 

Bumiayu Kabupaten Brebes, adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menulis 

wacana narasi, kurangnya kemampuan siswa dalam menulis wacana narasi 

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Kurangnnya penguasaan keterampilan mikrobahasa (penggunaan tanda 

baca, kaidah-kaidah penulisan, dan penyusunan kalimat dengan struktur 

yang benar). 

(2) Kurangnya pembendaharaan kata (kosakata) bahasa Jawa pada siswa.  

(3) Siswa masih merasa kesulitan dalam menentukan topik/tema yang akan 

ditulisnya. 

(4) Metode pembelajaran bahasa Jawa yang dipergunakan oleh guru masih 

bersifat konvensional. 

(5) Kurang optimalnya pemanfaatan sarana di sekolah untuk belajar yang 

menyebabkan siswa merasa bosan untuk menulis khususnya dengan 

menggunakan bahasa Jawa. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasar permasalahan yang telah dipaparkan pada identifikasi masalah di 

atas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada upaya peningkatan 

kemampuan menulis wacana narasi pada siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda 

Bumiayu Kabupaten Brebes. Adapun metode yang digunakan adalah metode 

CIRC yang ditunjang dengan media gambar berangkai yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis wacana narasi menggunakan 

bahasa Jawa. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimana peningkatan kemampuan menulis wacana narasi siswa X.2 

SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes, setelah mengikuti 

pembelajaran menulis wacana narasi dengan menggunakan metode 

CIRC dan media gambar berangkai? 

(2) Bagaimana perubahan tingkah laku dan sifat siswa kelas X.2 SMA Islam 

T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes setelah melakukan proses 

pembelajaran menulis wacana narasi dengan menggunakan metode 

CIRC dan media gambar berangkai? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Mendeskripsikan peningkatan kemampuan siswa kelas X.2 SMA Islam 

T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes setelah mengikuti pembelajaran 

menulis wacana narasi dengan menggunakan metode CIRC dan media 

gambar berangkai. 

(2) Mendeskripsikan perubahan tingkah laku dan sifat siswa kelas X.2 SMA 

Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes setelah melakukan proses 

pembelajaran menulis wacana narasi dengan menggunakan metode 

CIRC dan media gambar berangkai. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat praktis dan 

teorotis. Manfaat praktis pada penelitian ini yaitu melalui temuan penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai suatu strategi, alternatif metode dan media yang tepat 

serta efektif untuk mengelola proses pembelajaran bahasa khususnya menulis 

wacana narasi dengan menggunakan bahasa Jawa di sekolah. Secara teoritis 

penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah penelitian pendidikan 

khususnya pembelajaran bahasa Jawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian yang ada sekarang ini umumnya masih mengacu pada 

penelitian terdahulu. Penelitian terhadap peningkatan menulis wacana narasi 

berbahasa Jawa, merupakan salah satu penelitian yang dilakukan saat siswa 

mengalami kesulitan dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa. Ada banyak 

upaya untuk meningkatkannya, di antaranya dengan peninjauan terhadap 

penelitian lain yang diperlukan untuk mengetahui relevansi terhadap penelitian 

yang akan dilakukan. 

Beberapa ringkasan penelitian di bawah ini berisikan tentang teknik 

pembelajaran menulis yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penulisan skripsi ini. 

Afriani (2006) menulis penelitian berjudul Pemanfaatan Media Lagu dalam 

Upaya Meningkatkan Pembelajaran Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas I 

SMP N 22 Bandung Tahun Ajaran 2005/2006. Hasil penelitian menunjukkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi menggunakan media lagu dari 

siklus I sampai siklus III dapat meningkat, dengan nilai rata-rata siklus I yang 

mencapai 67,44, siklus II meningkat menjadi 70,81, dan meningkat lagi menjadi 

74,16 pada siklus III. Relevansi penelitian Afriani dengan penelitian ini terletak 

pada analisis peningkatan menulis karangan narasi, perbedaannya terletak pada 

media yang digunakan. 
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Sukanda (2007) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Strategi 

Menulis Terbimbing untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Wacana Narasi 

Siswa Kelas VII SMP N  2 Ranomeeto.  Hasil penelitian membuktikan, bahwa 

SMT (Strategi Menulis Terbimbing) dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis wacana narasi. Peningkatan terlihat pada kemampuan siswa dalam 

memilih topik dan kelengkapan unsur cerita yang ditulis, dengan perolehan skor 

rata-rata 7,3. Relevansi penelitian Sukanda dengan penelitian ini terdapat pada 

peningkatan kemampuan menulis wacana narasi, dan perbedaannya terletak pada 

strategi yang digunakan. 

Tursini (2007) menulis penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Berdasarkan Gambar Berseri yang Diacak Melalui Strategi 

Reskonstruktif pada Siswa Kelas VA MI AL-Iman  Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan persentase skor rata-rata siklus I mencapai 66,59% dan siklus II 

meningkat 40,97% menjadi 90,96%. Siklus I terdapat 15 siswa berperilaku positif 

dan siklus II meningkat menjadi 22 siswa yang berperilaku positif. Selain itu, dari 

jurnal siswa dan angket dapat diketahui bahwa sebagian siswa merasa senang 

terhadap pembelajaran menulis karangan menggunakan media gambar. Relevansi 

penelitian Tursini dengan penelitian ini terletak pada media gambar berangkai, 

dan perbedaannya terletak pada strategi yang digunakan. 

Khasanah (2008) menulis penelitian yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Wacana Berbahasa Jawa Berbasis Konteks Sosiokultural 

dengan Metode Analisis Kesalahan Berbahasa pada Siswa Kelas X-6 SMA N 3 

Pati Taun Ajaran 2008/2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 
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siswa dalam menulis wacana berbahasa Jawa berbasis konteks sosiokultural 

dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa mengalami 

peningkatan. Relevansi penelitian Khasanah dengan penelitian ini terletak pada 

analisis peningkatan menulis wacana berbahasa Jawa, dan perbedaannya terletak 

pada metode yang digunakan. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, diketahui dengan penggunakan 

media lagu, strategi menulis terbimbing (SMT) dan media gambar berseri yang 

diacak melalui strategi reskonstruktif dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi, penelitian tentang menulis wacana berbahasa Jawa juga sudah 

pernah dilakukan dengan menggunakan metode analisis kesalahan berbahasa. 

Sementara itu, penelitian mengenai materi menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

dengan menggunakan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) yang ditunjang media gambar berangkai belum pernah dilakukan. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode CIRC dan media gambar 

berangkai dalam pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Keterampilan Menulis Narasi 

Menulis wacana narasi berbahasa Jawa pada hakikatnya merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang menceritakan kepada orang lain kejadian-kejadian 

atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang 

didengarnya dari orang lain. 
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 (1) Pengertian Menulis 

Markam (1989:7) menjelaskan bahwa menulis adalah mengungkapkan 

bahasa dalam bentuk simbol gambar. Menulis merupakan suatu aktivitas 

kompleks, yang mencakup gerak lengan, tangan, jari, dan mata secara 

terintegrasi. Menulis juga terkait dengan pemahaman bahasa dan 

kemampuan dalam berbicara.  

Selanjutnya Hernowo (2002:16) menjelaskan bahwa kegiatan menulis 

bukan sekedar membuat huruf–huruf dengan pena pada selembar kertas 

melainkan sebagai upaya untuk melahirkan pikiran dan perasaan, Ia 

menambahkan bahwa melalui kegiatan menulis kita bisa mengepresikan 

diri secara total. 

Wiyanto (2004:1) mengungkapkan kata menulis memiliki dua arti 

kata. Pertama, menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar 

menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Kedua, kata menulis memiliki 

arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. 

Lebih lanjut diungkapkan oleh Santana (2007:1) yang mengungkapkan 

bahwa menulis diibaratkan seperti orang yang sedang ngomong, orang 

ngomong adalah orang yang sedang mengatur kata-kata, ekspresi, dan 

melihat efek.                                                                                                                            

Berdasarkan beberapa definisi menulis yang dikemukakan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa: 

(a) Menulis merupakan salah satu komponen sistem komunikasi; 
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(b) Menulis adalah menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam 

bentuk lambang-lambang bahasa grafis, dan 

(c) Menulis dilakukan untuk keperluan mencatat dan komunikasi.  

(2)  Tujuan dan Manfaat Menulis 

Menulis merupakan salah satu media untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan kata-kata yang memiliki makna, bukan sekedar membuat 

huruf-huruf ataupun angka pada selembar kertas dengan menggunakan 

berbagai alternativ media saja, melainkan merupakan upaya untuk 

mengekspresikan  perasaan dan pikiran yang ada pada diri individu. 

Secara umum, tujuan menulis adalah: (1) memberikan arahan; yakni 

memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu, (2) 

menjelaskan sesuatu; yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang 

suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain, (3) menceritakan 

kejadian; yaitu memberikan informasi suatu yang berlangsung di suatu 

tempat pada suatu waktu, (4) meringkaskan; yaitu membuat rangkuman 

suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat, (5) meyakinkan; yaitu 

tulisan yang berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat 

dengannya (Semi 1990:19).  

Sehubungan dengan “tujuan” penulisan suatu tulisan, maka Hartig 

(dalam Tarigan 1986: 24) merangkumnya sebagai berikut: (a) 

Assignment purpose (tujuan penugasan), (b) Altruistic purpose (tujuan 

altruistic), (c) Persuasive purpose (tujuan persuasif), (d) Informational 

purpose (tujuan informasional, tujuan penerangan), (e) Self-expressive 
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purpose (tujuan pernyataan diri), (f) Creative purpose (tujuan kretif), (g) 

Problem-solving purpose (tujuan pemecahan masalah). 

Pembelajaran menulis di sekolah memegang peranan yang sangat 

penting. Banyak manfaat yang akan diperoleh siswa apabila ia memiliki 

keterampilan menulis yang memadai. 

Suparno dan Yunus (2006:1.4) berpendapat bahwa terdapat lima 

manfaat yang dapat dipetik dari kegiatan menulis, yaitu: (1) peningkatan 

kecerdasan, (2) pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, (3) 

penumbuhan keberanian, (4) pendorong kemauan dan kemampuan 

mengumpulkan informasi. 

Lebih lanjut Pennebaker dalam Hernowo (2006:54) mengungkapkan 

tentang beberapa manfaat dari menulis diantaranya: (1) menulis 

menjernihkan pikiran, (2) menulis mengatasi trauma, (3) menulis 

membantu mendapatkan dan mengingat informasi yang baru, (4) menulis 

membantu memecahkan masalah, (5) menulis-bebas membantu kita 

terpaksa harus menulis. 

Menurut Suparno dan Yunus (2006:1.4), kegiatan menulis memiliki 

manfaat yang begitu banyak, yaitu dalam hal peningkatan kecerdasan, 

pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, penumbuhan keberanian, 

dan pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi.  

Begitu banyaknya para ahli yang mengemukakan pendapatnya 

mengenai manfaat menulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

tujuan menulis adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, 
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memberi informasi, mempengaruhi pembaca, dan memberikan hiburan 

sehingga pada akhirnya pembaca dapat mengetahui informasi apa saja 

yang terdapat dalam tulisan yang dibacanya, sedangkan manfaat dan 

tujuan menulis narasi adalah dapat menceritakan dan menggambarkan 

sejelas-jelasnya runtutan peristiwa yang terjadi dalam satu rangkaian 

waktu. 

