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ABSTRAK
Widodo, Alib Palipur Setya. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan
Narasi Melalui Model Think Talk Write dengan Media Gambar Seri pada
Siswa Kelas VB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. Skripsi. Jurusan
PGSD. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing Drs. Sukarir Nuryanto, M. Pd. 219 halaman.
Hasil observasi awal di kelas VB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang,
ditemukan adanya permasalahan menulis karangan narasi dalam pembelajaran.
Hal ini dikarenakan guru kurang membimbing siswa dalam menyusun karangan
narasi, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif, dan belum
digunakannya media pembelajaran. Disamping itu, minat siswa dalam
pembelajaran menulis karangan narasi masih rendah. Dari 40 siswa, yang
mencapai KKM hanya 18 siswa yaitu sebesar 45%, maka yang tidak dapat
mencapai KKM ada 22 siswa atau sebesar 55%. Untuk mengatasi masalah
tersebut, peneliti memilih model think talk write dengan media gambar seri.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, dan hasil belajar berupa keterampilan menulis karangan narasi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri atas empat
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta analisis dan refleksi,
yang dilaksanakan dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri atas satu
pertemuan. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas VB SD Hj. Isriati
Baiturrahman 1 Semarang. Teknik pegumpulan data menggunakan tes, observasi,
catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis
deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa keterampilan guru mengalami
peningkatan yaitu skor pada siklus I sebesar 25 termasuk kategori baik, meningkat
pada siklus II menjadi 33 dan termasuk kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada
siklus I dengan rata-rata skor sebesar 25,85 termasuk kategori baik, meningkat
pada siklus II dengan rata-rata skor sebesar 31,1 dan termasuk kategori sangat
baik. Keterampilan menulis karangan narasi pada siklus I dengan rata-rata sebesar
15,25 termasuk kategori baik, meningkat pada siklus II dengan rata-rata sebesar
16,33 dan termasuk kategori sangat baik. Nilai hasil keterampilan menulis siswa
pada siklus I dengan rata-rata sebesar 76,25, meningkat pada siklus II dengan ratarata sebesar 81,63.
Simpulan penelitian ini adalah melalui model think talk write dengan
media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan
hasil belajar berupa keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas VB
SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. Saran peneliti adalah model think talk
write dengan media gambar seri dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis karangan narasi di kelas lain.
Kata Kunci: Menulis Karangan Narasi, Think Talk Write, Gambar Seri.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan suatu modal penting dalam kehidupan manusia,

dengan pendidikan, seseorang dapat meraih kesejahteraan hidup yang diinginkan.
Pendidikan juga dapat sebagai sarana pembentuk generasi bangsa yang
berkualitas dan mampu membangun bangsa dan negara ini lebih baik. Dalam UU
Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
(Mulyasa, 2013:20).
Berkaitan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai penataan
dalam sistem standardisasi pendidikan supaya tujuan dari pendidikan nasional
dapat tercapai. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1a menyatakan Standar
Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Kemdikbud, 2013).

1

2

Pengembangan kurikulum dilakukan untuk mengikuti perkembangan dan
tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus
dilakukan secara sistematis dan terarah. Pengembangan kurikulum hendaknya
dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup
sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang pencapaiannya
dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan siswa sebagai suatu
kriteria keberhasilan (Mulyasa, 2013:68).
Salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan
berbahasa. Keterampilan berbahasa siswa dapat dipelajari dalam mata pelajaran
bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran memiliki
kedudukan yang sangat strategis. Peran mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi
dominan, yaitu sebagai saluran yang mengantarkan kandungan materi dari semua
sumber kompetensi kepada siswa. Mata pelajaran bahasa Indonesia ditempatkan
sebagai penghela mata pelajaran lain (Permendikbud Nomor 67, 2013).
Keterampilan

berbahasa

yang

dipelajari

meliputi

empat

aspek

keterampilan yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan
menyimak adalah kegiatan mendengar untuk memahami apa yang dikatakan
orang lain secara seksama. Kegiatan berbicara adalah kemampuan menyampaikan
pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan. Membaca adalah kemampuan
memahami isi bacaan, makna suatu bacaan ditentukan oleh situasi dan konteks
dalam bacaan. Kegiatan menulis merupakan kemampuan menyampaikan pikiran,
gagasan, dan perasaan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
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Menulis adalah kegiatan yang aktif dan produktif, kegiatan ini merupakan
usaha untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan secara tertulis (Iskandarwassid,
2011:248). Menulis juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam
komunikasi tidak langsung, keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah
tetapi melalui proses belajar dan berlatih (Doyin, 2011:12). Kegiatan menulis
dalam pembelajaran akan lebih bermakna jika prosesnya dilaksanakan dengan
menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Suprijono
(2009:45) adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Rusman (2014:133) model
pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model
pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajarannya.
Selain itu, kegiatan pembelajaran di SD sebaiknya menggunakan media
pembelajaran sebagai sarana fisik pembawa informasi dalam pembelajaran
sehingga mampu merangsang siswa untuk belajar dan mempermudah penguasaan
materi guna mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran menurut
Sukiman (2012:29) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran,
perasaan, perhatian dan minat, serta kemauan siswa sedemikian rupa sehingga
proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.
Kenyataannya, hasil observasi awal di kelas VB SD Hj. Isriati
Baiturrahman

1

Semarang

menunjukkan

adanya

permasalahan

dalam

pembelajaran menulis karangan narasi di kelas VB. Hal ini dikarenakan guru
kurang membimbing siswa dalam menentukan tema, menentukan judul, serta
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menyusun karangan narasi. Selain itu, model yang digunakan guru dalam
mengajar kurang inovatif. Guru juga belum memanfaatkan media dalam proses
pembelajaran. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam
pembelajaran menulis karangan narasi, siswa sering bingung dan kurang fokus
dalam pembelajaran menulis karangan narasi.
Data hasil ulangan harian siswa kelas VB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1
pada semester I tahun 2015/2016 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia aspek
menulis menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Sebagian siswa pada
ulangan harian bahasa Indonesia aspek menulis belum mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 77 dengan nilai rata-rata 75.
Dari 40 siswa yang mencapai KKM hanya 18 siswa yaitu sebesar 45%, maka
yang tidak dapat mencapai KKM ada 22 siswa atau sebesar 55%.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Balai Bahasa Bandung (2011)
menunjukkan bahwa tradisi menulis di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan
dengan tradisi membaca, terlebih di kalangan generasi muda. Minat menulis
jurnal ilmiah di Indonesia juga masih rendah. Data dari Scientific American
Survey (1994) menunjukkan kontribusi tahunan Scientist dan Scholars Indonesia
pada pengetahuan (knowledge), sains, dan teknologi hanya 0,012 persen. Fakta
tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi Singapura yang
mencapai 0,179 persen. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh
Clark (2014) di bawah koordinasi National Literacy Trust (NLT) di Inggris
kepada anak usia 8-16 tahun dalam bidang menulis. Hasil survei menunjukkan
bahwa minat menulis karangan (essay) berada pada posisi 12 dari 13 jenis menulis
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yang disurveikan, dengan persentase 12,8% pada tahun 2010, 12,6% pada tahun
2011, 13,5% pada tahun 2012, dan 15,6% pada tahun 2013. Menulis pesan singkat
(SMS), email, dan pesan di sosial media masing-masing menempati urutan 1, 2,
dan 3 paling atas. Hasil survei tersebut menjelaskan bahwa anak-anak hingga
remaja lebih aktif pada kegiatan menulis di sosial media daripada menulis essay.
Upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi dapat dilakukan
menggunakan model pembelajaran yang merangsang siswa berpikir kreatif. Peneliti

bersama tim kolaborator berinisiatif untuk menetapkan alternatif tindakan untuk
memperbaiki permasalahan pembelajaran menulis karangan narasi melalui model
think talk write (selanjutnya ditulis TTW) dengan media gambar seri. Menurut
Huinker dan Laughlin dalam (Yamin, 2009:84), model TTW ini pada dasarnya
dibangun melalui fase berpikir, berbicara, dan menulis. TTW merupakan salah satu
model pembelajaran yang tepat sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis
karangan narasi. Dengan menerapkan model ini siswa diajak terlibat sepenuhnya

dalam proses belajar. Belajar bukan hanya menyerap informasi secara pasif,
melainkan aktif menciptakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru.
Gambar seri menurut Arsyad (2014:114) adalah gambar yang merupakan
rangkaian kegiatan atau cerita yang disajikan secara berurutan. Gambar-gambar
tersebut berhubungan satu dengan yang lain. Siswa berlatih mengungkapkan
adegan dan kegiatan-kegiatan tersebut yang apabila dirangkaikan akan menjadi
suatu cerita. Penggunaan gambar dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat
membantu dalam memusatkan perhatian terhadap cerita yang disampaikan. Di
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samping itu, ilustrasi gambar dapat membantu siswa mempermudah menangkap
pesan yang terdapat dalam cerita.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji lebih
lanjut dalam upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa menulis karangan
narasi melalui penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan
Menulis Karangan Narasi melalui Model Think Talk Write dengan Media Gambar
Seri pada Siswa Kelas VB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang”.

1.2

RUMUSAN MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH

1.2.1

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut: bagaimanakah meningkatkan keterampilan menulis karangan
narasi melalui model TTW dengan media gambar seri pada siswa kelas VB SD
Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang?
Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut.
1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis
karangan narasi melalui model TTW dengan media gambar seri?
2) Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran
menulis karangan narasi melalui model TTW dengan media gambar seri?
3) Bagaimanakah peningkatan keterampilan siswa menulis karangan narasi
melalui model TTW dengan media gambar seri?
1.2.2

Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model TTW dengan media gambar
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seri. Adapun langkah-langkah penerapan model TTW dengan media gambar seri
dalam pembelajaran menulis karangan narasi adalah sebagai berikut.
Tabel 1.1 Langkah Pembelajaran Menulis Karangan Narasi Menggunakan Model
Think Talk Write dengan Media Gambar Seri

No.

