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SARI 
 

Mu’alim Fatah Zen, Ahmad. 2009. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 
Narasi dengan Menggunakan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas III 
SD Negeri 03 Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 
Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 
Drs. Mukh Doyin, M.Si., Pembimbing II: Imam Baehaqe, S.Pd, M.Hum. 

Kata kunci: keterampilan menulis, karangan narasi, media gambar seri 
 

Pengajaran menulis karangan narasi mempunyai peranan penting dalam 
mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Semua pendidik berharap anak 
didiknya menguasai keterampilan menulis. Salah satunya adalah siswa dapat 
menulis karangan narasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru 
kelas III, diketahui bahwa siswa masih kesulitan untuk menuangkan ide kedalam 
bentuk tulisan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, selain itu 
siswa tidak memiliki minat dan merasa jenuh untuk menulis. Tingkat 
keterampilan menulis karangan narasi siswa masih rendah. Rendahnya 
keterampilan menulis karangan narasi disebabkan oleh kurangnya minat siswa 
dan kurang tepatnya metode pembelajaran yang digunakan guru saat mengajar. 
Untuk mengatasi rendahnya keterampilan menulis karangan narasi tersebut, 
penelitian ini dikhususkan pada upaya peningkatan keterampilan menulis 
narasi dengan menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 3 SD Negeri 
03 Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah (1) seberapa besar 
penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan menulis 
karangan narasi siswa kelas III SD Negeri 03 Klareyan Kecamatan Petarukan 
kabupaten pemalang, (2) bagaimana perubahan prilaku siswa kelas III SD Negeri 
03 Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) untuk membuktikan apakah penggunaan media gambar seri dapat 
meningkatkan keterampilan menulis siswa, (2) mendeskripsi perubahan prilaku 
yang mengiringi peningkatan keterampilan menulis pada siswa. 
 Penelitian ini menggunakan disain penelitian tindakan kelas dengan dua 
siklus yang terdiri atas perencanaan, tindakan, obsevasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III SD 
Negeri 03 Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Variabel 
penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan narasi dan media gambar 
seri. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan nontes teknik tes meliputi 
uji keterampilan menulis prasiklus, siklus I, siklus II. Teknik nontes meliputi 
observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analis data yang 
digunakan adalah teknik kualitatif dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut (1) media gambar 
terbukti dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas III 
SD Negeri 03 Klareyan kecamatan petarukan kabupaten pemalang. Peningkatan 
tersebut dapat dilihat dari hasil tes prasiklus yang memperoleh nilai 52,4, skor 
rata-rata siklus I 68,5, dan skor rata-rata siklus II 83,4, (2) berdasarkan analisis 
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data kualitatif dapat diketahui bahwa siswa merasa senang menulis karangan 
narasi dengan menggunakan media gambar seri. Hal ini disebabkan siswa lebih 
mudah menuangkan ide dalam bentuk tulisan. 
 Saran yang dapat direkomendasikan antara lain (1) guru hendaknya 
memberkan variasi-variasi dalam pembelajaran, misalnya dengan menggunakan 
media gambar seri untuk menumbuhkan minat dan ketertarikan siswa dalam 
pengajaran menulis yang dapat diajukan sebagai alternatif untuk membelajarkan 
kemampuan menulis khususnya keterampilan menulis karangan narasi, selain itu, 
(2) mahasiswa yang menekuni bidang bahasa indonesia diharapkan melakukan 
penelitian di bidang menulis dari aspek yang lain, sehingga dapat menambahkan 
hasil penelitian yang bermakna bagi penelitian-penelitian berikutnya, (3) peneliti 
lain hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian ini dengan menggunakan 
metode, teknik, ataupun, media lain untuk meningkatkan keterampilan menulis 
karangan narasi, (4) pengelola sekolah hendaknya dapat memberikan kondisi yang 
mendukung proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang 

Panitia Ujian Skripsi. 