 

2.2.2 Wacana Narasi 

Wacana berasal dari bahasa inggris discourse, yang artinya komunikasi buah 

pikiran, baik lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur. Jadi wacana juga dapat 

diartikan sebagai sebuah tulisan yang teratur menurut urut-urutan yang semestinya 

atau logis.  

Sumarlam (2004:4) menjelaskan bahwa wacana adalah pemakaian bahasa 

dalam komunikasi baik yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis. 

Lebih lanjut Yuwono (2005:92) mengungkapkan bahwa wacana merupakan 

kesatuan makna (semantis) antar bagian di dalam suatu bangun bahasa.  

Sebagai satuan bahasa dalam komunikasi, wacana dapat diklasifikasikan 

berdasarkan beberapa jenis. Menurut Djajasudarma (dalam Sumarlam 2004:40) 

jenis wacana dikelompokan berdasarkan: (1) realitas wacana, (2) media 

komunikasi, (3) segi pemaparan, (4) jenis pemakaian. Lebih lanjut Yuwono 

(2005:93) mengungkapkan jenis wacana dapat dikelompokan  berdasarkan: (1) 

fungsi bahasa, (2) saluran komunikasi, (3) tanggapan mitra tutur, (4) pemaparan, 

(5) banyaknya peserta komunikasi. 



16 
 

 

Berdasarkan jenis pemaparannya, secara umum jenis wacana dikelompokan 

atas wacana naratif, wacana deskriptf, wacana argumentatif, wacana persuasif, 

wacana hortatoris dan wacana prosedural. 

Wacana narasi bersifat menceritakan sesuatu atau hal. Berdasarkan pada 

pengelompokan jenis wacana, wacana narasi termasuk dalam jenis wacana 

berdasarkan pemaparannya.     

Hartono (2000:80) menjelaskan wacana narasi adalah wacana yang 

menceritakan kejadian-kejadian secara kronologis atau dari suatu waktu ke waktu 

yang lain. Kejadian itu dapat bersifat faktual (benar-benar terjadi), dan dapat pula 

bersifat fiktif.  

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

berasal dari bahasa Inggris narration (cerita) dan narrative (yang menceritakan). 

Narasi juga dikatakan sebagai karangan yang menyajikan serangkaian peristwa. 

Karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan 

terjadinya (kronologis), dengan maksud memberi arti kepada sebuah/serentetan 

kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan,  bahwa narasi 

adalah serangkaian tulisan yang menyajikan runtutan peristiwa/kejadian menurut 

kronologisnya berdasarkan urutan waktu sehingga pembaca dapat memperoleh 

gambaran yang sejelas-jelasnya. 
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2.2.2.1 Struktur dan Langkah-langkah Menulis Wacana Narasi  

Struktur kepaduan wacana menurut Mulyana (2005:25) terdiri atas: (1) 

kohesi (kepaduan bentuk yang secara struktural), dan (2) koherensi (pertalian 

makna untuk isi kalimat).  

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

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

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

menjadi landasan utama untuk menciptakan sifat dinamis sebuah narasi. (2) 

Penokohan; perwatakan (karakteristik) dalam pengisahan dapat diperoleh dengan 

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

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

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

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

narasi mempersoalkan bagaimana pertalian antar seseorang yang mengisahkan 

narasi itu dengan tindak-tanduk yang berlangsung pada kisah itu.  

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

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

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

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

gagasan pokok menjadi kerangka karangan, (5) mengembangkan kerangka 

menjadi karangan (http://one.indoskripsi.com). 

Akhadiah (1996:7-22) berpendapat bahwa dalam merencanakan penulisan 

narasi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, antara lain: (1) menentukan tema 
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dan amanat, (2) menetapkan sasaran, (3) merancang peristiwa-peristiwa utama 

yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur, (4) membagi peristiwa-peristiwa 

itu ke dalam bagian pendahuluan, perkembangan, dan penutup cerita, (5) merinci 

peristiwa-peristiwa itu ke dalam peristiwa-peristiwa pendukung, (6) menyusun 

tokoh dan perwatakan, latar, dan pusat pengisahan/sudut pandang. 

Nurgiantoro (1988:279-280) mengemukakan ada beberapa kriteria aspek 

penilaian menulis yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam evaluasi 

penulisan wacana narasi meliputi: (1) kesesuaian judul dengan isi tulisan, (2) 

organisasi dan penyajian isi, (3) gaya dan bentuk bahasa, (4) mekanik tata bahasa 

(ejaan dan tanda baca), (5) respon afektif dari guru (guru dapat dikjadikan sebagai  

pembaca untuk menilai baik dan  tidaknya sebuah tulisan). 

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam membuat 

wacana narasi diperlukan tahapan-tahapan tertentu yang didasarkan pada 

komponen pembentuk struktur narasi dan aspek penilaian menulis yang menjadi 

acuan dalam proses kegiatan menulis, sehingga nantinya akan tercipta sebuah 

wacana narasi yang baik. 

 

2.2.3 Gambar Berangkai Sebagai Media Pembelajaran Menulis Wacana 

Narasi 

Gambar merupakan jenis media visual yang memanfaatkan indra penglihatan 

dalam penggunaannya. Media gambar merupakan salah satu jenis media 

pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam membantu proses pembelajaran. 
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Sugandi (2004:30) menyatakan bahwa media sebagai alat atau wahana yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan 

proses pembelajaran. 

Menurut Heinich (dalam Prasasti dan Irawan 2005:4)  menjelaskan bahwa 

media pembelajaran adalah suatu prosedur yang sengaja dirancang untuk 

membantu siswa agar belajar lebih baik, dan mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Nana&Rivai (2007:7) media pembelajaran merupakan alat bantu 

yang digunakan untuk menunjang penggunaan metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa media 

pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar 

yang mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada siswa dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus saling mendukung dan 

dapat menarik perhatian siswa agar siswa tidak merasa bosan, kegiatan 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, menyenangkan dan hasil yang 

optimal. 

Gambar merupakan media Visual dua dimensi di atas bidang yang tidak 

transparan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:329) gambar 

adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan). Melalui media gambar guru 

dapat memberikan gambaran tentang sesuatu sehingga penjelasannya dapat lebih 

konkret daripada diuraikan dengan menggunakan kata-kata. 

Subana dan Sunarti (2004:322-323) mengemukakan penggunaan media 

pembelajaran dengan gambar dapat memberikan manfaat bagi siswa, yaitu; (1) 
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menimbulkan daya tarik pada diri siswa, (2) mempermudah pemahaman siswa, 

(3) memudahkan penjelasan yang sifatnya abstrak sehingga siswa lebih mudah 

memahami apa yang dimaksud, (4) menjelaskan bagian-bagian yang penting, (5) 

menyingkat suatu uraian. Tujuan penggunaan media gambar dapat tercapai, 

apabila gambar tersebut memenuhi syarat-syarat, seperti: (1) bagus, jelas, 

menarik, dan mudah dipahami, (2) cocok dengan materi pembelajaran, (3) benar 

dan otentik, artinya menggambarkan situasi yang sebenarnya, (4) sesuai dengan 

tingkatan umur atau kemampuan siswa, (5) walaupun tidak mutlak sebaiknya 

gambar menggunakan warna yang menarik agar dapat merangsang minat siswa 

untuk mengamatinya, (6) perbandingan ukuran gambar harus sesuai dengan 

ukuran yang sebenarnya, (7) agar siswa lebih tertarik dan memahami gambar, 

hendaknya menunjukan hal yang sedang melakukan perbuatan, (8) gambar yang 

dipilih hendaknya mengandung nilai-nilai murni dalam kehidupan sosial. 

Masih menurut Subana dan Sunarti (2004:324-325), dalam menulis dengan 

media gambar tentunya ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan media 

gambar antara lain: (1) gambar dapat diperoleh pada buku, majalah, koran, album 

foto dan sebagainya, (2) dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk yang 

lebih nyata, (3) gambar mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan, (4) 

gambar relatif murah, (5) gambar dapat digunakan dalam banyak hal dan berbagai 

disiplin ilmu. Adapun kelemahan dalam penggunaan media gambar, yaitu: (1) 

karena berdimensi dua, gambar sukar untuk melukiskan bentuk sebenarnya, (2) 

gambar tidak dapat memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup, (3) siswa 

tidak selalu dapat menginterprestasiakan isi gambar. 
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Penelitian ini menggunakan media gambar berangkai yang menceritakan 

sebuah peristiwa agar mempermudah siswa dalam menuliskan peristiwa-peristiwa 

secara runtut, karena media gambar berangkai berhubungan dengan pembelajaran 

yang sedang dihadapi yaitu menulis wacana narasi.  

Mengarang melalui media gambar berangkai sangat cocok digunakan untuk 

peningkatan menulis wacana narasi, karena siswa dapat melihat objek-objek dari 

gambar tersebut untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Melalui 

gambar berangkai siswa dapat mengembangkan daya imajinasinya untuk berfikir 

merangkai gambar menjadi satu rangkaian cerita dalam bentuk wacana narasi. 

 

2.2.4 Pembelajaran Menulis Wacana Narasi dengan Metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC) 

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) merupakan 

metode kooperatif yang komperhensif atau luas dan lengkap untuk pembelajaran 

membaca dan menulis tingkat tinggi. Metode CIRC dalam penerapannya, siswa 

akan  dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri atas siswa yang 

memiliki nilai baik, sedang dan kurang yang diperoleh dari hasil pembelajaran 

menulis wacana narasi pada proses pratindakan. Masing-masing kelompok akan 

terlibat ke dalam rangkaian kegiatan bersama, di antaranya saling membacakan 

hasil yang diperoleh dengan anggota kelompoknya, menulis kembali isi cerita, 

berlatih ejaan dalam menulis, dan menambah pembendaharaan kata (Suyatno 

2004:35). 
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Slavin (2007:201) menyatakan bahwa metode CIRC merupakan sebuah 

program yang komprehensif untuk mengajari pelajaran membaca, menulis, dan 

seni berbahasa pada kelas tinggi untuk memenuhi tujuan-tujuan dalam bidang 

pemahaman membaca, kosakata, pembacaan pesan, dan ejaan. 

Metode Cooperative Integrated Reading and Compotition (CIRC), 

mempunyai prinsip utama yaitu, (1) kegiatan belajar kelompok digunakan sebagai 

sarana untuk memperkenalkan pemahaman bahasa sehingga akan lebih mudah 

dalam membuat tulisan, (2) setiap siswa, belajar dalam kelompok untuk 

membantu peningkatan perolehan nilai secara individu, (3) kelompok akan 

memperoleh nilai tambahan untuk peningkatakan nilai individual yang akan 

diperoleh masing-masing individu. 

Slavin (2007:203) menjelaskan tujuan utama metode CIRC dalam tim 

kooperatif yang dapat membantu para siswa adalah untuk mempelajari 

kemampuan siswa dalam memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. 