Langkah
Model Think
Talk Write

1. Tahap Think

Langkah Menulis
Narasi
Menentukan tema dan
amanat.

2.
3.
4. Tahap Talk

Menetukan sasaran
pembaca.
Merancang peristiwaperistiwa dalam bentuk
skema alur.

5.

6.

7.

8. Tahap Write

Membagi peristiwa
utama ke dalam bagian
awal, perkembangan
dan akhir cerita.
Merinci peristiwaperistiwa utama ke
dalam detail-detail
peristiwa sebagai
pendukung cerita.

Langkah Pembelajaran
Menulis Karangan Narasi
Menggunakan Model
Think Talk Write
dengan Media Gambar Seri
Guru mempersiapkan
pembelajaran dengan
menyiapkan gambar seri,
menyampaikan tujuan
pembelajaran, dan
memotivasi siswa.
Siswa memerhatikan gambar
seri yang ditunjukkan guru.
Siswa melakukan tanya jawab
berdasarkan gambar seri.
Setelah melakukan tanya
jawab, siswa diberikan
lembar kerja yang berisi
permasalahan untuk
dikerjakan.
Siswa membentuk kelompok,
satu kelompok beranggotakan
4-6 siswa.
Siswa membuat catatan kecil
tentang lembar kerja yang
dikerjakan, untuk selanjutnya
dibahas dalam diskusi
kelompok.
Siswa berdiskusi dalam
kelompok untuk membahas
isi catatan yang telah dibuat.
Siswa menulis hasil
diskusinya dalam bentuk
cerita narasi dengan
bahasanya sendiri.
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1.3

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan

menulis karangan narasi melalui model TTW dengan media gambar seri pada
siswa kelas VB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. Sedangkan tujuan
khusus dari penelitian ini adalah:
1) Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran menulis karangan
narasi melalui model TTW dengan media gambar seri.
2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi
melalui model TTW dengan media gambar seri.
3) Meningkatkan keterampilan siswa menulis karangan narasi melalui model
TTW dengan media gambar seri.

1.4

MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu

pengetahuan dan teknologi khususnya tentang peningkatan keterampilan menulis
karangan narasi. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah.
1) Bagi siswa
Pembelajaran dengan model TTW dengan media gambar seri dapat
memberikan siswa pengalaman belajar yang bervariasi sehingga dapat
meningkatkan minat siswa pada pembelajaran menulis karangan narasi.
2) Bagi guru
Pembelajaran dengan model TTW dengan media gambar seri dapat
memberikan wawasan dan pengalaman bagi guru tentang model pembelajaran
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untuk memperbaiki pembelajaran sehingga mampu menciptakan kegiatan belajar
yang menarik dan menyenangkan.
3) Bagi sekolah
Pembelajaran dengan model TTW dengan media gambar seri dapat
menambah pengetahuan bagi guru-guru di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1
Semarang tentang pembelajaran dengan model TTW dengan media gambar seri
dan memberi kontribusi yang lebih baik dalam perbaikan pembelajaran, sehingga
kualitas sekolah dapat meningkat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1

KAJIAN TEORI

2.1.1

Pengertian Bahasa
Chaer (2011:30) menjelaskan bahasa adalah alat verbal yang digunakan

untuk berkomunikasi. Sedangkan Menurut Santrock (2007:353) bahasa adalah
suatu bentuk komunikasi, entah itu lisan, tertulis, atau isyarat yang berdasarkan
pada suatu sistem dari simbol-simbol. Bahasa terdiri atas kata-kata yang
digunakan oleh masyarakat beserta aturan-aturan untuk menyusun berbagai
variasi dan mengombinasikannya.
Djamarah (2011:46) menjelaskan bahasa merupakan sarana yang efektif
untuk menjalin komunikasi sosial. Tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat
dilakukan dengan baik dan interaksi sosial pun tidak akan pernah terjadi. Karena
tanpa bahasa, siapa pun tidak akan dapat mengekspresikan diri untuk
menyampaikan kepada orang lain.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa
merupakan alat komunikasi sehari-hari yang berupa ujaran dan bunyi, serta
mengungkapkan hal-hal yang dipikirkan oleh manusia untuk dapat disampaikan
kepada orang lain. Tanpa bahasa, manusia tidak akan dapat berkomunikasi dengan
sesamanya.
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2.1.2 Keterampilan Berbahasa
Menurut Tarigan (2008:1) keterampilan berbahasa mencakup empat aspek,
yaitu sebagai berikut: (1) keterampilan menyimak (listening skills); (2)
keterampilan berbicara (speaking skills); (3) keterampilan membaca (reading
skills); dan (4) keterampilan menulis (writing skills). Keempat keterampilan
berbahasa tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam memperoleh
keterampilan berbahasa, seseorang memulainya dengan cara yang urut. Mulamula orang akan belajar menyimak bahasa yang didengarnya, kemudian dapat
berbicara. Setelah itu dilanjutkan dengan belajar membaca dan menulis dalam
pendidikan di sekolah.
Suparno (2010:1.6-1.10) menyatakan bahwa bahasa meliputi empat yaitu
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat komponen tersebut
memiliki keterkaitan yang sangat erat. Melalui menyimak seseorang dapat
memperoleh ide dan informasi untuk kemudian dapat dikomunikasikan kepada
orang lain dengan berbicara atau menulis. Kegiatan membaca dilakukan agar
seseorang memperoleh ide dan informasi, menemukan, memperjelas, dan
memecahkan masalah yang kemudian dapat disampaikan kepada orang lain
melalui berbicara atau menulis.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa
keterampilan berbahasa mencakup empat aspek yaitu menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain.
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2.1.3 Keterampilan Menulis
2.1.3.1 Pengertian Menulis
Akhadiah dalam (Abidin, 2012:181) menjelaskan bahwa menulis adalah
sebuah proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide ke dalam bahasa tulis
yang dalam praktiknya diwujudkan dalam beberapa tahapan. Sedangkan
Iskandarwassid (2011:248) menjelaskan bahwa menulis adalah kegiatan yang
aktif dan produktif, kegiatan ini merupakan usaha untuk mengungkapkan pikiran
dan perasaan secara tertulis. Doyin (2011:12) berpendapat bahwa menulis juga
merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam komunikasi tidak langsung,
keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah tetapi melalui proses
belajar dan berlatih.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa
menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan pikiran, gagasan atau ide
seseorang yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.
2.1.3.2 Tujuan Menulis
Menurut Hugo Hartig dalam (Tarigan, 2008:25-26) tujuan menulis dapat
dikategorikan sebagai berikut: (1) tujuan penugasan, tujuan menulis dikarenakan
adanya tugas, bukan atas kemauan sendiri; (2) tujuan altruistik, tujuan menulis
untuk menyenangkan pembaca, menghilangkan rasa sedih pembaca, ingin
menolong pembaca untuk memahami, menghargai perasaan, dan penalarannya,
ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan
karya itu; (3) tujuan persuasif, tujuan menulis untuk meyakinkan para pembaca
akan kebenaran gagasan yang diutarakan; (4) tujuan informasional, tujuan menulis
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untuk memberi informasi kepada para pembaca; (5) tujuan pernyataan diri, tujuan
menulis untuk memperkenalkan atau menyatakan pengarang kepada para
pembaca; (6) tujuan kreatif, tujuan menulis untuk mencapai nilai-nilai artistik,
nilai-nilai kesenian; serta (7) tujuan pemecahan masalah, tujuan menulis untuk
memecahkan masalah yang dihadapi.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis
dapat dikatagorikan menjadi tujuh, yaitu: (1) tujuan penugasan; (2) tujuan
altruistik; (3) tujuan persuasif; (4) tujuan informasional; (5) tujuan pernyataan
diri; (6) tujuan kreatif; dan (7) tujuan pemecahan masalah.
2.1.3.3 Tahap-tahap Menulis
Menurut Abidin (2012:184-185) proses menulis dilakukan melalui
beberapa tahap sebagai berikut.
1) Tahap pemerolehan ide
Pada tahap ini penulis mengembangkan kepekaannya untuk mereaksi
berbagai fenomena hidup melalui berbagai peranti perolehan ide.
2) Tahap pengolahan ide
Penulis

mengembangkan

beberapa

kemampuannya

yang

meliputi

kemampuan berpikir, kemampuan berasa, dan kemampuan berimajinasi.
Kemampuan berimajinasi akan sangat berguna dalam penulisan karya tulis yang
bertujuan untuk menghibur atau memberikan sugesti kepada pembaca.
Kemampuan berpikir digunakan pada setiap tujuan penulisan. Kemampuan berasa
akan digunakan ketika seorang penulis memproduksi sebuah tulisan yang
bertujuan untuk memengaruhi pembaca.
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3) Tahap produksi ide
Penulis menggunakan peranti produksi ide, yakni bahasa dan pengetahuan
konvensi karya. Pengetahuan bahasa merupakan peranti utama yang digunakan
oleh penulis dalam mengemas gagasan yang telah diolahnya. Melalui penggunaan
pengetahuan dan kemampuan berbahasa ini sebuah ide dikemas sesuai dengan
tujuannya. Sedangkan pengetahuan konvensi karya digunakan untuk mengemas
gagasan agar sesuai dengan genre tulisan yang akan dihasilkan.
Setelah ketiga tahap dilaksanakan akan dihasilkan produk menulis, yakni
tulisan itu sendiri. Produk menulis yang dihasilkan akan sangat beragam, baik dari
segi tujuan, genre, maupun tulisan.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap menulis
terdiri atas tiga tahap, yaitu: (1) tahap perolehan ide, pada tahap ini penulis
memperoleh ide yang akan dikembangkan menjadi sebuah tulisan; (2) tahap
pengolahan ide, pada tahap ini penulis mengolah ide yang telah diperoleh dengan
beberapa kemampuannya; dan (3) tahap produksi ide, pada tahap ini penulis
menggunakan pengetahuan bahasa untuk mengemas gagasan yang telah diolahnya
menjadi suatu produk tulisan.
2.1.3.4 Jenis-jenis Tulisan
Menurut Suparno (2010:1.11-1.13) tulisan atau karangan terbagi menjadi
beberapa jenis, antara lain sebagai berikut.
1) Deskripsi
Deskripsi adalah tulisan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu
objek sehingga pembaca memiliki penghayatan seolah-olah menyaksikan atau
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mengalaminya sendiri. Objek dalam tulisan deskripsi itu dapat berupa manusia,
tempat, atau suasana.
2) Narasi
Tulisan narasi merupakan tulisan yang menyampaikan serangkaian
peristiwa. Tulisan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut
urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada pembaca tentang hikmah
dari cerita tersebut. Tujuan menulis narasi yaitu: (1) hendak memberikan
informasi atau memberi wawasan dan memperluas pengetahuan pembaca, serta
(2) memberikan pengalaman estetis kepada pembaca.
3) Eksposisi
Tulisan eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan untuk memberi tahu,
mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam tulisan eksposisi
masalah yang dikomunikasikan adalah informasi. Informasi yang diberikan dapat
berupa: (1) data faktual; (2) suatu analisis atau suatu penafsiran yang objektif
terhadap seperangkat fakta; dan (3) mungkin sekali berupa fakta tentang
seseorang yang berpegang teguh pada suatu pendiriannya.
4) Argumentasi
Tulisan