 

 Semarang,    Agustus 2009 

Pembimbing I, Pembimbing II, 

 

 

 

Drs. Mukh Doyin, M.Si. Imam Baehaqe, S.Pd., M.Hum. 
NIP 132106367 NIP 132307255 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 v

PENGESAHAN KELULUSAN 
 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang 

pada  

hari  :  

tanggal  :   2009 

 

       Panitia Ujian Skripsi 

              Ketua,      Sekretaris, 

 

 

Prof. Dr. Rustono, M.Hum    Sumartini, S.S., M.A 
NIP 19581271983031003    NIP 19730711199802201 

      

     Penguji I 

 

     

 

    Debby Luriawati, S.Pd., M.Pd. 

 

 Penguji II,                                Penguji III, 

 

 

Imam Baehaqe, S.Pd., M.Hum.         Drs. Mukh Doyin, M.Si. 
NIP 197502172005011001 NIP 196506121994121001 



 

 vi

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

       Semarang,    2009 

 

       Ahmad Mu’alim Fatah Zen 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

1. Sesunguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, kecuali jika mereka 

mengubah mereka sendiri. 

(Q.S. Ar – Rad : 11) 

2. Hari ini Anda orang yang sama dengan Anda pada lima tahun mendatang, 

kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda 

baca. 

(Charles "tremendeous" Jones) 

 

 

Persembahan: 

Skripsi ini saya persembahkan pada 

1. Bapak (alm), Ibu, Kakak dan Adek-adek 

sekeluarga tercinta yang selalu memberikan 

kasih sayang dan dorongan do’a nya kepada 

saya 

2. Best friend Zaki yang selama ini sudah banyak 

membantu saya 

3. Dosen dan almamaterku 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 viii

PRAKATA 
 

 
Puji syukur penulis panjatkan hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya karena skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narsi dengan Menggunakan Media Gambar Seri pada Siswa 

Kelas III SD Negeri 03 Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 

Tahun Ajaran 2008/2009 ini dapat penulis selesaikan dengan baik. 

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. 

Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :  

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menyusun skripsi. 

2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, yang telah 

memberikan kebijakan kepada penulis selama kuliah. 

3. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang, 

yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun skripsi. 

Penulis ucapkan terima kasih kepada Drs. Mukh Doyin, M.Si pembimbing 

pertama dan Imam Baehaqe, S.Pd., M.Hum pembimbing kedua yang telah 

memberikan arahan serta motivasi kepada penulis demi penulisan skripsi ini, 

Slamet Rumuzi, S.Pd, kepala SD Negeri 03 Klareyan yang telah memberikan izin 

penelitian, Nurman Kharisman, guru kelas III, dan sahabat-sahabatku, M. Zaki, 

Ogi, Dipta, Avril, Bahar, dan Maz Jay yang telah memberikan motivasi dan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi.  

Semoga semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi 

ini mendapat karunia dan kemuliaan dari Allah Swt. 

 

       Semarang,               2009 

 

Ahmad Mu’alim Fatah Zen 

 
 
 
 



 

 ix

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................  i 

SARI………………………..........................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  ...................................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................  v 

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................  vi 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .............................................................  vii 

PRAKATA ...................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  x 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................  xv 

DAFTAR TABEL ........................................................................................  xvi 

DAFTAR DIAGRAM .................................................................................  xviii 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................  xix 

DAFTAR LAMPIRAN  ..............................................................................  xx 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 

1.2  Identifikasi Masalah ................................................................  6 

1.3  Pembatasan Masalah ...............................................................  8 

1.4  Rumusan Masalah ...................................................................  9 

1.5  Tujuan Penelitian  ...................................................................  9 

1.6  Manfaat Penelitian  .................................................................  10 

BAB II  LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

2.1 Kajian Pustaka ............................................................  11 

2.2  Landasan Teoretis ..........................................................  14 

2.2.1  Menulis Karangan Narasi ...........................................  14 

2.2.1.1 Pengertian Karangan Narasi .................................................  15 

2.2.1.2 Ciri-ciri Karangan Narasi ......................................................  17 

2.2.1.3  Jenis Narasi ....................................................................  18 

2.2.1.4  Struktur Narasi .........................................................  21 

2.2.1.5 Langkah-langkah Menulis Narasi ................................  23 



 

 x

2.2.1.6 Strategi Penulisan Karangan Narasi .........................  24 

2.2.2. Media ....................................................................  25 

2.2.2.1 Pengertian Media  .................................................  25 

2.2.2.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran  .................................  27 