Selama masa tindak lanjut, para siswa bekerja berpasangan untuk 

mengidentifikasiakn lima fitur penting dalam cerita narasi (karakter, latar 

belakang kejadian, masalah, usaha yang dilakukan, dan solusi akhir).   

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa menulis wacana narasi menggunakan metode CIRC yang 

ditunjang media gambar berangkai akan membantu meningkatkan kemampuan 

siswa menulis wacana narasi. Kerjasama yang dilakukan antar anggota kelompok 

akan mempermudah dalam menulis wacana narasi, karena dalam kelompok 
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belajar siswa akan saling membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang 

ada. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 

Jawa di SMA Islam T Huda Bumiayu Kabupaten Brebes, diketahui bahwa 

kemampuan siswa kelas X.2 SMA Islam T Huda Bumiayu Kabupaten Brebes 

dalam menulis wacana narasi masih kurang, terbukti dengan perolehan nilai yang 

belum mencapai ketuntasan.  

Oleh karena itu, perlu adanya media dan metode yang bervariasi agar dapat 

memotivasi siswa untuk tidak merasa jenuh dan bosan dalam mengikuti 

pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa. 

 Penggunaan metode CIRC yang ditunjang media gambar berangkai 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dan mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tidak merasa bosan 

dan jenuh ketika mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa, 

dan akhirnya siswa dapat mengembangkan ide dengan lebih luas dan leluasa 

untuk menulis wacana berbahasa Jawa. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa siswa kelas X.2 SMA Islam T Huda Bumiayu Kabupaten 
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Brebes dapat meningkat setelah mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi 

dengan menggunakan media gambar berangakai dan metode Cooperative 

Integrated Reading and Composition (CIRC). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan pola Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dirancang dengan dua siklus yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu: (1) 

perencanaan (persiapan), (2) tindakan (aksi), (3) observasi (pengamatan), dan (4) 

refleksi (evaluasi). 

Adapun bagan penelitian tindakan kelas tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

P = Perencanaan (persiapan) 

T = Tindakan (aksi) 

O = Observasi (pengamatan) 

R = Refleksi (evaluasi) 

Penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu prasiklus, siklus I dan silkus II. 

Masing-masing siklus memiliki tujuan yang berbeda. Tahap prasiklus, peneliti 

melakukan observasi awal dan wawancara untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa kelas X.2 SMA Islam Ta’alamul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. 

P P 

R T 

Siklus I 

R T 

Siklus II 

Prasiklu
O O 
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Tindakan prasiklus dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai awal siswa dalam 

menulis wacana narasi berbahasa Jawa sebelum diterapkannya metode 

pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and Komposition) yang 

ditunjang dengan media gambar berangkai dalam proses pembelajaran. Siklus I 

bertujuan untuk mengetahui keterampilan menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

siswa pada tahap awal tindakan penelitian. Pada siklus I ini, metode pembelajaran 

CIRC yang ditunjang dengan media gambar berangkai telah diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Siklus ini sekaligus dipakai sebagai refleksi untuk 

melakukan siklus II. Sedangkan siklus II digunakan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis wacana narasi berbahasa Jawa setelah 

dilakukannya perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar 

yang didasarkan pada siklus I. 

 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan yang dilakukan pada siklus I, dilaksanakan dalam empat 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi: (1) berkoordinasi dengan guru mata pelajaran 

bahasa Jawa untuk merencanakan penelitian yang akan dilakukan dan menentukan 

KKM sebagai pedoman untuk penilaian, (2) pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) siklus I, (3) menyiapkan gambar berangkai sebagai media 

pembelajaran, (4) menyusun instrumen tes berupa perintah untuk membuat 
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wacana narasi berbahasa Jawa berdasarkan gambar berangkai dengan teknik 

CIRC; dan instrumen nontes  yang terdiri dari, lembar observasi, lembar 

wawancara, lembar jurnal, dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

melalui media gambar berangkai dengan metode CIRC. 

 

3.1.1.2  Tindakan 

 Pada tahap ini dilakukan tindakan yang telah disusun dalam rencana 

pembelajaran yang terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

(1) Pendahuluan 

Siswa diberikan apersepsi pada tahapan awal pembelajaran yang meliputi, 

(1) guru bertanya untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis wacana 

narasi, (2) guru bertanya bagaimana langkah-langkah menulis wacana narasi yang 

selama ini dilakukan, (3) guru memberikan penguatan agar siswa termotivasi 

selama mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi. 

(2) Kegiatan Inti 

Proses pembelajaran pada kegiatan inti meliputi, (1) guru menampilkan 

gambar berangkai dan contoh wacana narasi, (2) guru dan siswa mediskusikan 

mengenai langkah-langkah menyusun wacana narasi berdasarkan contoh wacana 

narasi yang ada, (3) guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 4 atau 5 orang dan membagikan gambar berangkai pada setiap 

kelompok, (4) secara berkelompok siswa mengamati gambar berangkai dan 

berdiskusi untuk menentukan ide pokok dan judul, (5) selesai berdiskusi secara 
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individu siswa membuat wacana narasi dengan mengembangkan ide pokok dari 

hasil diskusi kelompok, (6) guru mengamati siswa saat membuat wacana narasi, 

dan membantu siswa apabila ada kesulitan, (7) setelah selesai, hasil pekerjaan 

siswa dikumpulkan kemudian siswa bersama guru mengoreksi bersama-sama.  

(3) Penutup 

Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

setelah kegiatan pembelajaran menulis wacana narasi selesai dilaksanakan. 

Sebelum guru menutup kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan 

pada siswa untuk menanggapi kegiatan pembelajaran menulis wacana narasi 

berbahasa Jawa dengan teknik CIRC dan media gambar berangkai yang baru 

dilaksanakan. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi (pengamatan) dilakukan untuk mengumpulkan data saat 

kegiatan belajar mengajar menulis wacana narasi berbahasa Jawa dengan metode 

CIRC dan media gambar berangkai berlangsung. Pengambilan data dalam proses 

ini diperoleh melalui, (1) perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 

(2) keaktifan siswa dalam bertanya, dan (3) respons siswa ketika mengikuti proses 

pembelajaran menulis wacana narasi berlangsung. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Analisis hasil tes dan nontes (hasil observasi, hasil jurnal, hasil wawancara, 

dan dokumentasi) dilakukan untuk merevisi proses tindakan siklus I. Hasil 
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analisis nantinya digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis 

wacana narasi, mengetahui perilaku siswa, dan kekurangan-kekurangan selama 

proses pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa dengan metode CIRC 

dan media gambar berangkai berlangsung. Setelah mengetahui kekurangan-

kekurangan pada siklus I maka peneliti dapat menentukan langkah-langkah 

perbaikan pada pelaksanaan siklus II.  

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindakan lanjutan dari siklus I, hasil 

refleksi siklus I diperbaiki melalui proses pembelajaran pada siklus II. Siklus II 

terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

evaluasi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan yang dilakukan peneliti antara lain, (1) menyusun 

perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus II, (2) menyiapkan 

instrumen penelitian berupa instrumen tes, lembar observasi, lembar jurnal siswa 

dan lembar jurnal guru untuk memperoleh data nontes siklus II, (3) menyiapkan 

media gambar berangkai untuk pembelajaran menulis wacana narasi. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Proses tindakan pada siklus II sama dengan proses tindakan yang dilakukan 

pada siklus I yang terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 
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(1) Pendahuluan 

(1) Guru dan siswa bertanya jawab untuk mengetahui kesulitan dalam 

menulis wacana narasi pada siklus I, (2) Guru memberikan penguatan agar siswa 

lebih termotivasi dan dapat meningkatkan hasil yang diperoleh dalam menulis 

wacana narasi pada siklus II. 

(2) Kegiatan Inti 

Proses pembelajaran pada kegiatan inti meliputi, (1) guru mengkondisikan 

dan meminta siswa agar lebih memperhatikan penjelasan yang diberikan, (2) 

kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 

4 atau 5 orang dan membagikan gambar berangkai pada setiap kelompok, (3) 

secara berkelompok siswa mengamati gambar berangkai untuk menentukan judul, 

dan menentukan ide pokok, (4) setiap kelompok berdiskusi dan guru memilih satu 

kelompok untuk membacakan hasil diskusinya didepan kelas, (5) hasil diskusi 

diberi penguatan oleh guru (6) siswa diberi tugas individu untuk membuat wacana 

narasi dengan mengembangkan ide pokok dari hasil diskusi kelompok (7) guru 

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

yang kesulitan (8) setelah selesai, hasil pekerjaan siswa dikumpulkan kemudian 

siswa bersama guru mengoreksi bersama-sama. 

  

(3) Penutup 

Guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil belajar 

setelah kegiatan pembelajaran menulis wacana narasi selesai dilaksanakan. 

Sebelum guru menutup kegiatan pembelajaran, guru memberikan kesempatan 
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pada siswa untuk menanggapi kegiatan pembelajaran menulis wacana narasi 

berbahasa Jawa dengan metode CIRC dan media gambar berangkai yang baru 

dilaksanakan. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi siklus II digunakan untuk mengamati proses penyampaian materi 

pembalajaran menulis wacana narasi yang dilakukan oleh guru dan untuk 

memperoleh data yang dihasilkan dari pengamatan terhadap siswa, antara lain, (1) 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi, (2) 

keaktifan siswa dalam bertanya, dan (3) respons siswa ketika mengikuti 

pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa dengan teknik CIRC dan 

media gambar berangkai.. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Tindakan evaluasi pada siklus II bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keefektifan penerapan metode CIRC yang ditunjang dengan media gambar 

berangkai dalam pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa, dan untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

tersebut. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu 

Kabupaten Brebes yang berjumlah 44 orang siswa yang terdiri atas 16 siswa putra 
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dan 28 siswa putri. Subjek penelitian memiliki kemampuan terbatas dalam 

menulis wacana narasi berbahasa Jawa dengan perolehan nilai rata-rata kelas 60, 

adapun yang menyebabkan kurang memuaskannya hasil yang diperoleh siswa 

kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes antara lain, siswa 

masih merasa kesulitan dalam menentukan topik/tema yang akan ditulisnya dan 

kosakata bahasa Jawa yang dimiliki oleh siswa pun masih terbatas. Untuk 

mencapai nilai ketuntasan maksimal, peneliti mencoba memecahkan kesulitan 

yang dimiliki oleh siswa dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa dengan 

menggunakan metode CIRC dan media gambar berangkai. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yang digunakan terdiri atas variabel input-output dan 

variabel proses. 

 

3.3.1 Variabel input-output 

Variabel input-output yang dimaksud adalah kemampuan siswa dalam 

menulis wacana narasi berbahasa Jawa.  

 

3.3.2 Variabel Proses 

 Variabel proses dalam penelitian ini adalah penggunaan media gambar 

berangkai dan metode CIRC (Cooperative Iintegrated Reading and Composition). 

Media pembelajaran gambar berangkai dan metode CIRC diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini, bentuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu 

instrumen tes dan instrumen nontes. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis 

wacana narasi sesuai dengan urutan atau rangkaian peristiwa yang terjadi pada 

gambar berangkai melalui metode CIRC. 

Aspek yang menjadi kriteria dalam penilaian menulis wacana narasi 

meliputi: kesesuaian isi dengan judul, rangkaian peristiwa (alur), ejaan dan tanda 

baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, susunan paragraf, dan kesesuaian gambar 

dengan isi tulisan. 