argumentasi

berisi

tulisan

tentang

paparan

alasan

dan

penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Tulisan ini ditulis
dengan maksud untuk memberikan alasan, untuk memperkuat atau menolak suatu
pendapat. Jadi, pada setiap tulisan argumentasi selalu terdapat alasan ataupun
bantahan yang memperkuat ataupun menolak sesuatu.
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5) Persuasi
Tulisan persuasi adalah tulisan yang berisi paparan berdaya-bujuk,
berdaya-ajuk, ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran
pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang
dilontarkan oleh penulis.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis
tulisan atau karangan digolongkan menjadi lima jenis yaitu: (1) deskripsi; (2)
narasi; (3) eksposisi; (4) argumentasi; dan (5) persuasi. Kelima jenis tulisan
tersebut memiliki ciri-ciri dan tujuan yang berbeda-beda.
2.1.3.5 Keterampilan Menulis Narasi
Keraf (1983:136–138) membagi karangan narasi menjadi dua jenis, yaitu
narasi ekspositoris dan narasi sugestif.
1) Narasi Ekspositoris
Narasi ekspositoris adalah narasi yang bertujuan untuk menggugah pikiran
para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sasaran utama jenis narasi
ini berupa perluasan pengetahuan para pembaca setelah selesai membaca kisah
tersebut. Narasi ini berusaha menyampaikan informasi suatu peristiwa yang
berlangsung. Persoalan yang diangkat dalam narasi ekspositoris pun merupakan
tahap-tahap kejadian dan rangkaian-rangkaian perbuatan yang disajikan kepada
para pembaca. Peristiwa ini disajikan secara runtut dimaksudkan agar informasi
dalam narasi mampu memperluas pengetahuan atau pengertian pembaca.
Narasi ekspositoris dapat bersifat generalisasi dan dapat bersifat khas atau
khusus. Narasi ekspositoris bersifat generalisasi apabila narasi tersebut berusaha
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menyampaikan suatu proses yang umum, yang dapat dilakukan siapa saja, dan
dapat dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, wacana yang menceritakan
bagaimana seseorang membuat roti. Sementara itu, narasi ekspositoris bersifat
khusus apabila berusaha mengisahkan suatu kejadian yang khas, dan hanya terjadi
satu kali. Kejadian yang dikisahkan ini hanya terjadi pada suatu waktu tertentu.
Wacana ini dapat berupa pengalaman seseorang pertama kali mengarungi
samudra. Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, dan riwayat
perjalanan.
2) Narasi Sugestif
Narasi sugestif adalah narasi yang bertujuan untuk memberi makna atau
peristiwa sebagai suatu pengalaman, bukan untuk memperluas pengetahuan
informasi seseorang. Narasi jenis ini selalu melibatkan imajinasi pembaca karena
sasaran utamanya adalah makna peristiwa. Penyajian kisah dalam narasi sugestif
dibuat dengan rangkaian-rangkaian sedemikian rupa, sehingga merangsang
imajinasi pembaca. Pembaca dapat menarik suatu makna secara jelas setelah
selesai membaca narasi ini. Karangan yang termasuk dalam narasi sugestif yaitu
novel, roman, cerpen, dan dongeng.
Perbedaan narasi ekspositoris dan narasi sugestif lebih jelas dapat dilihat
pada tabel berikut ini (Keraf, 1983:138-139).
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Tabel 2.1 Perbedaan Narasi Ekspositoris dan Narasi Sugestif
No.
1.
2.
3.

4.

Narasi Ekspositoris
Memperluas pengetahuan
pembaca.
Menyampaikan informasi
tentang suatu kejadian.
Bahasanya cenderung
informatif, menggunakan katakata denotatif.
Didasarkan pada penalaran.

No.
1.
2.

Narasi Sugestif
Menyampaikan makna atau
amanat yang tersirat.
Menimbulkan daya khayal.

3.

Bahasanya cenderung figuratif,
sugestif, dan konotatif.

4.

Penalaran hanya berfungsi sebagai
alat untuk menyampaikan makna,
kalau perlu penalaran dapat
dilanggar, misalnya dalam
dongeng.

Berdasarkan penjelasan di atas, narasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu
narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris dapat bersifat
generalisasi dan dapat pula bersifat khusus. Jenis narasi dalam penelitian ini
adalah narasi sugestif.
2.1.3.6 Karakteristik Karangan Narasi
Keraf (1983:145-148) menyatakan bahwa struktur narasi dapat dilihat dari
komponen-komponen yang membentuknya: perbuatan, penokohan; latar; dan
sudut pandang. Tetapi dapat juga dianalisa berdasarkan alur (plot) narasi. Alur
mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain. Alur
merupakan rangkaian pola tindak-tanduk yang berusaha memecahkan konflik
yang terdapat dalam narasi itu, yang berusaha memulihkan situasi narasi ke dalam
suatu situasi yang seimbang dan harmonis.
Selanjutnya Keraf (1983:191-201) menyatakan bahwa sudut pandang
dalam narasi menyatakan bagaimana fungsi seorang narator dalam sebuah narasi,
apakah ia mengambil bagian langsung dalam seluruh rangkaian kejadian atau
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sebagai pengamat terhadap objek dari seluruh aksi dalam narasi. Keraf
menambahkan dalam menampilkan cerita narasi, narator akan menempatkan
dirinya pada posisi yang berbeda-beda. Sudut pandang dalam hubungan dengan
narasi ini, yaitu cara seorang pengarang melihat seluruh tindak-tanduk dalam
suatu narasi, dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sudut pandang orang pertama; dan (2)
sudut pandang orang ketiga.
Sudut pandang orang pertama memiliki variasi-variasi yang akan diuraikan
dalam bagian-bagian berikut.
(1) Penulis sebagai tokoh utama
Penulis sebagai tokoh utama menceritakan perbuatan atau tindak tanduk yang
melibatkan dirinya sendiri sebagai partisipan utama dari seluruh narasi,
sebenarnya narator menceritakan kisahnya sendiri.
(2) Penulis sebagai pengamat
Penulis terlibat dalam seluruh tindakan tetapi hanya berperan sebagai
pengamat. Penulis tidak berusaha memengaruhi seluruh proses kejadian atau
tindak-tanduk tokoh-tokoh dalam narasi.
(3) Penulis sebagai pengamat langsung
Dalam tipe ini penulis mengambil bagian langsung dalam seluruh rangkaian
tindakan dan turut menentukan hasilnya, tetapi tidak menjadi tokoh utama.
Sudut pandang orang ketiga secara eksplisit dinyatakan dengan
mempergunakan kata ganti dia. Tipe ini memiliki beberapa variasi sebagai
berikut.
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(1) Sudut pandang panoramik atau serba tahu
Dalam sudut pandang ini penulis berusaha melaporkan semua segi dari suatu
peristiwa. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, ia melaporkan apa saja
yang menarik perhatian. Pengarang berusaha melaporkan semua yang ada,
dari tindak-tanduk yang sangat pribadi sifatnya atau dari pikiran-pikiran yang
sangat tersembunyi, sampai kepada hal-hal yang terang dan jelas kelihatan
pada setiap karakter.
(2) Sudut pandang terarah
Dalam teknik ini pengarang tidak dapat menyapu seluruh medan tindaktanduk yang ada, tetapi memusatkan perhatiannya hanya pada satu karakter
saja yang mempunyai pertalian dengan proses atau tindak-tanduk yang
dikisahkan.
(3) Titik pandang campuran
Titik pandang campuran merupakan sudut pandang yang mengandung dua
macam sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang panoramik atau
serba tahu dan sudut pandang terarah. Pengarang dapat mempergunakan
sudut pandang panoramik atau sudut pandang terarah sesuai dengan
keperluan sesaat.
Sedangkan Suparno (2010:4.32-4.46) menjelaskan karakteristik karangan
narasi yaitu karangan narasi mengandung unsur utama berupa unsur perbuatan
dan waktu. Keduanya terjalin dalam satu keutuhan tempat dan waktu. Menulis
karangan narasi perlu memerhatikan prinsip-prinsip dasar terbentuknya karangan
narasi, yaitu alur, penokohan, latar, dan sudut pandang.
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Inti dari alur adalah konflik. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan
harus bertalian satu sama lain, bagaimana suatu insiden mempunyai hubungan
dengan insiden yang lain, bagaimana tokoh-tokoh harus digambarkan dan
berperan dalam tindakan-tindakan itu, dan bagaimana situasi dan perasaan tokoh
yang terlibat dalam tindakan-tindakan itu yang terikat dalam suatu kesatuan
waktu.
Ciri khas lainnya dari karangan narasi adalah mengisahkan tokoh cerita
yang bergerak dalam suatu rangkaian perbuatan atau mengisahkan tokoh cerita
bergerak dalam suatu peristiwa dan kejadian. Ciri khas karangan narasi yang
selanjutnya adalah latar. Latar ialah tempat dan waktu terjadinya perbuatan tokoh
atau peristiwa yang dialami tokoh. Latar dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1)
latar tempat, berkaitan dengan tempat terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa
dalam cerita yang dialami tokoh, misalnya dikatakan: di tepi pantai, di sebuah
kapal, di puncak gunung, dan sebagainya; (2) latar waktu, berhubungan dengan
waktu terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa dalam cerita yang dialami tokoh,
seperti: pada zaman dahulu, pada suatu malam, dan sebagainya; dan (3) latar fisik
atau suasana, berkaitan dengan kejiwaan atau suasana hati tokoh dalam cerita,
misalnya: dua tokoh yang sedang dimabuk asmara dikisahkan bertamasya di air
terjun, dengan sinar mentari yang berbinar-binar, suara gemericik air dan kicauan
burung yang memesona. Ciri khas yang terakhir dari karangan narasi adalah sudut
pandang (point of view). Suparno mengemukakan sudut pandang dalam narasi
menjawab pertanyaan siapakah yang menceritakan kisah.
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karangan
narasi memiliki karakteristik berupa unsur perbuatan dan waktu. Penyusunan
karangan narasi harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar terbentuknya karangan
narasi, yaitu: alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. Alur mengatur
bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama lain. Karangan narasi
mengisahkan tokoh cerita yang bergerak dalam suatu rangkaian perbuatan atau
kejadian. Latar dalam karangan narasi terdiri atas tiga jenis, yaitu latar waktu,
tempat, dan suasana. Sudut pandang dalam karangan narasi menggambarkan
bagaimana posisi penulis dalam cerita tersebut.
2.1.3.7 Langkah-langkah Menulis Karangan Narasi
Langkah-langkah menulis karangan narasi yang dilaksanakan peneliti
merupakan langkah-langkah menurut Suparno (2010:4.50), yaitu:
1) Menentukan tema dan amanat.
2) Menetapkan sasaran pembaca.
3) Merancang peristiwa-peristiwa dalam bentuk skema alur.
4) Membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir
cerita.
5) Merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai
pendukung cerita.
2.1.3.8 Teknik Penilaian Menulis Karangan Narasi
Untuk mengetahui kualitas pembelajaran memerlukan adanya penilaian.
Penilaian pada dasarnya adalah proses yang dilakukan untuk mengukur
ketercapaian tujuan dari sebuah proses pembelajaran (Abidin, 2012:38). Penilaian