2.2.2.3 Jenis Media Pembelajaran ......................................  27 

2.2.2.4 Manfaat Media  .....................................................  28 

2.2.2 Hakekat Media Gambar Seri  .....................................  29 

2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan Gambar Seri  .....................  30 

2.2.4  Cara Pemerolehan Gambar untuk Media Gambar 
Beraeri ..................................................................  31 

2.2.5 Pembelajaran Menulis Narasi Dengan Media Gambar 
Seri .......................................................................  33 

2.3 Kerangka Berpikir ...................................................................  35 

2.4 Hipotesis Tindakan ..................................................................  36 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1  Desain Penelitian ...........................................................................  37 

3.1.1  Prosedur Tindakan Kelas Siklus I ................................................  38 

3.1.1.1 Perencanaan ..............................................................................  38 

3.1.1.2 Tindakan ...................................................................................  38 

3.1.1.3 Observasi ..................................................................................  40 

3.1.1.4 Refleksi ....................................................................................  40 

3.1.2 Prosedur Tindakan Kelas Siklus II ...............................................  41 

3.1.2.1 Perencanaan ..............................................................................  41 

3.1.2.2 Tindakan ...................................................................................  41 

3.1.2.3 Observasi ..................................................................................  42 

3.1.2.4 Refleksi  ...................................................................................  43 

3.2 Subjek Penelitian ............................................................................  43 

3.3  Variabel Penelitian  ........................................................................  44 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Karangan Narasi .........................  44 

3.3.1.1 Variabel Media Gambar Seri  ....................................................  45 

3.4  Instrumen Penelitian ......................................................................  45 



 

 xi

3.4.1  Instrumen Tes .............................................................................  45 

3.4.2 Instrumen Nontes .........................................................................  45 

3.4.2.1  Lembar Observasi (Pengamatan) ..............................................  48 

3.4.2.2  Jurnal .......................................................................................  48 

3.4.2.3  Pedoman Wawancara ...............................................................  50 

3.4.2.4  Dokumentasi Foto ....................................................................  52 

3.5  Teknik Pengumpulan Data .............................................................  53 

3.5.1  Teknik Tes ..................................................................................  53 

3.5.2  Teknik Nontes .............................................................................  53 

3.6  Teknik Analisis Data  .....................................................................  56 

3.6.1  Teknik Kuantitatif .......................................................................  56 

3.6.2  Teknik Kualitatif .........................................................................  57 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hsil Penelitian ................................................................................  58 

4.1.1 Hasil Siklus I ...............................................................................  58 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I ......................................................................  59 

4.1.1.1.1 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kesesuaian Judul  

  dengan Isi .............................................................................  61 

4.1.1.1.2 Hasil Menulis Karangan Narasi Aspek Alur ...........................  62 

4.1.1.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Bahasa .................  63 

4.1.1.1.4 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek terbaca,  

  Kerapian, dan Kebersihan. ....................................................  64 

4.1.1.2 Hasil Non Tes Siklus I ..............................................................  65 

4.1.1.2.1 Hasil Obsevasi .......................................................................  65 

4.1.1.2.2 Jurnal Hasil ............................................................................  68 

4.1.1.2.2.1 Jurnal Siswa ........................................................................  68 

4.1.1.2.2.2 Jurnal Guru .........................................................................  71 

4.1.1.2.3 Hasil Wawancara  ..................................................................  73 

4.1.1.2.4 Hasil Dokomentasi Foto .........................................................  75 

4.1.1.2.4.1 Aktivitas Siswa pada Saat Guru Menjelaskan Materi  

Pembelajaran ......................................................................  76 