Tabel 1. Aspek Penilaian Kemampuan Menulis Wacana Narasi  

No Aspek Penilaian Nilai 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

Kesesuaian judul dengan isi tulisan 
Rangkaian peristiwa (alur) 
Ejaan dan tanda baca 
Pilihan kata  
Keefektifan kalimat 
Susunan paragraf 
Kesesuaian gambar dengan isi tulisan 
 

12 
20 
10 
16 
16 
16 
10 

Jumlah 100 
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Tabel 2. Aspek Penilaian Kemampuan Menulis Wacana Narasi  

No Unsur Penilaian Skor Kriteria Kategori

1 Kesesuaian judul 
dengan isi tulisan 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

Judul sesuai dengan isi tulisan 
Judul cukup sesuai dengan isi 
tulisan 
Judul kurang sesuai dengan isi 
tulisan 
Judul tidak sesuai dengan isi 
tulisan 

Sangat 
baik 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 
 

2 Rangkaian 
peristiwa 

4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

Rangkaian peristiwa sesuai 
urutan waktu/kejadian yang 
logis 
Rangkaian peristiwa cukup 
sesuai urutan waktu/kejadian 
yang logis 
Rangkaian peristiwa kurang 
sesuai urutan waktu/kejadian 
yang logis 
Rangkaian peristiwa tidak 
sesuai urutan waktu/kejadian 
yang logis 
 

Sangat 
baik 
 
Baik 
 
 
Cukup 
 
 
Kurang 
 

3 Ejaan dan tanda 
baca 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

Kesalahan ejaan dan tanda 
baca kurang dari 5 
Kesalahan ejaan dan tanda 
baca 5-12 
Kesalahan ejaan dan tanda 
baca 12-15 
Kesalahan ejaan dan tanda 
baca lebih dari 15 
 

Sangat 
baik 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

4 Pilihan kata 

4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

Pilihan kata sesuai tema, 
bervariasi dan eksprisif 
Pilihan kata cukup sesuai 
tema, cuku bervariasi dan 
cukup eksprisif 
Pilihan kata kurang sesuai 
tema, kurang bervariasi dan 
kurang eksprisif 
Pilihan kata tidak sesuai tema, 
tidak bervariasi dan tidak 
eksprisif 

Sangat 
baik 
Baik 
 
 
Cukup 
 
 
Kurang 

5 Keefektifan 
kalimat 

4 
 

Keterpaduan antar kalimat 
jelas 

Sangat 
baik 
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3 
 
2 
 
1 

Keterpaduan antar kalimat 
cukup jelas 
Keterpaduan antar kalimat 
kurang jelas 
Keterpaduan antar kalimat 
tidak jelas 
 

Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 
 

6 Susunan paragraf 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

Keterpaduan antar paragraf 
jelas 
Keterpaduan antar paragraf 
cukup jelas 
Keterpaduan antar paragraf 
kurang jelas 
Keterpaduan antar paragraf 
tidak jelas 
 

Sangat 
baik 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

7 Kesesuaian gambar 
dengan isi tulisan 

4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 

Gambar yang digunakan 
sesuai dan mendukung isi 
tulisan 
Gambar yang digunakan 
cukup sesuai dan cukup 
mendukung isi tulisan 
Gambar yang digunakan 
kurang sesuai dan kurang 
mendukung isi tulisan 
Gambar yang digunakan tidak 
sesuai dan tidak mendukung 
isi tulisan 
 

Sangat 
baik 
 
Baik 
 
 
Cukup 
 
 
Kurang 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Kemampuan Menulis Wacana Narasi 

Berbahasa Jawa melalui Metode CIRC dan Media Gambar 

Berangkai 

No Nilai Kategori 
1 85-100 Sangat baik 
2 70-84 Baik 
3 60-69 Cukup 
4 0-59 Kurang 

 
 Tabel di atas merupakan pedoman rentang skor dengan pedoman 

penilaian, apabila siswa mempunyai nilai 85 sampai 100, siswa tersebut dapat 

dikatakan sangat baik pada masing-masing aspek, sedangkan dengan nilai 71 
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sampai 84 berarti siswa memiliki hasil yang baik pada tiap aspeknya. Siswa yang 

mempunyai nilai 55 sampai 70 memiliki kategori cukup dan siswa yang dikatakan 

kurang pada tiap aspeknya mempunyai nilai kurang dari 55. 

 

3.4.2. Instrumen Nontes                   

 Bentuk Instrumen nontes dalam penelitian ini, menggunakan bentuk 

lembar observasi, lembar jurnal, lembar wawancara, dan dokumentasi.  

 

3.4.2.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk memantau perilaku siswa saat 

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

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

keseriusan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa 

Jawa melalui media gambar berangkai dengan metode CIRC, (3) perilaku siswa 

ketika mengerjakan tes menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media 

gambar berangkai dengan metode CIRC. 

 

3.4.2.2 Lembar Jurnal 

Lembar jurnal merupakan catatan semua kejadian yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

jurnal guru dan jurnal siswa.  

Jurnal guru berisi uraian pendapat dari guru bahasa Jawa tentang 

berlangsungnya proses pembelajaran menulis wacana narasi. Jurnal siswa berisi 
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tanggapan dan perasaan siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis 

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

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

siswa selama proses pembelajaran, (3) respons siswa terhadap media dan metode 

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

 

3.4.2.3 Lembar Wawancara 

Lembar wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari para siswa 

yang berkaitan tentang kekurangan atau kesulitan siswa dalam pembelajaran 

menulis wacan narasi berbahasa Jawa. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam 

lembar wawancara antara lain: (1) tanggapan siswa mengenai pembelajaran 

menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media gambar berangkai dengan 

metode CIRC, (2) kesulitan siswa selama proses pembelajaran menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa, (3) saran siswa terhadap media gambar berangkai dan 

metode CIRC yang diterapkan  dalam pembelajaran menulis wacana narasi.  

 

3.4.2.4   Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan adalah menggunakan dokumentasi foto. 

Pengambilan data dengan dokumentasi foto bertujuan untuk memperoleh 

gambaran secara visual dalam proses pembelajaran di kelas yaitu untuk merekam 

tingkah laku siswa selama proses pembelajaran menulis wacana narasi melalui 

media gambar berangkai dengan metode CIRC berlangsung.  
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Pendokumentasian dilakukan pada siklus I dan II yang meliputi, (1) saat 

kegiatan awal pembelajaran menulis wacana narasi, (2) perilaku siswa saat guru 

mulai menjelaskan materi tentang menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui 

media gambar berangkai, (3) perilaku siswa saat berkelompok untuk menentukan 

judul sesuai gambar berangkai, (4) perilaku siswa saat mengerjakan perintah 

untuk menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media gambar berangkai 

dengan metode CIRC, (5) saat akhir proses pembelajaran. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan  Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik 

tes dan teknik nontes. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk memperoleh data selama proses pembelajaran 

menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media gambar berangkai dengan 

teknik CIRC berlangsung pada siklus I dan II. Adapun aspek yang dinilai 

meliputi: Kesesuaian judul dengan isi tulisan, rangkaian peristiwa (alur), ejaan 

dan tanda baca, pilihan kata dan penyajian isi, susunan kalimat, susunan paragraf, 

kesesuaian gambar dengan isi tulisan. 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan meliputi: observasi, jurnal, dan wawancara. 

(1) Observasi 



39 
 

 

Observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan digunakan untuk 

mengetahui perilaku siswa dalam proses pembelajaran menulis wacana narasi. 

(2) Jurnal 

Jurnal yang digunakan untuk mengetahui respons siswa pada pembelajaran 

menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media gambar berangkai dengan 

metode CIRC. Pengisian jurnal dilakukan setelah pembelajaran menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa melalui media gambar berangkai dengan metode CIRC 

selesai. 

(3) Wawancara 

Wawancara dilakukan setelalah pembelajaran berahir, bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari siswa yang berkaitan dengan pembelajaran menulis 

wacana narasi berbahasa Jawa melalui media gambar berangkai dengan metode 

CIRC. Wawancara hanya dilakukan pada beberapa orang siswa saja, yaitu siswa 

yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.  

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data setelah siswa 

melakukan tes menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media gambar 

berangkai dengan metode CIRC yang dilakukan pada siklus I dan siklus II.  

Perhitung persentase nilai menggunakan rumus:  

          SK  
SP = x100% 
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  R 
 

Keterangan : 

 SP   : Skor Persentase  

 R   : Jumlah Responden 

 SK  : Skor Kumulatif 

Hasil penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes pada 

siklus I dan siklus II, yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui persentase 

peningkatan kemampuan menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui media 

gambar berangkai dengan metode CIRC pada siswa kelas X.2 SMA Islam T. 

Huda Bumiayu Kabupaten Brebes.  

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif dilakukan untuk menganalisis data nontes yang meliputi 

hasil observasi, jurnal, dan wawancara. Analisis data dari hasil observasi 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perubahan perilaku siswa saat 

pembelajaran berlangsung. Data jurnal bermanfaat untuk mengetahui perilaku 

siswa selama mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

melalui media gambar berangkai degnan metode CIRC. Sedangkan data 

wawancara diperoleh dengan memutar kembali hasil wawancara yang telah 

dilakukan, untuk disimpukan sehingga diperoleh data yang diinginkan. 

 Teknik Kualitatif digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa 

dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa yang telah dilakukan pada siklus I 

dan siklus II. Selain itu, data nontes dimanfaatkan untuk mengetahui tanggapan 
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siswa terhadap media gambar berangkai dengan metode CIRC yang telah 

diterapkan pada penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas diperoleh melalui data awal pada kondisi 

awal, dan hasil tes-nontes yang diperoleh dari siklus I dan siklus II.  

Data pada kondisi awal diperoleh dari kemampuan siswa dalam menulis 

wacana narasi berbahasa Jawa sebelum proses penelitian. Hasil siklus I dan siklus 

II diperoleh setelah penelitian yang dilakukan pada pembelajaran menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa melalui metode CIRC dengan memanfaatkan media 

gambar berangkai. Adapun hasil nontes diperoleh melalui observasi, jurnal, dan 

wawancara. 

 

4.1.1 Kondisi Awal 

Kondisi awal digunakan untuk mengetahui kondisi siswa sebelum proses 

penelitian untuk memperoleh data awal yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian. 

Data awal berupa nilai hasil tes menulis wacana narasi yang diperoleh dari 

guru mata pelajaran bahasa Jawa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu 

Kabupaten Brebes. 
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Tabel 4. Data Awal Menulis Wacana Narasi 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

0 

7 

13 

24 

0 

507,5 

838 

1302,5 

0 

19,2 

31,7 

49,3 

 

X= 2642 

   44 

= 60,04 

(Kurang) 
Jumlah 44 2642 100 

 

Data tabel 4 menunjukkan nilai rata-rata kemampuan siswa kelas X.2  

SMA Islam T. Huda Bumiayu Kabupaten Brebes dalam menulis wacana narasi 

berbahasa Jawa dari 44 siswa sebesar 60,04 dan termasuk kategori kurang, 

sebanyak 7 siswa atau 19,2% termasuk kategori baik, sebanyak 13 siswa atau 

31,7% termasuk kategori cukup, dan 24 siswa atau 49,29% termasuk kategori 

kurang. Sementara itu, tidak ada siswa yang mendapatkan nilai dengan katagori 

sangat baik. Melihat data awal tersebut, untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa, maka perlu dilakukan suatu 

tindakan yaitu melalui pembelajaran menulis wacana narasi dengan menggunakan 

metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) dan media 

gambar berangkai.   