23

keterampilan menulis karangan narasi berdasarkan kriteria penilaian menurut
Nurgiyantoro (2013:430) meliputi aspek: (1) Kesesuaian dengan gambar; (2)
Ketepatan logika urutan cerita; (3) Ketepatan makna keseluruhan cerita; (4)
Ketepatan kata; (5) Ketepatan kalimat; dan (6) Ejaan dan tata tulis.
Sedangkan Saddhono (2014:179) mengemukakan komponen-komponen
keterampilan menulis meliputi: (1) isi, yang meliputi relevansi, tesis yang
dikembangkan, keeksplisitan analisis, dan ketepatan simpulan; (2) organisasi isi,
yang meliputi keutuhan, perpautan, pengembangan gagasan atau pikiran pokok
paragraf, dan organisasi keseluruhan karangan; (3) gramatika atau tata bahasa,
yang meliputi ketepatan bentukan kata dan keefektifan kalimat; (4) diksi, yang
meliputi

ketepatan

penggunaan

kata

berkenaan

dengan

gagasan

yang

dikemukakan, kesesuaian penggunaan kata dengan konteks, dan kebakuan kata;
dan (5) ejaan, yang meliputi penulisan huruf, kata, dan tanda baca.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka penilaian keterampilan
menulis narasi dalam penelitian ini meliputi: (1) kesesuaian judul dengan isi; (2)
kesesuaian isi karangan narasi dengan gambar seri; (3) ketepatan kata; (4)
keterpaduan kalimat; serta (5) ejaan. Peneliti akan mengembangkan indikator
tersebut sebagai instrumen penilaian menulis karangan narasi.
Pertama, judul karangan harus sesuai dengan isi karangan. Judul atau
kepala karangan melambangkan tema cerita yang merupakan intisari atau
ringkasan tersingkat dari seluruh karangan. Isi tulisan atau karangan harus sesuai
dengan judul karangan atau judul karangan harus tergambar dalam isi.
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Kedua, kesesuaian isi karangan narasi dengan gambar seri. Isi karangan
narasi harus memerhatikan komponen-komponen yang membentuknya yaitu alur,
penokohan, latar, dan sudut pandang. Artinya, sebuah karangan bisa disebut narasi
apabila telah memenuhi komponen-komponen tersebut. Sedangkan media gambar
seri dalam penelitian ini berfungsi sebagai tema dalam membuat karangan narasi.
Jadi, isi tulisan atau karangan harus sesuai dengan gambar seri.
Ketiga, kata menjadi salah satu unsur pembentuk kalimat yang sangat
menentukan tingkat keefektifan kalimat. Oleh karena itu, dalam rangka
menghasilkan kalimat yang efektif, salah satu kegiatan utama penulis adalah
memilih kata yang tepat. Masalah pemilihan kata pada dasarnya berkisar dua hal,
yaitu ketepatan dan kesesuaian menggunakan kata-kata. Ketepatan kata
mempersoalkan tepat tidaknya kata yang dipakai sehingga tidak akan
menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dan pembaca, sedangkan
kesesuaian pilihan kata mempersoalkan sesuai tidaknya kata yang digunakan
sehingga tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan pembaca.
Keempat, keterpaduan kalimat adalah satu gagasan yang menghubungkan
ide dalam satu kalimat satu dengan kalimat yang lain. Peneliti akan
mengembangkan indikator tersebut sebagai instrumen penelitian menulis
karangan narasi. Indikator dalam kepaduan antarkalimat yang akan diteliti
meliputi kepaduan antarkalimat sesuai dengan gambar seri dan penghubungan
kalimat dengan kalimat.
Kelima, ejaan ialah pelambangan fonem dengan huruf. Ejaan yang berlaku
di Indonesia untuk saat ini adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan

25

(EYD). Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mengatur pemakaian
huruf, pemakaian tanda baca, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan.
Peneliti akan mengembangkan indikator tersebut sebagai instrumen penelitian
menulis karangan narasi. Indikator dalam ejaan meliputi ketepatan penggunaan
huruf kapital, tanda baca sesuai fungsinya, serta ketepatan penulisan kata dasar,
kata ulang, kata majemuk, dan kata berimbuhan.
2.1.4 Model Pembelajaran
2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran
Model pembelajaran menurut Suprijono (2009:45) adalah pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun
tutorial. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang
digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. Model
pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan,
termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap pembelajaran, lingkungan
pembelajaran, dan pengelolaan kelas (Arends dalam Trianto, 2007:1).
Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2012:381) berpendapat bahwa model
pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk
membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang
bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang
lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh
memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan
pembelajarannya.
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2.1.4.2 Jenis-jenis Model Pembelajaran
Saat ini, begitu banyak macam model pembelajaran yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Beberapa model
pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Model Pembelajaran Think Talk Write
Model Think Talk Write merupakan suatu strategi yang diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan dan komunikasi siswa. Huinker dan Laughlin
(dalam Yamin, 2009:84) menyatakan ―The think-talk-write strategy builds in
time for thought and reflection and for the organization of ideas and the testing of
those ideas before students are expected to write”. Artinya, model pembelajaran
Think Talk Write membangun pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide,
kemudian menguji ide tersebut sebelum siswa diharapkan untuk menulis. Model
ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan menulis.
2) Model Pembelajaran Kontekstual
Menurut Rusman (2014:187) inti dari Model Pembelajaran Kontekstual
atau Contextual Teaching and Learning adalah keterkaitan setiap materi atau
topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pembelajaran Kontekstual
merupakan sistem pembelajaran untuk membuat siswa aktif dalam memompa
kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab siswa berusaha
mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya dengan dunia
nyata. Untuk mengaitkannya bisa dilakukan berbagai cara, selain karena memang
marteri yang dipelajari secara langsung terkait dengan kondisi faktual, juga bisa
disiasati dengan pemberian ilustrasi atau contoh, sumber belajar, media, dan lain
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sebagainya. Dengan demikian, pembelajaran selain akan lebih menarik, juga akan
dirasakan sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena apa yang dipelajari
dirasakan langsung manfaatnya.
3) Model Pembelajaran Kooperatif
Menurut Suprijono (2013:55-61) Pembelajaran Kooperatif (Cooperative
Learning) adalah pembelajaran berbasis sosial. Secara umum pembelajaran
kooperatif lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan
pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang
dirancang untuk membantu siswa menyelesaikan masalah dalam proses
pembelajaran. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas.
Pembelajaran Kooperatif menekankan sistem pembelajaran berkelompok yang
secara intrinsik dan ekstrinsik bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang
menyenangkan dan membangun pola interaksi yang aktif dan positif dalam
kelompok. Model Kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar berupa
prestasi