 

 xii

4.1.1.2.4.2 Aktivitas Guru ketika Sedang Bertanya Jawab  

dengan Siswa  ....................................................................  77 

4.1.1.2.4.3 Aktivitas Siswa ketika Sedang Menujukkan Salah  

Satu Gambar.......................................................................  77 

4.1.1.2.4.4 Aktivitas Siswa ketika Sedang Mengerjakan Tugas  

Menulis Karangan Narai .....................................................  78 

4.1.1.2.4.5 Aktivitas Siswa pada Saat Mempresentasikan Hasil  

Karangan Narasi .................................................................  78 

4.1.1.3 Refleksi ....................................................................................  79 

4.1.2 Hasil Siklus II ..............................................................................  81 

4.1.2.1 Hasil Siklus II ...........................................................................  81 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kesesuaian Judul  

  dengan Isi  .............................................................................  84 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Alur .....................  85 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Bahasa .................  86 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Keterbacaan, Kerapian,  

  dan Kebersihan Tulisan ..........................................................  87 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II ...............................................................  88 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi ......................................................................  88 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal  ...........................................................................  91 

4.1.2.2.2.1 Jurnal Siswa ........................................................................  91 

4.1.2.2.2.2 Jurnal Guru  ........................................................................  94 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara ...................................................................  96 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto .........................................................  97 

4.1.2.2.4.1 Aktivitas Siswa pada saat Guru Menjelaskan Materi 

 Pengajaran  ........................................................................  98 

4.1.2.2.4.2 Aktivitas Guru ketika Sedang Bertanya Jawab  

dengan Siswa  ....................................................................  98 

4.1.2.2.4.3 Aktivitas Siswa ketika Sedang Menujukan Salah Satu  

Gambar ..............................................................................  99 

4.1.2.2.4.4 Aktivitas Siawa ketika Sedang Mengerjakkan Tugas Menulis  



 

 xiii

Karangan ............................................................................  99 

4.1.2.2.4.5 Aktivitas Siswa pada Saat Mempresentasikan Hasil  

Karangan...............................................................................  100 

4.1.2.3 Refleksi ....................................................................................  100 

4.2 Pembahasan ....................................................................................  102 

4.3.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa 

Kelas III SDN Negeri 03 Klareyan Setelah Mengikuti  

Pembelajaran dengan Menggunakan Media Gambar Seri.............  107 

4.3.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa dalam Pengajaran Menulis  

Karangan Narasi dengan Menggunakan Media Gambar Seri .......  109 

BAB V SIMPULAN DAN SARA 
5.1 Simpulan ........................................................................................  123 

5.2 Saran ..............................................................................................  124 

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 125 

LAMPIRAN........................................................................................................  127 

 
 

 

 

 

 



 

 xiv

DAFTAR BAGAN 

 
 
Bagan 1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas ........................................................  37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 xv

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Bobot Penilaian ...................................................................................  46 

Tabel 2 Aspek Penilaian, Bobot, Kriteria, Skor, Kategori, dan Nilai Perolehan .  46 

Tabel 3 Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Narasi .................  47 

Tabel 4 Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Karangan Narasi ..................  59 

Tabel 5 Rata-Rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Pada Siklus I ....................  60 

Tabel 6 Hasil Tes Aspek Kesesuaian Judul Dengan Isi......................................  61 

Tabel 7 Hasil Tes Aspek Alur ...........................................................................  62 

Tabel 8 Hasil Tes Aspek Bahasa ……………………………………………… .  63 

Tabel 9 Hasil tes Aspek Keterbacaan, Kerapian, dan  Kebersihan .....................  64 

Tabel 10 Hasil Observasi Siklus I .....................................................................  66 

Tabel 11 Hasil Jurnal Siswa Siklus I....................................................................  69 