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Hasil penelitian siklus I terdiri atas hasil tes kemampuan menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa dan hasil nontes yang terdiri atas hasil observasi, jurnal, 

dan wawancara. 
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4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Setelah mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

melalui metode CIRC dan media gambar berangkai maka diperoleh hasil tes 

sebagai berikut. 

Hasil tes siklus I dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Siklus I 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

0-59 

1 

21 

10 

12 

88 

1552,5 

640,5 

636 

3,02 

53,22 

21,96 

21,8 

 

X= 2917 

   44 

= 66,2 

(Cukup) Jumlah 44 2917 100 

 Tabel 5 menunjukkan hasil tes kemampuan siswa kelas X.2  SMA Islam T. 

Huda Bumiayu Kabupaten Brebes dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

yang termasuk dalam kategori cukup dengan perolehan nilai rata-rata kelas 

sebesar 66,2 dari 44 siswa. Rata-rata tersebut belum memenuhi standar ketuntasan 

minimal yang mencapai nilai 67. Untuk lebih meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa, akan dilakukan perbaikan kembali 

pada siklus II.  

Skor siklus I merupakan total penjumlahan dari 7 (tujuh) aspek narasi, yaitu 

aspek kesesuaian isi dengan judul, rangkaian peristiwa (Alur), ejaan dan tanda 

baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, susunan paragraf, dan kesesuaian gambar 

dengan isi tulisan. Hasil dari tiap-tiap aspek dipaparkan sebagai berikut. 
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4.1.2.1.1 Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Kesesuaian 

Isi dengan Judul 

Tabel 6. Hasil Tes Siklus I pada Aspek Kesesuaian Isi dengan Judul 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

10-12 

7-9 

4-6 

0-3 

1 

15 

26 

1 

12 

135 

156 

6 

3,89 

43,68 

50,49 

1,94 

 

X= 390 

   44 

= 7,02 

(Cukup) Jumlah 44 309 100 

 

Tabel 6 menunjukkan skor rata-rata aspek kesesuaian isi dengan judul 

sebesar 7,02 dan termasuk dalam kategori cukup. Sebanyak 3,89% atau 12 siswa 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik, sedangkan 43,68% atau 15 siswa 

mendapatkan skor dengan kategori baik, sebanyak 50,49% atau 26 siswa 

mendapatkan skor dengan kategori cukup, dan 1,94% atau 1 (satu) orang siswa 

memperoleh nilai dengan kategori kurang.  

Ketidaktepatan pemberian judul dengan isi wacana terjadi karena siswa 

sangat terpaku dengan hasil diskusi kelompok dalam pembuatan judul, siswa 

tidak memperhatikan isi yang sesuai dengan judul yang ada. Ketidaksesuaian 

judul dengan isi tulisan di antaranya terdapat pada wacana berikut: 

Dikeroki 
Dina wingi Wirna lunga marang umahe kancane nganggo garap tugas 

kelompok. Sakdurunge tekan umahe kancane ing dalan malah udan gedhe banget  
akhire Wirna malah kudanan. 

Tekan umahe kancane Wirna katisen merga klambine teles kebes. Banjur 
kancane ngekon Wirna supaya ganti nganggo klambine lan kancane mau uga 
menehi wedang anget supaya awake Wirna bisa krasa anget. 



46 
 

 

Sawise nggarap tugas Wirna balik marang umah, tekan umah Wirna wahin-
wahin merga mau udan-udanan. Maune Wirna njaluk dikeroki namung ibune 
malahan maringi obat supaya awake Wirna bisa kepenak meneh. 

 
Wacana di atas tidak tepat jika berjudul dikeroki, sebab wacana tersebut 

berisi kejadian saat Wirna kehujanan, wacana tersebut lebih tepat jika diberi judul 

merga kudanan, kudanan dll.  

 
4.1.2.1.2 Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Rangkaian 

Peristiwa (Alur) 

Tabel 7. Hasil Tes Siklus I Aspek Rangkaian Peristiwa (Alur) 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

3 

21 

18 

2 

60 

315 

180 

10 

10,62 

55,75 

31,86 

1,77 

 

X= 565 

   44 

= 12,86 

(Baik) Jumlah 44 565 100 

 

Tabel 7 menunjukkan skor rata-rata aspek rangkaian peristiwa (Alur) sebesar 

12,86 yang termasuk kategori baik. Sebanyak 3 orang siswa atau 10,62% 

memperoleh skor berkategori sangat baik, sedangkan 21 siswa atau 55,75% 

memperoleh skor dengan kategori baik, sebanyak 18 siswa atau sebesar 31,86% 

memperoleh skor dengan kategori cukup, dan terdapat 2 siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori kurang atau sebesar 1,77%. 

Sebagian siswa masih kurang urut dalam memaparkan waktu terjadinya 

peristiwa sehingga kalimat yang ditulis oleh siswa cenderung membingungkan. 
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Kesalahan itu antara lain: ”Sakwise tekan omah Amir langsung ganti  klambi lan 

nyuwun dikeroki dening ibune, merga awake wis krasa ora penak ”.  Seharusnya 

”Merga awake krasa ora penak, Amir bali ganti klambi lan njaluk dikeroki dening 

ibune”. Selain itu ”Akhire Udin balik lan njaluk dikeroki dening ibune, amarga 

awake Udin keras ora penak lan sirahe mumet”. Seharusnya ”Amarga ngrasa 

awake ora penak lan sirahe mumet, akhire Udin balik banjur njaluk dikeroki 

dening ibune”.   

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Ejaan dan 

Tanda Baca 

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

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

7-8 

5-6 

0-4 

9 

33 

2 

0 

90 

247,5 

10 

0 

25,9 

71,2 

2,9 

0 

 

X= 347,5 

   44 

= 7,8 

(Baik) Jumlah 44 347,5 100 

 

Tabel 8 menunjukkan skor rata-rata sebesar 7,8 pada aspek ejaan dan tanda 

baca dengan kategori baik. Sebanyak 9 siswa atau sebesar 25,9% memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik, sedangkan 33 siswa atau 71,2% memperoleh 

nilai dengan kategori baik, sebanyak 2 siswa atau 2,9% memperoleh skor dengan 

ketegori cukup, dan tidak ada siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

kurang. 
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Kesalahan yang terjadi antara lain, penggunaan huruf ”d” dan ”dh” yang 

terdapat pada kata ”padha” yang ditulis ”pada”  dalam kalimat ”Anwar karo 

kancane pada tata-tata lan sholat”, kata ”dhewe” yang ditulis ”dewek” dalam 

kalimat ”Azang saking umahe dewek mangkat jam 09.00 WIB”, dan kata ”udan” 

yang ditulis ”udhan”  dalam kalimat ”Udhane gedhe banget”. Kata ”barang” 

yang ditulis ”mbarang” dalam kalimat ”Mbarang wingi bengi Zaldi ngrasa awake 

ora kepenak”. Kesalahan penulisan huruf vokal terjadi pada kata ”seko”  yang 

seharusnya ditulis ”saka” dalam kalimat ”Aku nembe dolan seko nggone 

kancane”, kata ”mbekta” ditulis dengan ”mbekto” dalam kalimat ”Mbekta payung 

utawa jas udan”, dan kata ”klambi” yang ditulis ”kelambi” dalam kalimat ”Lubar 

adus Ryan ganti kelambi”. Kesalahan lain yang terjadi adalah penggunaan huruf 

kecil pada nama orang, yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Ada juga 

beberapa siswa yang tidak menggunakan huruf kapital di awal paragraf. 

Kesalahan tersebut dapat dilihat pada kalimat ”Ora suwe andi ngrasakna kaya 

masukangin”, padahal seharusnya tulisan yang benar adalah ”Ora suwe Andi 

ngrasakake kaya masuk angin”. 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Pilihan 

Kata 

Tabel 9. Hasil Tes Siklus I Aspek Pilihan Kata 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Skor rata-
rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13-16 
9-12 
5-8 
0-4 

0 
23 
19 
2 

0 
276 
152 
8 

0 
63,3 
34,9 
1,8 

 
X= 436 

   44 
= 9,9 
(Baik) Jumlah 44 436 100 
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Tabel 9 menunjukkan skor rata-rata sebesar 9,9 pada aspek struktur kalimat 

dan termasuk dalam kategori baik. Sebesar 63,3% atau sebanyak 23 siswa 

memperoleh nilai dengan ketegori baik, sedangkan 34,9% atau sebanyak 19 siswa 

memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan 1,8% atau 2 orang siswa 

memperoleh nilai dengan kategori kurang. 

Kesalahan yang terjadi antara lain, penggunaan kata “siram” dalam kalimat  

“Fidni langsung siram nganggo banyu anget”. Sebaiknya kata yang digunakan 

adalah “Fidni langsung adus nganggo banyu anget”. Kata “pakaian” dalam 

kalimat “Sawise tekan umah Amir ganti pakaian”, kata yang sebaiknya digunakan 

adalah “Sawise tekan umah Amir ganti klambi”. Kata “kesupen” dalam kalimat 

“Aku kesupen nek aku gampang lara”, sebaiknya kata yang digunakan adalah 

“Aku lali yen aku gampang lara”. Kata “tilem” dalam kalimat “Sawise dikeroki 

Fidni langsung tilem”, kata yang digunakan sebaiknya adalah “Sawise dikeriki 

Fidni langsung turu”. Kata “badanipun” dalam kalimat “Amargi badanipun 

masuk angin” kata yang tepat sebaiknya “Merga awake masuk angin”. Kata 

“nyampe” dalam kalimat “Ade mlayu nyampe omahe” sebaiknya adalah “Ade 

mlayu tekan omahe”. Kata “maaf” dalam kalimat “Nggih Ajang tak maafna 

nanging aja dibaleni meneh ya”. Kata yang tepat adalah “Ya Ajang tak ngapura, 

mung aja dibaleni maneh ya”. Kata “ngengken” dalam kalimat “Sawise ganti 

klambi Teguh ngengken ibune supaya awake dikeroki”, kata yang tepat adalah 

“Sawise genti klambi Teguh njaluk tulung marang ibune supaya awake dikeroki”. 
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4.1.2.1.5 Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Keefektifan 

Kalimat 

Tabel 10. Hasil Tes Siklus I Aspek Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13-16 

9-12 

5-8 

0-4 

0 

26 

16 

2 

0 

312 

128 

8 

0 

69,6 

28,6 

1,8 

 

X= 448 

   44 

= 10,18 

(Baik) Jumlah 44 448 100 

 

Tabel 10 menunjukkan skor rata-rata sebesar 10,18 pada aspek struktur 

keefektifan kalimat dan termasuk dalam kategori baik. Sebesar 69,6% atau 

sebanyak 26 siswa memperoleh nilai dengan ketegori baik, sedangkan 38,6% atau 

sebanyak 16 siswa memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan 1,8% atau 

sebanyak 2 orang siswa memperoleh nilai dengan kategori kurang. 