akademik,

toleransi,

menerima

keragaman,

dan

pengembangan

keterampilan sosial.
4) Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Menurut Tan (dalam Rusman, 2014:229) Pembelajaran Berbasis Masalah
(PBM) merupakan inovasi dalam pembelajaran karena melalui PBM kemampuan
berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau
tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji,
dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.
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5) Model Pembelajaran Direct Instruction
Model Pembelajaran Direct Instruction atau Pembelajaran Langsung
menurut Suprijono (2013:46-50) dikenal dengan sebutan active learning. Dalam
Pembelajaran Direct Instruction, guru terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran
kepada siswa dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh kelas.
Pembelajaran Direct Instruction menekankan belajar sebagai perubahan tingkah
laku. Model-model yang ada di lingkungan senantiasa memberikan rangsangan
kepada siswa yang membuat siswa memberikan tindak balas jika rangsangan
tersebut terkait dengan keadaan siswa. Pembelajaran Direct Instruction dirancang
untuk penguasaan pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif, (pengetahuan
faktual), serta berbagai keterampilan.
2.1.4.3 Model Think Talk Write
Peningkatan kualitas dalam suatu pembelajaran dapat dilakukan dengan
menerapkan model pembelajaran di dalam kelas, salah satunya yaitu dengan
menggunakan model think talk write (TTW). Model TTW merupakan suatu
strategi yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan komunikasi
siswa. Huinker dan Laughlin (dalam Yamin, 2009:84) menyatakan ―The thinktalk-write strategy builds in time for thought and reflection and for the
organization of ideas and the testing of those ideas before students are expected
to write”. Artinya, model pembelajaran TTW membangun pemikiran, merefleksi,
dan mengorganisasi ide, kemudian menguji ide tersebut sebelum siswa diharapkan
untuk menulis.
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Model ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, dan
menulis. Alur kemajuan strategi TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam
berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca,
selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya, kemudian
menuliskan hasil dari kegiatan berpikir dan berbicara tersebut. Suasana seperti ini
lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen. Dalam kelompok ini
siswa diminta membaca, membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengar, dan
membagi ide bersama teman kemudian mengungkapkannya melalui tulisan
(Yamin, 2009:84).
Lebih lanjut, Yamin menjelaskan aktivitas berpikir (think) dapat dilihat
dari proses membaca suatu teks kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca.
Dalam membuat atau menulis catatan siswa membedakan dan mempersatukan ide
yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa
sendiri. Setelah tahap think selesai dilanjutkan dengan tahap talk yaitu
berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami.
Selanjutnya fase write yaitu menuliskan hasil diskusi atau dialog pada lembar
kerja yang disediakan (LKS). Aktivitas menulis berarti membangun ide, karena
setelah berdiskusi atau berdialog antar teman kemudian mengungkapkannya
melalui tulisan.
Peranan dan tugas guru dalam usaha mengefektifkan strategi TTW adalah
(1) mengajukan pertanyaan dan tugas yang mendatangkan keterlibatan, dan
menantang setiap siswa berpikir, (2) mendengar secara hati-hati ide siswa, (3)
menyuruh siswa mengemukakan ide secara lisan dan tulisan, (4) memutuskan apa
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yang digali dan dibawa siswa dalam diskusi, (5) memutuskan kapan memberi
informasi,

mengklarifikasikan

persoalan-persoalan,

menggunakan

model,

membimbing, dan membiarkan siswa berjuang dalam kesulitan, (6) memonitor
dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi, dan memutuskan kapan dan
bagaimana mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi (Yamin, 2009:90).
Menganalisis uraian tersebut, pada intinya model TTW ini memberikan
kegiatan kepada siswa untuk berpikir (tahap think) mengenai suatu permasalahan
yang ditugaskan oleh guru kepadanya, lalu mengumpulkan informasi dan data
dengan mencatat untuk dibawa pada diskusi. Pada saat diskusi, siswa
membicarakan informasi dan data yang dibawa masing-masing untuk mendapat
sebuah pengetahuan (tahap talk). Selanjutnya, siswa menuliskan hasil diskusinya
secara individu untuk dijadikan acuan bagi guru tentang pemahaman konsep yang
dimiliki siswa dalam pembelajaran (tahap write).
Penerapan model TTW dengan media gambar seri cocok diterapkan pada
anak kelas V SD, hal ini dikarenakan unsur-unsur TTW mendukung karakter anak
pada usia tersebut. Menurut pandangan Piaget (dalam Rifa’i, 2010:29-30) tahap
operasional konkret terjadi pada usia 7-11 tahun, pada tahap ini anak mampu
mengoperasionalkan berbagai logika, namun masih dalam bentuk benda konkret.
Hal ini menekankan bahwa keterlibatan anak dalam pembelajaran harus dilakukan
dan tentu untuk dapat terlibat langsung anak harus mengaktifkan seluruh tubuh
dan pikirannya.
Pendapat lain juga dikemukakan Bruner (dalam Rifa’i, 2010:32-33) yang
menyebutkan bahwa untuk membangun pemahaman anak setidaknya anak harus
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menempuh tiga tahap pembelajaran yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik.
Tahap-tahap tersebut membangun pemahaman siswa mulai dari bentuk konkret
suatu materi hingga dijabarkan dalam bentuk simbol. Guna mencapai hal tersebut,
siswa harus dapat merasakan benda yang menjadi materi atau minimal melihat
gambaran nyata dari materi yang dipelajari.
2.1.5 Media Pembelajaran
2.1.5.1 Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa Latin, yang merupakan bentuk jamak dari
kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah (perantara). Secara
definisi media adalah suatu perangkat yang dapat menyalurkan informasi dari
sumber ke penerima informasi (Yamin, 2009:148). Dalam dunia pendidikan,
media mendapat definisi lebih khusus, yakni teknologi pembawa pesan
(informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran (Schramm
dalam Yamin, 2009:150).
Media pembelajaran menurut Arsyad (2014:3-4) adalah komponen sumber
belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan
siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Guru, buku teks, dan
lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media
dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis,
photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun
kembali informasi visual atau verbal.
Media pembelajaran menurut Briggs (dalam Winataputra, 2002:5.4)
diartikan sebagai sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kegiatan
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belajar mengajar membutuhkan media untuk mempermudah penyampaian materi
dari guru kepada siswa. Media pembelajaran menurut Sukiman (2012:29) adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke
penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat, serta
kemauan siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Selain itu, Daryanto (2010:4-7)
menjelaskan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan
media merupakan salah satu komponen komunikasi. Media dalam kaitannya
dengan pendidikan digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran.
Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai
proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Berdasarkan
pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah
sarana fisik pembawa informasi dalam pembelajaran sehingga mampu
merangsang siswa untuk belajar dan mempermudah penguasaan materi guna
mencapai tujuan pembelajaran.
2.1.5.2 Fungsi Media Pembelajaran
Fungsi media pembelajaran menurut Sudjana (dalam Arsyad, 2014:28)
antara lain: (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar; (2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya,
sehingga siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah; (3)
model pembelajaran akan lebih bervariasi dengan bantuan media pembelajaran;
dan (4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, karena tidak hanya
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mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain, seperti
mengamati dan mendemonstrasikan.
Fungsi media pembelajaran menurut Siddiq (2008:1-21) antara lain: (1)
berperan sebagai komponen yang membantu memperjelas materi atau pesan
pembelajaran dalam proses pembelajaran; (2) membuat pembelajaran menjadi
lebih menarik; (3) membuat pembelajaran lebih realistis/objektif; (4) menjangkau
sasaran yang luas; (5) mengatasi keterbatasan jarak dan waktu; (6) mengatasi
informasi yang bersifat membahayakan; dan (7) menghilangkan verbalisme yang
hanya bersifat kata-kata.
Sedangkan menurut Sukiman (2012:39-40) media pembelajaran berfungsi
untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi
pelajaran yang disajikan dengan teks atau verbal. Media berfungsi untuk tujuan
instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa
baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata
sehingga pembelajaran dapat terjadi.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi media
dalam pembelajaran adalah untuk membuat suasana belajar lebih menarik dan
bervariasi, memperjelas materi, meningkatkan aktivitas, dan untuk membantu
siswa menerima materi pelajaran dengan lebih baik. Gambar seri yang digunakan
sebagai media dalam penelitian ini adalah untuk membantu memperjelas materi
dan memudahkan siswa dalam proses pembelajaran menulis narasi. Fungsi
lainnya yakni untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik.
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2.1.5.3 Jenis Media Pembelajaran
Edgar Dale (dalam Siddiq, 2008:1-22) mengklasifikasikan media
pembelajaran dalam beberapa macam, dari yang paling konkret sampai yang
paling abstrak yaitu media pembelajaran dalam bentuk: (1) pengalaman langsung;
(2) pengalaman tiruan atau model; (3) pengalaman yang didramatisasikan; (4)
pengalaman yang didemonstrasikan; (5) karyawisata; (6) pameran; (7)
audiovisual; (8) audio saja atau visual saja; (9) lambang visual; dan (10) lambang
verbal.
Anitah (2009:7) mengklasifikasikan media pembelajaran sebagai berikut.
1) Media visual
Media visual dibedakan menjadi media visual yang tidak diproyeksikan
dan media visual yang diproyeksikan. Media visual yang tidak diproyeksikan
contohnya antara lain gambar mati atau gambar diam (still picture), ilustrasi,
karikatur, poster, bagan, diagram, grafik, peta datar, realia dan model, serta
berbagai jenis papan. Media visual yang diproyeksikan contohnya antara lain
Overhead projector (OHP), Slide projector (projektor film bingkai), Filmstrip
projector (film rangkai), dan Opaque projector (projektor buram).
2) Media audio
Contohnya antara lain open-reel tape recorder, cassette tape recorder
(kaset pita), piringan hitam, radio, atau MP3.
3) Media audiovisual
Contohnya antara lain adalah televisi, slide suara, dan video cassette (kaset
video).
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4) Multimedia
Diklasifikasikan sebagai berikut: Multimedia Kits (kumpulan media yang
diorganisir), Hypermedia, Media interaktif, Virtual Reality (realitas maya), dan
Expert System (sistem pakar).
Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa media
gambar seri yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis media
pembelajaran visual yang tidak diproyeksikan dalam bentuk gambar diam (still
picture).
2.1.5.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran
Media pembelajaran sebagai komponen pembelajaran perlu dipilih
sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Menurut Sukiman
(2012:47) pemilihan suatu media oleh guru didasarkan atas pertimbangan antara
lain: (1) ia merasa sudah akrab dengan media yang dipilih; (2) ia merasa bahwa
media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya
sendiri; (3) media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta
menuntunnya pada penyajian

yang lebih terstruktur dan terorganisasi.