Tabel 12 Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Karangan Narasi................. 82 

Tabel 13 Rata-Rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada siklus II............................ 83 

Tabel 14 Hasil Tes Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi....................................... 84 

Tabel 15 Hasil Tes Aspek Alur.............................................................................. 85 

Tabel 16 Hasil Tes Aspek Bahasa......................................................................... 86 

Tabel 17 Hasil Tes Aspek Keterbacaan, Kerapian, dan Kebersihan Tulisan .......  87 

Tabel 18 Hasil Observasi Siklus II.......................................................................  88 

Tabel 19 Hasil Jurnal Siswa Siklus II................................................................... 91 

Tabel 20 Hasil tes keterampilan menulis karangan naras ..................................  120 

Table 21 Hasil Keterampilan Menulis Karangan Narasi Prasiklus, Siklus 

I, dan Siklus II .................................................................................  108 

Table 22 Hasil Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I dan Siklus II  ...........  111 

Table 23 Perubahan Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II ...........................  114 

 
 

 

 

 

 



 

 xvi

DAFTAR DIAGRAM 

 
 
Diagram 1 Diagram Batang Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan  

Narasi siklus I ................................................................................  60 

Diagram 2 Diagram Batang Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan  

Narasi siklus II ...............................................................................  83 

Diagram 3 Diagram Batang Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan  

Narasi Prasiklus .............................................................................  104 

Diagram 4 Peningkatan Nilai Rata-Rata Keterampilan Menulis Karangan  

Narasi Dari Tiap Aspek Saat Prasiklus, Siklus I, Siklus II ..............  109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 xvii

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1  Aktivitas Siswa Saat Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran 
Siklus I  ......................................................................................  76 

Gambar 2  Aktivitas Guru ketika Sedang Bertanya Jawab Dengan Siswa 
Siklus I  ......................................................................................  77 

Gambar 3  Aktivitas Siswa ketika Sedang Menujukan Salah Satu 

Gambar  Siklus I  ........................................................................  77 

Gambar 4  Aktifitas Siswa Saat Mengerjakan Tugas Menulis Karangan 
Narasi siklus I  ............................................................................  78 

Gambar 5 Aktifitas Siswa Pada Saat Mempresentasikan Hasil Karangan 
Narasisiklus I  .............................................................................  78 

Gambar 6 Aktivitas Siswa Pada Saat Guru Menjelaskan Materi 

Pertanyaan Siklus II  ...................................................................  98 

Gambar 7  Aktivitas Guru ketika Sedang Bertanya Jawab dengan Siswa 
Siklus II  .....................................................................................  98 

Gambar 8  Aktivitas Siswa Ketika Sedang Menujukkan Salah Satu 
Gambar Siklus II  ........................................................................  99 

Gambar 9  Aktivitas Siswa Saat Mengerjakan Tugas Menulis Karangan 
siklus II  ......................................................................................  99 

Gambar 10 Aktivitas Siswa Pada Saat Mempresentasikan Hasil Karangan 
siklus II  ......................................................................................  100 

Gambar 11  Gambar Perbandingan Sikap Siswa Saat Mendengarkan 

Penjelasan dari Guru  ..................................................................  120 

Gambar 12 Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat Bertanya Jawab 

dengan Guru  ..............................................................................  120 

Gambar 13 Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat Menujukkan 

Gamabar .....................................................................................   121 

Gambar 14 Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat Mengerjakan 

Tugas Menulis Karangan Narasi  ................................................  121 

Gambar 15 Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat 

Mempresentasikan Hasil Pekerjaannya  ......................................  122 

 