Kesalahan yang terjadi antara lain terdapat pada kalimat, “Banjur kuwi Yunan 

ngarasa awake atis sanget lan sirahe krasa mumet”,  seharusnya “Banjur Yunan 

krasa yen sirahe mumet lan awake krasa atis”. Kesalahan yang terjadi juga 

terdapat pada kalimat “Aku awake krasa madan mriang” yang sebaiknya ”Awakku 

krasa rada mriang”. Selain itu kalimat ”Awake katisen, Andi ngerasa ora penak 

awake. Akhirepun Andi nyuwun tulung marang ibune, nyuwun dikeroki awake”, 

lebih tepatnya “Andi krasa awake ora penak merga katisen, banjur dheweke 

njaluk tulung marang ibune supaya dikeroki”. 
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4.1.2.1.6 Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Susunan 

Paragraf 

Tabel 11. Hasil Tes Siklus I Aspek Susunan Paragraf 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13-16 

9-12 

5-8 

0-4 

0 

19 

24 

1 

0 

228 

192 

4 

0 

53,8 

45,3 

0,9 

 

X= 424 

   44 

= 9,63 

(Cukup) Jumlah 44 424 100 

 

Tabel 11 menunjukkan skor rata-rata sebesar 9,63 pada aspek susunan 

paragraf dan termasuk dalam kategori cukup. Sebesar 53,8% atau sebanyak 19 

siswa memperoleh nilai dengan ketegori baik, sedangkan 45,3% atau sebanyak 24 

siswa memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan 0,9% atau 2 siswa 

memperoleh nilai dengan kategori kurang. 

Kesalahan yang terjadi pada aspek susunan paragraf di antaranya dalam 

paragraf berikut: 

Agus bali saka dolan marang kancane. Nanging ing dalan, Agus kudanen. 
Sawise tekan griya, awake Agus krasa ora sehat amarga mau kudanen. Agus 
nimbali ibune, “bu...mbok aku dikeroki!!”. 

Ibu ngeroki agus nganti awake Agus padha abang. Ibu nembung Agus, “bar 
saka ngendi?”. 

Agus crita marang ibune amarga dheweke kudanen kuwi balik dolan saka 
nggone kancane.  
 

Paragraf yang efektif seharusnya: 
  

Agus nembe bali dolan saka kancane. Ing dalan Agus malah kudanen. 
Sawise tekan umah, Agus krasa yen awake ora sehat marga kudanen mau, banjur 
Agus nimbali ibune, “Bu...mbok aku dikeroki!!”. 

Ibune nyedhak lan tekon, “Bar saka ngendi?” 
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Agus crita yen dheweke nembe bali saka omahe kancane. Ing dalan dheweke 
malah kudanan. Banjur ibune ngeroki nganti awake Agus ketok abang-abang. 

 
 

4.1.2.1.7 Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Kesesuaian 

Gambar dengan Isi Tulisan 

Tabel 12. Hasil Tes Siklus I Aspek Kesesuaian Gambar dengan Isi 

Tulisan 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13-16 

9-12 

5-8 

0-4 

25 

17 

2 

0 

250 

127,5 

10 

0 

64,5 

32,9 

2,6 

0 

 

X= 387,5 

   44 

= 8,8 

(Cukup) Jumlah 44 387,5 100 

 

Tabel 12 menunjukkan skor rata-rata sebesar 8,8 dan termasuk dalam 

kategori cukup pada aspek kesesuaian gambar dengan isi tulisan. Sebesar 64,5% 

atau sebanyak 25 siswa memperoleh nilai dengan ketegori sangat baik, sebesar 

32,9% atau sebanyak 17 siswa memperoleh nilai dengan kategori baik, sedangkan 

2,6% atau 2 orang siswa memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan tidak ada 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang. 

Sebagian besar siswa sangat terbantu oleh penggunaaan media gambar 

berangkai dalam penyusunan wacana narasi. Hanya beberapa siswa yang 

penulisannya masih belum sesuai karena dalam membuat cerita mereka masih 

terpaku dengan judul yang ada tanpa memperhatikan rangkaian cerita yang 
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terdapat pada gambar berangkai. Hal tersebut disebabkan kosakata bahasa Jawa 

siswa masih sedikit dan masih banyak kesalahan dalam penggunaan kosakata. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil data diperoleh dari hasil observasi, jurnal, dan wawancara. 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa dengan metode CIRC dan 

media gambar berangkai. 

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

tingkah laku siswa sudah cukup baik, meskipun ada beberapa siswa yang kurang 

merespon pembelajaran. Melalui data observasi diketahui bahwa 34 siswa sudah 

memiliki tingkah laku baik dengan indikator memerhatikan penjelasan guru, aktif 

bertanya dan menjawab, mampu bekerjasama secara kelompok untuk menentukan 

judul, dan tidak gaduh dalam mengikuti pembelajaran, sekalipun demikian, 10 

siswa masih memiliki tingkah laku yang kurang baik dengan indikator siswa tidak 

memperhatikan pejelasan guru, siswa masih diam dan pasif untuk bertanya, dan 

siswa masih berbicara sendiri  dan mengganggu temannya. 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal 

(1) Jurnal Siswa 

Hasil jurnal siswa menunjukkan, secara keseluruhan siswa merasa senang 

saat mengikuti pembelajaran. Melalui media gambar berangkai siswa lebih  
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terinspirasi dan lebih mudah untuk menulis wacana narasi. Ada juga siswa yang 

menyatakan tidak merasa tegang dan bosan selama mengikuti pembelajaran. 

Pertanyaan kedua mengenai kesulitan yang dialami oleh siswa selama 

mengikuti pembelajaran. Sebagian siswa tidak merasakan kesulitan, sebab alur 

cerita sudah terlihat jelas dan tema sudah ditentukan. 

Pertanyaan ketiga mengenai metode dan media pembelajaran yang digunakan 

dalam menulis wacana narasi apakah mudah untuk difahami. Setelah mengikuti 

pembelajaran dengan metode CIRC dan media gambar berangkai, siswa merasa 

lebih mudah untuk memahami materi dan mampu untuk menulis wacana narasi 

dengan baik.  

Pertanyaan terakhir mengenai pesan, kesan, dan saran siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa menyarankan agar metode CIRC tetap 

digunakan lagi, karena memudahkan mereka menulis dan mengarang. Ada juga 

yang berpendapat perlunya diperbanyak gambar yang terdapat pada gambar 

berangkai agar pembelajaran lebih menyenangkan. Jurnal siswa dapat pula 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pembelajaran yang akan 

datang. 

 

(2) Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi pengamatan yang dilakukan oleh guru bahasa Jawa yang 

mengajar di kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu. Pertanyaan pertama 

mengenai keaktifaan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi 

berbahasa Jawa. Selama proses pembelajaran, siswa sangat berpartisipasi aktif, 
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dari berdiskusi kelompok untuk menentukan ide pokok dan judul sampai dengan 

membuat wacana narasi. Guru dan siswa juga dapat berinteraksi dengan baik. 

Respons siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi 

sudah bagus. Siswa terlihat sangat berminat dan tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran. Tingkah laku siswa saat pembelajaran sudah baik. Saat guru mulai 

menyajikan materi, siswa sangat memperhatikannya walaupun masih ada 

beberapa siswa yang kurang memperhatikan, selebihnya tetap aktif. Saat 

berdiskusi, mereka dapat bekerja sama dengan baik. Saat mengerjakan tugas 

menulis wacana narasi, sebagian siswa sudah bisa tenang. Namun ada beberapa 

siswa yang masih meminta izin keluar, meminjam alat tulis, dan berbicara dengan 

teman sebangku. 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan pada enam siswa yang memperoleh nilai tinggi, 

sedang, dan rendah. Siswa merasa senang dan tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran menulis wacana narasi. Mereka beranggapan menulis dapat menjadi 

sarana untuk menuangkan daya imajinasi dan memperkaya kosakata. 

Pertanyaan kedua mengenai tanggapan tentang pembelajaran menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa melalui metode CIRC dan media gambar berangkai. 

Keenam siswa menyatakan metode dan media yang digunakan mudah dimengerti 

dan menarik, siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. 

Pertanyaan ketiga mengenai kesulitan yang dihadapi selama mengikuti 

pembelajaran menulis wacana narasi. Keenam siswa merasa kesulitan dalam 



56 
 

 

menggunakan bahasa Jawa dalam wujud tulis, sebab mereka belum terbiasa 

menulis menggunakan bahasa Jawa.  

Pertanyan keempat mengenai penyebab kesulitan ketika menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa. Dua siswa menyatakan kurang terbiasa menulis 

menggunakan bahasa Jawa, sedangkan empat siswa merasa kesulitan karena tidak 

bisa menggunakan bahasa Jawa dan banyak kosakata bahasa Jawa yang belum 

dimengerti. 

Pertanyaan terakhir yaitu pendapat siswa mengenai menulis wacana narasi, 

keenam siswa merasa senang mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi 

karena mereka mendapatkan pengalaman baru tentang menulis menggunakan 

bahasa Jawa. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil penelitian siklus II diperoleh dari hasil tes menulis wacana narasi dan 

hasil nontes yang berupa hasil observasi, jurnal, dan wawancara.  

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes siklus II diperoleh setelah perbaikan dari siklus I dengan penekanan 

pada aspek yang belum dipahami oleh siswa. Kriteria penilaiannya masih sama 

dengan kriteria penilaian pada siklus I. Adapun hasil tesnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 13. Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Siklus II 

No Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Bobot 
Skor 

Persentase 
(%) 

Skor rata-
rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

85-100 
70-84 
60-69 
0-59 

3 
30 
11 
0 

259 
2261.5 

738 
0 

7,95 
69,4 
22,65 

0 

 
X= 3258,5 

   44 
= 74,05 
(Baik) Jumlah 44 3258,5 100 

 

Tabel 13 menunjukkan hasil tes kemampuan siswa kelas X.2  SMA Islam T. 

Huda Bumiayu Kabupaten Brebes dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

pada siklus II termasuk dalam kategori baik yaitu dengan perolehan nilai rata-rata 

kelas sebesar 74,05. Rata-rata tersebut menunjukan adanya peningkatan sebesar 

7,83, terbukti dengan 7,95% atau 3 siswa memperoleh nilai berkategori sangat 

baik, sebesar 69,4% atau 30 siswa memperoleh nilai berkategori baik, sedangkan 

22,65% atau 11 siswa memperoleh nilai berkategori cukup, dan tidak ada siswa 

yang memilliki nilai dengan kategori kurang. 