Pertimbangan ini diharapkan oleh guru dapat memenuhi kebutuhannya dalam
mencapai tujuan yang telah ia tetapkan.
Menurut Arsyad (2014:72-74), dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan
prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan
dan penggunaan media pembelajaran.
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1) Motivasi
Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa
sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Oleh karena
itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari
informasi yang terkandung dalam media pembelajaran itu.
2) Perbedaan individual
Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda.
Faktor-faktor seperti kemampuan intelegensi, tingkat pendidikan, kepribadian,
dan gaya belajar memengaruhi kemampuan dan kesiapa siswa untuk belajar.
Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan kepada
tingkat pemahaman.
3) Tujuan pembelajaran
Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui
media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin
besar.
4) Organisasi isi
Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan
fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urut-urutan yang
bermakna. Siswa akan memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran
yang secara logis disusun dan diurutkan secara teratur.
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5) Persiapan sebelum belajar
Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau
memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan
prasyarat untuk penggunaan media dengan sukses.
6) Emosi
Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan
amat berpengaruh dan bertahan. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik
untuk menghasilkan respon emosional seperti takut, empati, cinta, dan senang.
7) Partisipasi
Partisipasi aktif siswa jauh lebih baik daripada mendengarkan dan
menonton secara pasif. Dengan partisipasi kesempatan lebih besar terbuka bagi
siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran.
8) Umpan balik
Hasil

belajara

dapat

meningkat

apabila

secara

berkala

siswa

diinformasikan kemajuan belajarnya. Pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan
yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan
memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan.
9) Penguatan (reinforcement)
Apabila siswa berhasil belajar, ia didorong untuk terus belajar.
Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat
membangun kepercayaan diri, dan secara positif memengaruhi perilaku di masamasa yang akan datang.
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10) Latihan dan pengulangan
Sesuatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif hanya dengan
sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian
kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau
keterampilan itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks.
11) Penerapan
Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang
untuk menerapkan hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Tanpa dapat
melakukan ini, pemahaman sempurna belum dapat dikatakan dikuasai.
Sesuai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan
media untuk pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga
makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa. Memilih media
harus disesuaikan dengan pengetahuan guru terhadap media tersebut, menarik
atau tidaknya media tersebut, serta disesuaikan dengan tujuan atau kompetensi
yang ingin dicapai berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Peneliti memilih media gambar seri sebagai media dalam pembelajaran menulis
karangan narasi dengan pertimbangan bahwa media gambar seri sesuai dengan
taraf berpikir siswa kelas V SD yang masih konkrit. Selain itu, gambar seri sangat
cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis karangan narasi. Gambar seri
diterapkan sebagai media pengantar siswa untuk berpikir atau berimajinasi
mengenai kerangka dari karangan narasi yang divisualkan dalam bentuk gambar.
Gambar seri dalam penelitian ini juga disajikan dengan tampilan yang menarik
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dan berwarna sehingga diharapkan dapat menarik minat siswa untuk belajar
dengan lebih menyenangkan.
2.1.5.5 Media Gambar Seri
Gambar diam (still picture) ada yang tunggal dan ada pula yang berseri.
Gambar diam yang berseri yaitu sekumpulan beberapa gambar diam yang saling
berhubungan satu dengan lainnya (Winataputra, 2002:5.14). Beberapa gambar
diam yang saling berhubungan atau berseri merupakan suatu rangkaian cerita
ataupun langkah-langkah yang disajikan secara fotografi. Gambar seri menurut
Arsyad (2014:114) adalah gambar yang merupakan rangkaian kegiatan atau cerita
yang disajikan secara berurutan. Gambar-gambar tersebut berhubungan satu
dengan yang lain. Siswa berlatih mengungkapkan adegan dan kegiatan-kegiatan
tersebut yang apabila dirangkaikan akan menjadi suatu cerita. Penggunaan gambar
dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat membantu dalam memusatkan
perhatian terhadap cerita yang disampaikan. Di samping itu, ilustrasi gambar
dapat membantu siswa mempermudah menangkap pesan yang terdapat dalam
cerita. Gambar seri menggambarkan suasana yang sedang diceritakan dan
menunjukkan adanya kontinuitas antara gambar yang satu dengan lainnya.
Melalui gambar dapat diterjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk yang lebih
realistis.
Namun, media gambar seri memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus
diperhatikan guru dalam pembelajaran. Anitah (2009:8) mengemukakan kelebihan
dan kelemahan media gambar seri.
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Kelebihan gambar seri, antara lain: (1) dapat menerjemahkan ide-ide
abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata; (2) banyak tersedia dalam buku-buku;
(3) sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan; (4) relatif tidak
mahal; dan (5) dapat dipakai untuk berbagai tingkat pelajaran dan bidang studi.
Sedangkan kelemahan gambar seri, antara lain: (1) kadang-kadang terlampau
kecil untuk ditunjukkan di kelas yang besar; (2) gambar mati adalah gambar dua
dimensi, untuk menunjukkan dimensi yang ketiga (kedalaman benda) harus
digunakan satu seri gambar dari obyek yang sama tetapi dari sisi yang berbeda;
(3) tidak dapat menunjukkan gerak; dan (4) siswa tidak selalu mengetahui
bagaimana membaca (menginterpretasi) gambar.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa gambar
seri adalah gambar yang berupa rangkaian cerita yang disajikan secara fotografi.
Gambar seri disusun secara berurutan dan memiliki sifat kontinuitas antara
gambar satu dengan gambar lainnya. Namun, media gambar seri memiliki
kelebihan dan kelemahan yang harus tetap diperhatikan oleh guru dalam
pembelajaran di kelas. Kekurangan media gambar seri pada penelitian ini adalah
gambar terlalu kecil untuk ditampilkan di depan kelas jika ditampilkan semuanya
dalam satu slideshow menggunakan proyektor. Oleh karena itu, untuk mengatasi
masalah tersebut peneliti berinisiatif untuk menampilkan gambar menggunakan
spanduk plastik atau Metromedia Technologies (MMT). Gambar seri ditampilkan
menggunakan MMT berukuran panjang 3 meter dan lebar 0,5 meter sehingga
seluruh siswa dapat melihat gambar dengan jelas. Selain itu, gambar seri disajikan
dengan karakter dan warna yang menarik minat siswa untuk belajar.
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2.1.6 Penerapan Model Think Talk Write dengan Media Gambar Seri
Langkah-langkah penerapan model TTW dengan media gambar seri dalam
pembelajaran menulis karangan narasi adalah sebagai berikut.
1) Guru mempersiapkan pembelajaran dengan menyiapkan gambar seri,
menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa.
2) Siswa memerhatikan gambar seri yang ditunjukkan guru.
3) Siswa melakukan tanya jawab berdasarkan gambar seri.
4) Setelah melakukan tanya jawab, siswa diberikan lembar kerja yang berisi
permasalahan untuk dikerjakan.
5) Siswa membentuk kelompok, satu kelompok beranggotakan 4-6 siswa.
6) Siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja yang dikerjakan, untuk
selanjutnya dibahas dalam diskusi kelompok (tahap think).
7) Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk membahas isi catatan yang telah
dibuat (tahap talk).
8) Siswa menulis hasil diskusinya dalam bentuk cerita narasi dengan bahasanya
sendiri (tahap write).
2.1.7 Keterampilan Guru
Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong,
membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan
(Slameto, 2010:97). Keterampilan dasar mengajar adalah bentuk perilaku bersifat
mendasar dan khusus yang harus dimiliki seorang guru sebagai modal awal untuk
menjelaskan tugas-tugas pembelajarannya secara terencana dan profesional.
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Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru terdapat sembilan
indikator sebagai berikut (Rusman, 2012:80-92).
1) Keterampilan membuka pelajaran
Kegiatan membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang
dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi
bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan
dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif
terhadap kegiatan belajar.
2) Keterampilan bertanya
Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan bertanya memainkan peranan
penting. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik
melontarkan pertanyaan yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap
aktivitas dan kreativitas siswa.
3) Keterampilan memberi penguatan
Secara psikologis individu membutuhkan penghargaan atas segala usaha
yang telah dilakukannya, apalagi pekerjaan itu dinilai baik, sukses, efektif, dan
seterusnya. Guru yang baik harus selalu memberikan penguatan, baik dalam
bentuk penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti seratus,
bagus, pintar, ya, tepat sekali, dan sebagainya), maupun nonverbal (biasanya
dilakukan dengan gerak, isyarat, sentuhan, elusan, pendekatan, dan sebagainya).
Hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi siswa atas perbuatan yang
baik sebagai suatu tindakan dorongan, sehingga perbuatan tersebut terus diulang.
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4) Keterampilan mengadakan variasi
Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk
mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton.
Variasi diadakan dalam kegiatan pembelajaran dengan harapan bahwa
pembelajaran akan lebih bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa
menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan
pembelajaran.
5) Keterampilan menjelaskan
Tugas guru yang utama adalah mengajar. Mengajar adalah menyampaikan
ilmu pengetahuan kepada siswa. Di sini guru dituntut untuk mampu menjelaskan
materi pelajaran kepada siswa secara profesional. Keterampilan menjelaskan
dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi
secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan satu dengan yang lainnya,
misalnya sebab dan akibat. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik
disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan.
6) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara
yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan
oleh siswa secara kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di
bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagi informasi, pemecahan
masalah, atau pengambilan keputusan. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih
dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani
siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil.
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7) Keterampilan mengelola kelas
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi
gangguan dalam proses belajar mengajar. Hal yang perlu diperhatikan guru dalam
pengelolaan kelas adalah menghindari campur tangan yang berlebihan,
menghentikan penjelasan tanpa alasan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri
kegiatan, penyimpangan, dan sikap yang terlalu bertele-tele.
8) Keterampilan pembelajaran perseorangan
Pembelajaran individu adalah pembelajaran yang paling humanis untuk
memenuhi kebutuhan siswa. Guru dapat melakukan variasi, bimbingan, dan
penggunaan media pembelajaran dalam rangka memberikan sentuhan kebutuhan
individual. Peran guru dalam pembelajaran perseorangan ini adalah sebagai
organisator, narasumber, motivator, fasilitator, konselor, dan sekaligus sebagai
peserta kegiatan.
9) Keterampilan menutup pelajaran
Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri
kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat
pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Hal
yang dilakukan antara lain meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan
merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran, serta melakukan evaluasi
antara lain dengan mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru
pada situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa, dan memberikan soal tertulis.
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2.1.8

Aktivitas Siswa
Sardiman (2011:95-101) menjelaskan aktivitas belajar siswa adalah kegiatan

yang dilakukan siswa di dalam kelas untuk memperoleh pengalaman belajar. Ia
mengatakan bahwa perlu adanya aktivitas belajar siswa karena pada prinsipnya
belajar adalah melakukan kegiatan. Aktivitas belajar ini adalah aktivitas yang

bersifat fisik maupun mental yang selalu terkait dalam kegiatan pembelajaran.
Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim
terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Oleh karena itu, aktivitas merupakan prinsip
dan asas yang penting dalam interaksi belajar mengajar.