 

 xviii

DAFTAR LAMPIRAN 

 
LAMPIRAN 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I ............................  127 
LAMPIRAN 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II ...........................  130 
LAMPIRAN 3 Lembar Observasi Siklus I .......................................................  133 
LAMPIRAN 4 Lembar Observasi Siklus II ......................................................  134 
LAMPIRAN 5 Jurnal Guru Siklus I .................................................................  135 
LAMPIRAN 6 Jurnal Guru Siklus II ................................................................  136 
LAMPIRAN 7 Jurnal Siswa Siklus I ................................................................  137 
LAMPIRAN 8 Jurnal siswa siklus II ................................................................  138 
LAMPIRAN 9 Pedoman Wawancara Siklus I ..................................................  139 
LAMPIRAN 10 Pedoman Wawancara Siklus II ...............................................  142 
LAMPIRAN 11 Nilai Tes Menulis Karangan Narasi Prasiklus .........................  145 
LAMPIRAN 12 Nilai Tes Menulis Karangan Narasi Siklus I ...........................  147 
LAMPIRAN 13 Nilai  Tes Menulis Karangan Narasi Siklus II .........................  149 
LAMPIRAN 14 Hasil Observasi Siklus I .........................................................  151 
LAMPIRAN 15 Hasil Observasi Siklus II ........................................................  152 
LAMPIRAN 16 Hasil Jurnal Guru Siklus I ......................................................  153 
LAMPIRAN 17 Hasil Jurnal Guru Siklus II  ....................................................  154 
LAMPIRAN 18 Hasil Jurnal Siswa Siklus I .....................................................  155 
LAMPIRAN 19 Hasil Jurnal Siswa Siklus II ....................................................  161 
LAMPIRAN 20 Hasil Wawancara Siklus I .......................................................  167 
LAMPIRAN 21 Hasil Wawancara Siklus II .....................................................  169 
LAMPIRAN 22 Contoh Media Gambar Seri Siklus I .......................................  173 
LAMPIRAN 23 Contoh Media Gambar Seri Siklus II ......................................  174 
LAMPIRAN 24 Hasil Siswa Menulis Karangan Narasi Siklus I .......................  175 
LAMPIRAN 25 Hasil Siswa Menulis Karangan Narasi Siklus II......................  178 
LAMPIRAN 26 Surat Permohonan Izin Penelitian ...........................................  181 
LAMPIRAN 27 Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi ....................  182 
LAMPIRAN 28 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  .......................  183 
LAMPIRAN 29 Lembar Konsultasi .................................................................  184 
LAMPIRAN 30 Surat Keterangan Lulus EYD .................................................  185 
 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Pengajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 

karya kesastraan manusia Indonesia. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa 

Indonesia berorientasi pada hakikat pengajaran bahasa, bahwa belajar bahasa 

adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia 

diarahkan untuk membina kemampuan siswa yaitu berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Secara umum pengajaran bahasa 

Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, 

(1) menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara, (2) memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, dan (3) 

berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik 

secara lisan maupun tulis.  

Kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk bidang studi 

bahasa terdiri atas empat aspek, yaitu keterampilan membaca, menulis, 

menyimak, dan berbicara. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan 

dilaksanakan secara terpadu dengan porsi pengajaran yang seimbang 

dibandingkan dengan keterampilan bahasa lain. Keterampilan menulis lebih 

sulit dikuasai karena keterampilan menulis menghendaki penguasaan 
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berbagai unsur kebahasaan dan unsur nonkebahasaan dalam penyusunan 

sebuah karangan atau tulisan. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan 

menulis, seseorang tepat mengungkapkan pikiran atau gagasan untuk 

mencapai maksud dan tujuan. 

Menulis merupakan tuntutan penting bagi remaja bersekolah. Dengan 

menulis memudahkan siswa untuk berpikir kreatif dan aktif, serta mampu 

memberikan reaksi positif terhadap perkembangan di lingkungan sekitar yang 

selalu dinamis. Melalui kegiatan menulis, siswa dapat melatih kemampuan 

mengorganisasikan dan menjernihkan berbagai konsep atau ide, dengan 

menulis siswa dapat memunculkan ide baru, dan dengan menulis siswa dapat 

terbantu untuk menyerap dan memproses informasi dan membantu untuk 

berpikir aktif. Dengan pemunculan ide baru dalam menulis, siswa dapat 

mengekspresikan perasaan dengan cara menulis karangan. 