 

4.1.3.1.1  Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Kesesuaian 

Isi dengan Judul 

Tabel 14. Hasil Tes Siklus II pada Aspek Kesesuaian Isi dengan Judul 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekwensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

10-12 

7-9 

4-6 

0-3 

10 

24 

10 

0 

120 

216 

60 

0 

30,3 

54,6 

15,1 

0 

 

X= 396 

   44 

= 9 

(Baik) Jumlah 44 396 100 
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Tabel 14 menunjukkan skor rata-rata sebesar 9 pada aspek kesesuaian isi 

dengan judul dan termasuk dalam kategori baik. Skor rata-rata hasil tes siklus II 

ini  menunjukan peningkatan sebesar 1,96. Sebanyak 10 orang siswa atau 30,3% 

dari siswa memperoleh skor dengan kategori sangat baik, sebanyak 24 siswa atau 

54,6% dari siswa memperoleh skor dengan kategori baik, sedangkan 10 orang 

siswa atau sebesar 15,1% dari siswa memperoleh nilai dengan kategori sedang, 

dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang. Di siklus II 

ini siswa bisa membuat isi yang sesuai dengan judul yang telah ditentukan dalam 

kelompok. 

 

4.1.3.1.2  Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Rangkaian 

Peristiwa (Alur) 

Tabel 15. Hasil Tes Siklus II Aspek Rangkaian Peristiwa (Alur) 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

16-20 

11-15 

6-10 

0-5 

9 

27 

8 

0 

180 

405 

80 

0 

27,07 

60,9 

12,03 

0 

 

X= 665 

   44 

= 15,11 

(Baik) Jumlah 44 665 100 

 

 Tabel 15 menunjukkan skor rata-rata sebesar 15,11 pada aspek rangkaian 

peristiwa (Alur) dan termasuk dalam kategori baik. Skor rata-rata hasil tes siklus 

II ini  menunjukkan peningkatan sebesar 2,25. Sebanyak 9 orang siswa atau 

27,07% siswa memperoleh skor berkategori sangat baik, sebanyak 27 siswa atau 
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60,9% siswa memperoleh skor berkategori baik, sedangkan 8 orang siswa atau 

sebesar 12,03% dari siswa memperoleh nilai dengan kategori sedang, dan tidak 

ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang. 

Sebagian besar siswa dalam menulis sudah sangat sesuai menurut rangkaian 

waktu, hanya beberapa siswa saja yang masih kurang jelas dalam memaparkan 

rangkaian peristiwa. Ketidakjelasan tersebut di antaranya terlihat pada kalimat 

“Wong mau wis ora sadar nalika wes tekan nduwur” seharusnya “Nalika tekan 

nduwur wonge mau wis ora sadar”.  

 

4.1.3.1.3  Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Ejaan dan 

Tanda Baca 

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

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

9-10 

7-8 

5-6 

0-4 

20 

24 

0 

0 

200 

180 

0 

0 

52,6 

47,4 

0 

0 

 

X= 380 

   44 

= 8,64 

(Baik) Jumlah 44 380 100 

 

Tabel 16 menunjukkan skor rata-rata sebesar 8,64 pada aspek ejaan dan tanda 

baca dan berkategori baik. Skor rata-rata hasil tes siklus II ini  menunjukkan 

peningkatan sebesar 0,87. Sebesar 52,6% atau sebanyak 20 siswa memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik, sedangkan 47,4% atau 24 siswa memperoleh 
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skor dengan kategori baik, dan tidak ada siswa yang memperoleh skor dengan 

kategori cukup maupun kurang. 

Siswa pada siklus II sudah memperhatikan cara penulisan huruf besar dan 

huruf kecil serta tanda baca yang tepat dalam kalimat, walaupun masih ada 

beberapa siswa yang membuat kesalahan. Siklus II ini siswa sudah jarang menulis 

kata-kata ”dewe”, ”pada”, ”iso”, dan ”sakwise”, tatapi sudah menuliskan 

dengan benar, yaitu ”dhewe”, ”padha”, ”bisa” dan ”sawise” . 

4.1.3.1.4  Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Pilihan Kata 

Tabel 17. Hasil Tes Siklus II Aspek Pilihan Kata 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13-16 

9-12 

5-8 

0-4 

0 

36 

8 

0 

0 

432 

64 

0 

0 

87,1 

12,9 

0 

 

X= 496 

   44 

= 11,27 

(Baik) Jumlah 44 496 100 

 

Tabel 17 menunjukkan skor rata-rata sebesar 11,27 pada aspek struktur 

pilihan kata dan termasuk dalam kategori baik. Skor rata-rata hasil tes siklus II ini  

menunjukkan peningkatan sebesar 1,37. Sebesar 87,1% atau 36 siswa 

memperoleh nilai dengan ketegori baik, sedangkan 12,9% atau sebanyak 8 siswa 

memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori kurang. 

Sebagian siswa tidak mengulangi kesalahan seperti siklus I, namun ada 

beberapa siswa yang memasukan kosakata bahasa Indonesia kedalam bahasa 
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Jawa, seperti dalam kalimat  “Sakwise tekan duwur wong mau  pingsan”  

seharusnya ”Sawise tekan duwur wonge mau semaput”. Kata “setiap” pada 

kalimat “Mula setiap liburan ana kana pasti rame akeh wong pada dolan” 

seharusnya “Mula saben wayah liburan mesti rame, sebab akeh wong sing padha 

dolan”. 

 

4.1.3.1.5  Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Keefektifan 

Kalimat 

Tabel 18. Hasil Tes Siklus II Aspek Keefektifan Kalimat 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13-16 

9-12 

5-8 

0-4 

0 

34 

10 

0 

0 

408 

80 

0 

0 

83,6 

16,4 

0 

 

X= 488 

   44 

= 10,96 

(Baik) Jumlah 44 488 100 

 

Tabel 18 menunjukkan skor rata-rata sebesar 10,96 pada aspek struktur 

kalimat dan termasuk dalam kategori baik Skor rata-rata hasil tes siklus II ini  

menunjukkan peningkatan sebesar 0,78. Sebesar 83,6% atau sebanyak 34 siswa 

memperoleh nilai dengan ketegori baik, sedangkan 16,4% atau sebanyak 10 siswa 

memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori cukup maupun kurang. 

Kesalahan yang terjadi di antaranya terdapat dalam kalimat “Nalika aku meh 

nang umahe Adi, lagi setengah perjalanan aku krungu ana wong njaluk tulung” 
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sebaiknya “Nembe setengah perjalanan nalika marang umahe Adi, ndilalah aku 

krungu swara wong njaluk tulung”. Kesalahan juga terjadi pada kalimat “Dina 

Sebtu wingi aku lagi mlaku-mlaku ning pinggir kolam iwak cedak alun-alun, 

kolam iwak kuwi sing nduwe jenenge Pak Ndangbot, wektu kuwi isih sore lan 

padang langite”. Lebih tepatnya “Merga langite isih ketok padhang dina sabtu 

sore aku mlaku-mlaku ana pinggir kolam iwak duweke pak Ndangbot ing pinggir 

alun-alun.” 

 

4.1.3.1.6  Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Susunan 

Paragraf 

Tabel 19. Hasil Tes Siklus I Aspek Susunan Paragraf 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13-16 

9-12 

5-8 

0-4 

0 

23 

21 

0 

0 

276 

168 

0 

0 

62,2 

37,8 

0 

 

X= 444 

   44 

= 10,09 

(Cukup) Jumlah 44 444 100 

 

Tabel 19 menunjukkan skor rata-rata sebesar 10,09 pada aspek susunan 

paragraf dan termasuk dalam kategori cukup. Skor rata-rata hasil tes siklus II ini  

menunjukkan peningkatan sebesar 0,46. Sebesar 62,2% atau sebanyak 23 siswa 

memperoleh nilai dengan ketegori baik, sedangkan 37,8% atau sebanyak 21 siswa 

memperoleh nilai dengan kategori cukup, dan tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori kurang. 
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Sebagian siswa pada siklus II sudah memperhatikan cara penyusunan 

paragraf yang benar. Hal ini dikarenakan siswa mulai terbiasa dengan metode 

pembelajaran yang digunakan sehingga saat berkelompok siswa memanfaatkan 

waktu secara maksimal untuk menentukan ide pokok pada setiap paragraf yang 

nantinya mempermudah setiap individu untuk mengembangkan ide pokok 

tersebut. 

 

4.1.3.1.7  Hasil Tes Kemampuan Menulis Wacana Narasi Aspek Kesesuaian 

Gambar dengan Isi Tulisan 

Tabel 20. Hasil Tes Siklus I Aspek Kesesuaian Gambar dengan Isi 

Tulisan 

No Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Skor rata-

rata 

1 

2 

3 

4 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

13-16 

9-12 

5-8 

0-4 

0 

25 

19 

0 

0 

250 

142,5 

0 

0 

63,7 

36,3 

0 

 

X= 392,5 

   44 

= 8,92 

(Cukup) Jumlah 44 392,5 100 

 

Tabel 12 menunjukkan skor rata-rata sebesar 8,92 dan termasuk dalam 

kategori cukup. Skor rata-rata hasil tes siklus II ini  menunjukkan peningkatan 

sebesar 0,12. Sebesar 63,7% atau sebanyak 25 siswa memperoleh nilai dengan 

ketegori baik, sedangkan 36,3% atau sebanyak 19 siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori cukup, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori kurang. 
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Sebagian besar siswa pada siklus II mulai memanfaatkan secara maksimal 

media gambar berangkai, sehingga siswa banyak termotivasi dan terbantu dalam 

penyusunan wacana narasi. 

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil data diperoleh dari hasil observasi, jurnal, dan wawancara. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan observer dapat dilihat secara 

keseluruhan hasil siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil 

observasi yang diperoleh pada siklus I. Terbukti dengan 40 siswa  sudah 

bertingkah laku baik dan 4 orang siswa masih bertingkah laku kurang baik. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Jurnal 

(1) Jurnal Siswa 

Hasil jurnal menunjukan sebagian siswa sangat senang saat mengikuti 

pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa. Mereka berpendapat 

penggunaan media gambar berangkai dapat memudahkan mereka untuk menulis 

cerita dan membuat alur yang sesuai. Melalui metode CIRC siswa tidak kesulitan 

untuk memilih kata dan membuat kalimat dalam bahasa Jawa karena mereka 

dapat berdiskusi untuk menentukan judul dan ide pokok. 

Pertanyaan kedua mengenai kesulitan yang dialami oleh siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran. Pada siklus II ini, hampir semua siswa 
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menyatakan tidak mengalami kesulitan. Beberapa siswa yang mengaku 

mengalami kesulitan, setelah diberi penjelasan oleh guru, mereka mulai 

memahaminya. 

Pertanyaan ketiga mengenai metode dan media pembelajaran yang digunakan 

dalam menulis wacana narasi apakah mudah untuk difahami. Sama dengan siklus 

I sebagian besar siswa menjawab, mereka jadi lebih mudah untuk memahami 

materi pembelajaran yang diberikan dan mampu untuk menulis wacana narasi 

dengan baik setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

CIRC dan media gambar berangkai. 

Pertanyaan terakhir mengenai pesan, kesan, dan saran siswa terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa menyarankan agar metode CIRC dapat 

tetap digunakan lagi dalam pembelajaran menulis wacana narasi karena dapat 

memudahkan siswa dalam menulis dan mengarang. Siswa juga memberikan saran 

untuk memperjelas dan menambahkan gambar pada rangkaian gambar berangkai, 

dan membuat rangkaian cerita yang lebih menarik lagi.  