Diedrich (dalam Sardiman, 2011:101) menyebutkan bahwa kegiatan siswa
dibagi menjadi delapan kelompok, sebagai berikut.
a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya, misalnya:
membaca, memerhatikan gambar, demontrasi, percobaan, dan
memerhatikan pekerjaan orang lain.
b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya,
memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi, dan interupsi.
c. Learning activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik, dan pidato.
d. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, dan menyalin.
e. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik,
peta, dan diagram.
f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain:
melakukan percobaan, membuat konstruksi model, mereparasi,
bermain, berkebun, dan beternak.
g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi,
mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat
hubungan, dan mengambil keputusan.
h. Emotional activities, seperti misalnya: menaruh minat, merasa
bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan
gugup.
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa
adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa baik kegiatan fisik maupun mental
dalam suatu lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Indikator
aktivitas siswa dalam penelitian ini yaitu: (1) kesiapan siswa mengikuti proses
pembelajaran; (2) memerhatikan guru dalam menyampaikan materi; (3) aktif
dalam kegiatan tanya jawab; (4) mengamati media gambar seri yang terkait
dengan materi; (5) membuat catatan kecil sesuai dengan materi; (6) sikap siswa
dalam pembentukan kelompok; (7) berdiskusi kelompok untuk membahas catatan
yang telah dibuat; (8) menulis hasil diskusi ke dalam bentuk karangan narasi; dan
(9) mengerjakan soal evaluasi.
2.1.9 Hasil Belajar
Menurut Suprijono (2012:5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan,
nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
Sedangkan menurut Poerwanti (2008:7-5) hasil belajar merupakan penilaian
terhadap hasil siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.
Penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013 merupakan sebuah usaha
yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala,
berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan
dan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran
(Hajar, 2013:267). Penilaian hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat
digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap siswa terhadap standar yang
telah ditetapkan (Permendikbud Nomor 66, 2013).

47

Dalam kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik, penilaian
autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas perkembangan siswa, karena
berfokus pada kemampuan mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar
tentang subjek. Penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap,
keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta
didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka
sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Atas
dasar itu, guru dapat mengidentifikasi materi apa yang sudah layak dilanjutkan
dan untuk materi apa pula kegiatan remidial harus dilakukan (kemendikbud
2013:245). Adapun jenis-jenis penilaian autentik menurut Kemendikbud
(2013:249-253) adalah:
1) Penilaian kinerja
Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan parsisipasi siswa, khususnya
dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya
dengan meminta para siswa menyebutkan unsur-unsur proyek/tugas yang akan
mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Berikut ini cara
merekam hasil penilaian berbasis kinerja: (1) daftar cek (checklist); (2) catatan
anekdot/narasi (anecdotal/narative records); (3) skala penilaian (rating scale);
dan (4) memori atau ingatan (memory approach).
2) Penilaian proyek
Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian
terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh siswa menurut periode/waktu
tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh
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siswa, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan,
analisis, dan penyajian data. Berikut ini tiga hal yang perlu diperhatian guru dalam
penilaian proyek: (1) keterampilan siswa dalam memilih topik, mencari dan
mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi
yang diperoleh, dan menulis laporan; (2) kesesuaian atau relevansi materi
pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
dibutuhkan oleh siswa; dan (3) keaslian sebuah proyek pembelajaran yang
dikerjakan atau dihasilkan oleh siswa.
3) Penilaian portofolio
Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang
menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata.
Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja siswa secara perorangan atau
diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi siswa, dan dievaluasi
berdasarkan

beberapa

dimensi.

Penilaian

portofolio

dilakukan

dengan

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) guru menjelaskan secara
ringkas esensi penilaian portofolio; (2) guru atau guru bersama siswa menentukan
jenis portofolio yang akan dibuat; (3) siswa, baik sendiri maupun kelompok,
mandiri atau di bawah bimbingan guru menyusun portofolio pembelajaran; (4)
guru menghimpun dan menyimpan portofolio siswa pada tempat yang sesuai,
disertai catatan tanggal pengumpulannya; (5) guru menilai portofolio siswa
dengan kriteria tertentu; (6) jika memungkinkan, guru bersama siswa membahas
bersama dokumen portofolio yang dihasilkan; dan (7) guru memberi umpan balik
kepada siswa atas hasil penilaian portofolio.
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4) Penilaian tertulis
Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut siswa mampu mengingat,
memahami,

mengorganisasikan,

menerapkan,

menganalisis,

mensintesis,

mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis
berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu
menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa.

2.2

KAJIAN EMPIRIS
Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai
berikut.
Penelitian yang dilakukan oleh Asmorowati (2013) dengan judul
“Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Mind Mapping
Berbantuan Gambar Pada Siswa Kelas IVD SDN Ngaliyan 01 Semarang”. Hasil
penelitian menunjukkan aktivitas siswa pada siklus I mendapatkan skor rata-rata
2,81 dan meningkat pada siklus II sebesar 3,37. Untuk pengelolaan pembelajaran
yang dilakukan guru rata-rata siklus I adalah 3,2 dan meningkat 3,6 pada siklus II.
Sedangkan untuk hasil evaluasi karangan narasi, ketuntasan belajar siswa
mencapai 74,3% dan meningkat pada siklus II dengan ketuntasan belajar
mencapai 89,1%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang
ditetapkan sebesar 80% telah terpenuhi dan penelitian ini dinyatakan berhasil.
Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) dengan judul “Peningkatan
Keterampilan Menulis Karangan Sederhana melalui Picture and Picture dengan
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Gambar Seri pada Siswa Kelas III SDN Petompon 01 Semarang”. Hasil
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru. Pada siklus I,
guru memperoleh skor 26,5 dengan kategori baik dan pada siklus II memperoleh
skor 37 dengan kategori baik sekali. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh
skor rata-rata 19,14 dengan kategori cukup, dan meningkat pada si-klus II dengan
skor rata-rata 23,59 dengan kategori baik. Keterampilan siswa dalam menulis
karangan sederhana menunjukkan ketuntasan klasikal 72% pada siklus I dan
meningkat menjadi 96% pada siklus II. Simpulan dari penelitian ini adalah
melalui picture and picture dengan gambar seri, dapat meningkatkan keterampilan
guru, aktivitas siswa dan keteram-pilan siswa dalam menulis karangan sederhana.
Penelitian yang dilakukan oleh Hatmi (2013) dengan judul “Peningkatan
Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi melalui Model Think Talk Write
dengan Media Visual pada Kelas IV SDN Pakintelan 03”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 memperoleh
skor rata-rata 12,8 dengan kategori cukup meningkat pada siklus I pertemuan 2
memperoleh skor rata-rata 15,4 dengan kategori baik. Diperbaiki pada siklus II
pertemuan I memperoleh skor rata-rata 16,8 dengan kategori baik meningkat pada
siklus II pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 18,7 dengan kategori baik. (2)
ketuntasan klasikal keterampilan menulis siswa pada siklus I pertemuan 1 sebesar
25% dengan kategori cukup, meningkat pada siklus I pertemuan 2 sebesar 33%
dengan kategori cukup. Pada siklus II pertemuan 1 ketuntasan sebesar 48%
dengan kategori baik meningkat pada siklus II pertemuan 2 sebesar 96% sangat
baik. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model TTW dengan media
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visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa dalam
menulis karangan deskripsi.
Penelitian yang dilakukan oleh Oktabrilliyana (2013) dengan judul
“Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi melalui Model Pembelajaran TPS
Berbantukan Gambar Seri pada Siswa Kelas II SDN Patemon 01 Semarang”.
Hasil observasi keterampilan guru menunjukkan adanya peningkatan di setiap
pertemuan, dari siklus I pertemuan 1 memperoleh kriteria baik, siklus I pertemuan
2 memperoleh kriteria baik, siklus II pertemuan 1 memperoleh kriteria baik, dan
siklus II pertemuan 2 memperoleh kriteria sangat baik. Hasil observasi aktivitas
siswa juga menunjukkan adanya peningkatan di setiap pertemuan, dari siklus I
pertemuan 1 memperoleh kriteria cukup, siklus I pertemuan 2 memperoleh
kriteria baik, siklus II pertemuan 1 memperoleh kriteria baik, dan siklus II
pertemuan 2 memperoleh kriteria sangat baik. Ketuntasan belajar klasikal juga
menunjukkan adanya peningkatan siklus I pertemuan 1 dengan ketuntasan
klasikal 51,29%, siklus I pertemuan dengan ketuntasan klasikal 2 58,97%, siklus
II pertemuan 1 dengan ketuntasan klasikal 74,36%, dan siklus II pertemuan 2
dengan ketuntasan klasikal 87,18%. Simpulan dari penelitian ini adalah melalui
model TPS berbantukan gambar seri dapat meningkatkan keterampilan guru,
aktivitas siswa, dan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas II SD Negeri
Patemon 01 Semarang.
Penelitian yang dilakukan oleh Rosida ( 2013) dengan judul “Penerapan
Teknik TTW (Think, Talk, and Write) untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis
Puisi Siswa Kelas V SDN Gisikdrono 02 Semarang”. Hasil penelitian yang
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diperoleh adalah: 1) Pada siklus I rerata perolehan skor keterampilan guru adalah
2,7 dengan kategori baik, pada siklus II rerata perolehan skor keterampilan guru
meningkat menjadi 3,5 dengan kategori baik sekali; 2) Aktivitas siswa pada siklus
I diperoleh total skor 2,4 dengan kategori cukup, dan pada siklus II perolehan skor
meningkat menjadi 3,79 dengan kategori baik sekali; 3) Pada siklus I ketuntasan
hasil belajar klasikal mencapai 70,43% dengan rerata kelas adalah 72,5 dan pada
siklus II ketuntasan hasil belajar klasikal meningkat menjadi 86,12% dengan
rerata kelas adalah 78,2. Simpulan dari penelitian ini adalah melalui teknik TTW
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar menulis
puisi siswa kelas V SDN Gisikdrono 02 Semarang.
Kelima penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu meneliti tentang
keterampilan berbahasa. Persamaan penelitian Asmorowati (2013) dengan peneliti
adalah sama-sama meneliti tentang keterampilan menulis karangan narasi.
Perbedaanya adalah pada model dan media yang digunakan yaitu model Mind
Mapping dan media gambar, sedangkan peneliti menggunakan model TTW dan
media gambar seri. Persamaan penelitian Fitriani (2013) dengan peneliti adalah
sama-sama menggunakan media gamabr seri. Perbedaannya adalah penelitian
Fitriani meneliti tentang keterampilan menulis karangan sederhana menggunakan
model Picture and Picture, sedangkan peneliti meneliti tentang keterampilan
menulis karangan narasi menggunakan model TTW. Persamaan penelitian Hatmi
(2013) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan model TTW.
Perbedaannya adalah penelitian Hatmi meneliti tentang keterampilan menulis
karangan deskripsi dengan media visual, sedangkan peneliti meneliti tentang
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keterampilan menulis karangan narasi dengan media gambar seri. Persamaan
penelitian Oktabrilliyana (2013) dengan penelitian peneliti adalah sama-sama
menggunakan media gambar seri. Perbedaannya adalah penelitian Hatmi meneliti
tentang keterampilan menulis karangan deskripsi dengan model Think Pair and
Share, sedangkan peneliti meneliti tentang keterampilan menulis karangan narasi
dengan model TTW. Persamaan penelitian Rosida (2013) dengan penelitian
peneliti adalah sama-sama menggunakan model TTW. Perbedaannya adalah
penelitian Rosida meneliti tentang keterampilan menulis puisi, sedangkan peneliti
meneliti tentang keterampilan menulis karangan narasi dengan media gambar seri.
Berdasakan kajian empiris tersebut, model TTW dengan media gambar
seri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas VB
SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. Model TTW memberikan kegiatan
kepada siswa untuk berpikir (think) mengenai suatu permasalahan, lalu
mengumpulkan informasi dan data dengan mencatat untuk dibawa pada diskusi.
Pada saat diskusi, siswa membicarakan informasi dan data yang dibawa masingmasing untuk mendapat sebuah pengetahuan (talk). Selanjutnya, siswa
menuliskan hasil diskusinya secara individu untuk dijadikan acuan bagi guru
tentang pemahaman konsep yang dimiliki siswa dalam pembelajaran (write).
Kegiatan tersebut mendorong siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran. Peneliti juga memadukan model TTW dengan media gambar seri
dalam proses pembelajaran. Media gambar seri merupakan sarana penyampaian
pesan yang dapat diterima oleh indera penglihatan. Media ini dapat membuat
siswa memperoleh gambaran tentang karangan narasi yang akan dibuatnya.
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2.3

KERANGKA BERPIKIR
Proses pembelajaran menulis di kelas VB SD Hj. Isriati Baiturrahman 1

Semarang belum mencapai hasil yang optimal. Guru kurang membimbing siswa
dalam menentukan tema, menentukan judul, serta menyusun karangan narasi.
Selain itu, pendekatan yang digunakan guru dalam mengajar kurang inovatif serta
kurang memanfaatkan media yang sudah tersedia di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1
Semarang.

Kondisi

ini

mengakibatkan

rendahnya

minat

siswa

dalam

pembelajaran menulis karangan narasi, siswa sering bingung dan kurang fokus
dalam pembelajaran menulis karangan narasi. Untuk meningkatkan keterampilan
menulis karangan narasi, peneliti menerapkan model TTW dengan media gambar
seri.
Dengan menerapkan model TTW dengan media gambar seri diharapkan
siswa bisa belajar lebih efektif dan mendalam, suasana dan pengalaman belajar
lebih bervariasi sehingga siswa tidak cepat merasa bosan dan menjadi lebih aktif
dalam pembelajaran. Dengan meningkatnya keaktifan siswa, hasil belajar yang
diperoleh juga akan semakin meningkat.
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Kondisi
Awal

Guru
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis
karangan narasi kurang.
Siswa
1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis
karangan narasi kurang.
2. Keterampilan siswa dalam menulis karangan
narasi kurang.

Menerapkan model Think Talk Write dengan media
gambar seri.

Pelaksanaan
Tindakan

Kondisi
Akhir

1. Guru mempersiapkan pembelajaran dengan
menyiapkan gambar seri, menyampaikan tujuan
pembelajaran, dan memotivasi siswa.
2. Siswa memerhatikan gambar seri yang
ditunjukkan guru.
3. Siswa melakukan tanya jawab berdasarkan
gambar seri.
4. Setelah melakukan tanya jawab, siswa diberikan
lembar kerja yang berisi permasalahan untuk
dikerjakan.
5. Siswa membentuk kelompok, satu kelompok
beranggotakan 4-6 siswa.
6. Siswa membuat catatan kecil tentang lembar
kerja yang dikerjakan, untuk selanjutnya dibahas
dalam diskusi kelompok. (Think)
7. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk
membahas isi catatan yang telah dibuat. (Talk)
8. Siswa menulis hasil diskusinya dalam bentuk
cerita narasi dengan bahasanya sendiri. (Write)

Guru
1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis
karangan narasi meningkat.
Siswa
1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis
karangan narasi meningkat.
2. Keterampilan siswa dalam menulis karangan
narasi meningkat.

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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2.4

HIPOTESIS TINDAKAN
Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas,

maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan bahwa dengan menggunakan model
TTW dengan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas
siswa, serta keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas VB SD Hj. Isriati
Baiturrahman 1 Semarang.

BAB V
PENUTUP

5.1

SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tindakan kelas tentang

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi melalui model Think Talk
Write dengan media gambar seri pada siswa kelas VB SD Hj. Isriati Baiturrahman
1 Semarang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1) Keterampilan guru pada pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi
melalui model Think Talk Write dengan media gambar seri mengalami
peningkatan setiap siklusnya. Keterampilan guru pada siklus I memperoleh
skor 25 dengan kategori baik, dan pada siklus II memperoleh skor 33 dengan
kategori sangat baik. Peningkatan keterampilan guru dari siklus I ke siklus II
sebesar 22,27%, dari 69,4% menjadi 91,67%.
2) Aktivitas siswa pada pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi
melalui model Think Talk Write dengan media gambar seri mengalami
peningkatan setiap siklusnya. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh ratarata skor 25,85 dengan persentase sebesar 71,81% termasuk kategori baik,
dan pada siklus II memperoleh rata-rata skor 31,1 dengan persentase sebesar
86,39% termasuk kategori sangat baik. Peningkatan aktivitas siswa dari siklus
I ke siklus II sebesar 14,58%.
3) Hasil belajar siswa pada pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi
melalui model Think Talk Write dengan media gambar seri mengalami

123

124

peningkatan setiap siklusnya. Hasil belajar keterampilan menulis siswa pada
siklus I memperoleh nilai terendah 50, nilai tertinggi 90, dan rata-rata nilai
76,25 dengan ketuntasan klasikal sebesar 70%. Hasil belajar keterampilan
menulis siswa pada siklus II memperoleh nilai terendah 50, nilai tertinggi 95,
dan rata-rata nilai 81,63 dengan ketuntasan klasikal sebesar 82,5%.
Keterampilan menulis karangan narasi siswa sudah memenuhi indikator
keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 75% siswa kelas VB SD Hj. Isriati
Baiturrahman 1 Semarang mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 77 dalam
pembelajaran menulis karangan narasi.

Berdasarkan simpulan tersebut dapat dinyatakan bahwa penerapan model
Think Talk Write dengan media gambar seri dalam pembelajaran keterampilan
menulis karangan narasi dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa,
dan hasil belajar siswa berupa keterampilan menulis karangan narasi.

5.2

SARAN

5.2.1 Bagi Guru
Guru sebagai sosok yang profesional, hendaknya menguasai berbagai
model dan media pembelajaran inovatif, seperti model pembelajaran Think Talk
Write

dengan

media

gambar

seri.

Guru

disarankan

untuk

mengikuti

perkembangan informasi khususnya mengenai penggunaan pendekatan, metode,
model, dan strategi pembelajaran, serta media pembelajaran yang inovatif
sehingga dapat menarik minat siswa untuk belajar.
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5.2.2 Bagi Siswa
Siswa diharapkan untuk lebih berani bertanya, mengutarakan pendapat,
berpikir kritis dan imajinatif dalam mengarang sebuah cerita, serta mampu
bekerjasama dengan teman-teman dalam kegiatan kelompok.
5.2.3 Bagi Lembaga
Penelitian tindakan kelas melalui model Think Talk Write dengan media
gambar seri dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat
dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
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