 

(2) Jurnal Guru 

Dapat dilihat pada jurnal guru di siklus II bahwa minat dan respon siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi dengan metode CIRC dan 

media gambar berangkai sudah bagus. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses 

pembelajaran, siswa sudah benar-benar memperhatikan dan aktif dalam bertanya. 

Tingkah laku siswa saat pembelajaranpun sudah mulai baik. Siswa lebih 
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memperhatikan penjelasan dari guru dan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas 

dan mengumpulkan tugas tersebut. 

 

4.1.3.2.3 Hasil Wawancara 

Wawancara pada siklus II dilakukan terhadap enam orang siswa, dua siswa 

memperoleh nilai tinggi, dua siswa memperoleh nilai sedang dan dua siswa 

memperoleh nilai rendah. Pertanyaan pertama mengenai perasaan siswa terhadap 

menulis wacana narasi. Semua siswa menyatakan senang dengan menulis wacana 

narasi. 

Pertanyaan kedua mengenai tanggapan tentang metode CIRC dan media 

gambar berangkai yang digunakan dalam pembelajaran. Keenam siswa 

menyatakan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan sangat bagus, menarik dan 

kretif sehingga mereka lebih mudah dalam menulis. 

Pertanyaan ketiga mengenai kesulitan yang dihadapi selama mengikuti 

pembelajaran menulis wacana narasi. Keenam siswa yang diwawancarai empat 

diantaranya menyatakan tidak kesulitan, sedangkan dua siswa masih merasa 

kesulitan karena kurang menguasai kosakata bahasa Jawa dan waktu yang 

diberikan kurang lama. 

Pertanyaan keempat mengenai penyebab kesulitan ketika menulis wacana 

narasi berbahasa Jawa. Empat dari enam siswa menyatakan tidak ada faktor yang 

penyebabkan kesulitan dalam menulis wacana narasi, dua diantaranya menyatakan 

bahwa penyebabanya adalah kosakata bahasa Jawa yang dimiliki masih minim 

sebab mereka terbiasa untuk menggunakan bahasa sunda dan bahasa Indonesia.  
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Pertanyaan terakhir yaitu pendapat dari siswa tentang menulis wacana narasi. 

Keenam siswa merasa senang ketika mengikuti pembelajaran menulis wacana 

narasi sebab mereka jadi tau tentang perbedaan antara wacana narasi dengan 

wacana yang lainnya. 

 

4.2 Pembahasan 

 Penelitian ini membahas peningkatan kemampuan menulis wacana narasi 

berbahasa Jawa melalui metode CIRC dengan media gambar berangkai dan 

perubahan tingkah laku siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu setelah 

mengikuti pembelajaran. Pembahasan diperoleh berdasarkan hasil pada data awal, 

siklus I dan siklus II. 

 

4.2.2 Peningkatan kemampuan menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

Melalui Metode CIRC dan Media Gambar Berangkai pada Siswa 

Kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu 

Melihat data awal diberikan oleh guru pengampu, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa kelas X.2 SMA Islam T. Huda Bumiayu masih rendah, 

ditunjukan dengan hasil rata-rata sebesar 60,25 di bawah standar ketuntasan 

minimal (KKM). Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis wacana 

narasi maka dilakukan tindakan pembelajaran menulis wacana narasi dengan 

menggunakan metode CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) 

dan media gambar berangkai.  
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Hasil tes kemampuan menulis wacana narasi berbahasa Jawa dapat dilihat 

pada tabel berkut. 

Tabel 21.  Peningkatan Hasil Tes Menulis Wacana Narasi  

No Aspek Skor Rata-Rata Peningkatan (%) 

DA SI SII DA-SI SI-SII DA-SII 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

Kesesuaian judul 
dengan isi tulisan 
Rangkaian peristiwa 
(alur) 
Ejaan dan tanda baca 
Pilihan kata  
Keefektifan kalimat 
Susunan paragraf 
Kesesuaian gambar 
dengan isi tulisan 
 

 

6,95 

11,5 

6,67 

9,87 

8,91 

8,45 

7,76 

 

7,02 

12,84 

7,90 

9,91 

10,07 

9,64 

8,81 

 

9 

15,11 

8,64 

11,27 

10,96 

10,09 

8,92 

 

1,01 

11,65 

18,44 

0,4 

13,01 

14,08 

13,53 

 

 

  28,21 

17,68 

9,36 

13,72 

8,83 

4,67 

1,25 

 

29,49 

31,39 

29,53 

14,18 

23,01 

19,41 

14,95 

Skor rata-rata 60,04 
 

66,30 74,13 
 

10,42 11,80 23,47 

Melalui tabel di atas dapat diketahui adanya peningkatan. Skor rata-rata data 

awal sebesar 60,04 meningkat menjadi 66,30 pada siklus I. Hasil tersebut dapat 

dikatakan meningkat, namun masih belum mencapai standar ketuntasan minimal 

yaitu 67. Untuk mencapai KKM, perlu dilakukan perbaikan pada siklus II.  

Setelah dilakukan tindakan perbaikan pada siklus II nilai rata-rata meningkat 

menjadi 74,13 dan sudah memenuhi standar KKM. Skor rata-rata dihasilkan dari 

tujuh aspek kemampuan menulis wacana narasi berbahasa Jawa, yaitu kesesuaian 

judul dengan isi tulisan, rangkaian peristiwa (Alur), ejaan dan tanda baca, pilihan 

kata, keefektifan kalimat, susunan paragraf, kesesuaian gambar dengan isi tulisan. 

Skor rata-rata aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan pada data awal  6,95, 

siklus I meningkat menjadi 7,02 dan siklus II meningkat menjadi 9. Presentase 

peningkatan dari data awal sampai siklus II 29,49%. Skor rata-rata data awal pada 

aspek rangkaian peristiwa (Alur) 11,5, siklus I meningkat menjadi 12,84, dan 
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siklus II meningkat menjadi 15,11. Persentase peningkatan dari data awal sampai 

siklus II 31,39%. Skor rata-rata data awal pada aspek ejaan dan tanda baca 6,67, 

siklus I meningkat menjadi 7,9, dan siklus II meningkat menjadi 6,84. Persentase 

peningkatan dari data awal sampai siklus II 29,53%. Skor rata-rata data awal pada 

aspek pilihan kata sebesar 9,87, siklus I meningkat menjadi 9,91, dan siklus II 

meningkat menjadi 11,27. Persentase peningkatan dari data awal sampai siklus II 

14,18%. Skor rata-rata data awal pada aspek keefektifan kalimat 8,91, siklus I 

meningkat menjadi 10,07, dan siklus II meningkat menjadi 10,96. Persentase 

peningkatan dari data awal sampai siklus II 23,01%. Skor rata-rata data awal pada 

aspek susunan paragraf 8,45, siklus I meningkat menjadi 9,64, dan siklus II 

meningkat menjadi 10,09. Persentase peningkatan dari data awal sampai siklus II 

19,41%. Skor rata-rata data awal pada aspek kesesuaian gambar dengan isi tulisan 

7,76, siklus I meningkat menjadi 8,81, dan siklus II meningkat menjadi 8,92. 

Persentase peningkatan dari data awal sampai siklus II 14,95%. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis 

wacana narasi berbahasa Jawa melalui metode CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) dan media gambar berangkai pada siswa kelas X.2 

SMA Islam Ta’alamul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes berhasil dengan baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata pada data awal, siklus I dan siklus II 

terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil data awal sebesar 60,25 (kategori 

kurang), siklus I meningkat menjadi 66,30 (kategori cukup), dan siklus II 

meningkat menjadi 74,13 (kategori baik) dan sudah melebihi standar ketuntasan 

minimal yaitu 67. 
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4.2.3 Perubahan Tingkah Laku Siswa Kelas X.2 SMA Islam Ta’alamul 

Huda Bumiayu Kabupaten Brebes 

Berdasarkan hasil observasi, kondisi siswa saat pembelajaran menulis  

wacana narasi pada siklus I masih menunjukkan sikap yang negatif. Hal tersebut 

dapat terlihat pada 10 siswa, sebanyak 4 siswa berbicara dengan teman sebangku, 

sedangkan 2 siswa izin kebelakang, dan 2 siswa sering meminjam alat tulis. 

Observasi siklus II mengalami peningkatan, terbukti sebanyak 40 siswa sudah 

berperilaku baik, 2 siswa masih berbicara dengan teman sebangku dan 2 

diantaranya sering melihat pekerjaan teman. 

Siswa semakin senang dengan pembelajaran menulis wacana narasi 

berbahasa Jawa melalui metode CIRC dan media gambar berangkai. Diketahui 

melalui hasil jurnal pada siklus I dan siklus II, hampir seluruh siswa merasa 

senang dengan metode dan media yang digunakan sebab dapat memudahkan 

siswa untuk menulis. 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa siswa senang 

mengikuti pembelajaran menulis wacana narasi melalui metode CIRC dan media 

gambar berangkai.  

Berdasarkan hasil analisis data nontes, diketahui bahwa tingkah laku siswa 

sudah mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Dapat disimpulkan 

pembelajaran menulis wacana narasi berbahasa Jawa melalui metode CIRC dan 

media gambar berangkai dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

menulis wacana narasi berbahasa Jawa dan siswa jadi lebih termotivasi untuk 

belajar. 
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BAB V 

         PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

(a)   Kemampuan siswa kelas X.2 SMA Islam Ta’alamul Huda Bumiayu 

Kabupaten Brebes dalam menulis wacana narasi berbahasa Jawa 

mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari data awal sebesar 60,25 

(kategori kurang), siklus I sebesar 66,30 (kategori cukup), siklus II 

sebesar 74,13 (kategori baik) dan sudah melebihi standar ketuntasan 

minimal yaitu 67. Persentase peningkatan skor rata-rata hasil tes pada 

data awal kesiklus I 10,41%, dari siklus I kesiklus II 11,31%, dan dari 

data awal kesiklus II meningkat 23,46%. Peningkatan skor rata-rata hasil 

tes menunjukkan bahwa pembelajaran menulis wacana narasi melalui 

metode CIRC dan media gambar berangkai dapat meningkat dan berhasil 

dengan baik. 

(b)   Tingkah laku siswa kelas X.2 SMA Islam Ta’alamul Huda Bumiayu 

Kabupaten Brebes setelah mengikuti pembelajaran menulis wacana 

narasi melalui metode CIRC dan media gambar berangkai sudah 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu terbukti pada 

siklus I terdapat 10 siswa yang bertingkah laku kurang, siswa berbicara 

dengan teman sebangku 4 orang, izin ke belakang 2 orang, dan 2 siswa 
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lagi sering meminjam alat tulis. Pada siklus II meningkat sebanyak 40 

siswa sudah berperilaku baik, sedangkan 2 siswa masih berbicara dengan 

teman sebangku dan 2 di antaranya sering melihat pekerjaan teman. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan saran sebagai 

berikut: 

(1) Guru dapat lebih kreatif untuk menggunakan metode dan media 

pembelajaran menulis wacana narasi. 

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

mampu menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tulis . 

(3) Sebaiknya metode CIRC (Cooperative Integrated Reading And 

Composition) dan media gambar berangkai dapat digunakan dalam 

pembelajaran menulis narasi berikutnya. 

(4) Para peneliti disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan media 

yang lain untuk menambah khasanah bahasa.   
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