Tujuan pengajaran menulis di sekolah salah satunya adalah 

mentradisikan menulis di kalangan pelajar. Menulis digunakan untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis. Keterampilan menulis 

tidak datang dengan sendirinya, sehingga perlu berlatih dan praktik menulis 

secara teratur serta bersungguh-sungguh. 

Dalam hubungannya dengan kemampuan berbahasa, kegiatan menulis 
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makin mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-kesalahan baik ejaan, 

struktur maupun tentang pemilihan kosa kata. Dilihat dari aspek menulis, 

tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa mampu menuangkan 

pengalaman dan gagasan, mampu mengumpulkan perasaan secara tertulis dan 

jelas, mampu pula menuliskan informasi sesuai dengan pokok bahasan 

(konteks) dan keadaan (situasi). Keterampilan menulis merupakan suatu 

proses pengembangan yang menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, 

memerlukan cara berpikir yang teratur, dan mengungkapkannya dalam bentuk 

tulisan. 

Dalam keterampilan menulis ada beberapa keterampilan, salah 

satunya adalah keterampilan menulis narasi. Narasi dibagi menjadi dua yaitu 

narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris bertujuan untuk 

menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang akan dikisahkan. 

Narasi sugestif pertama-tama berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang 

dirangkaikan. kejadian itu berlangsung dalam satu kesatuan waktu (Keraf, 

1987:136-138). 

Pengembangan keterampilan menulis, termasuk menulis narasi, perlu 

mendapat perhatian yang serius sejak tingkat pendidikan yang paling dasar, 

karena keterampilan menulis tidak terbentuk secara otomatis. Seseorang yang 

ingin terampil menulis memerlukan pengajaran dan keterampilan yang teratur, 

khususnya dalam menulis narasi. Seseorang dalam menulis narasi akan 

dituntut menggabungkan dua imajinasi dan daya nalarnya. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa dengan mengembangkan keterampilan menulis 
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narasi juga akan melatih kecerdasan daya pikir anak. Sebagai aspek 

keterampilan berbahasa, keterampilan menulis narasi dapat dimiliki oleh 

orang-orang yang giat dan rajin berlatih. 

Berhasil tidaknya pengajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan 

komponen menulis ditentukan beberapa faktor di antaranya adalah faktor 

siswa, dan faktor guru dalam  pengajaran yang digunakan. Menulis merupakan 

komponen bahasa yang paling kompleks sebab menulis melibatkan aspek 

pengolahan gagasan, penataan kalimat, pengembangan paragraf, 

pengembangan model karangan serta logika. Pelatihan menulis menuntut peran 

yang cukup besar bagi guru bahasa Indonesia. Namun, kebanyakan guru 

bahasa belum begitu menyadari pentingnya pembinaan pelatihan menulis 

narasi tersebut sehingga kebanyakan siswa mempunyai kemampuan menulis 

rendah.  

Upaya peningkatan keterampilan menulis narasi sebenarnya sudah 

banyak dilakukan oleh guru tetapi hasil yang diperoleh kurang memuaskan, 

karena pengajaran yang disampaikan oleh guru masih berjalan satu arah, 

artinya hanya guru yang aktif di dalam kelas. Padahal, dalam proses belajar 

mengajar siswa diharuskan lebih aktif selama proses belajar mengajar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SD 

Negeri 03 Petarukan, siswa kelas 3 masih kesulitan untuk menuangkan ide, dan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu siswa tidak 

memiliki minat dan merasa jenuh untuk menulis. Faktor lain adalah siswa 

kurang memperhatikan dan menganggap mudah pokok bahasan ini serta 
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metode pengajaran yang digunakan guru kurang efektif, guru belum banyak 

memberikan praktik dan latihan kepada siswa.  

Malasnya siswa dalam menulis narasi karena pengajaran yang 

dilakukan guru hanya berorientasi pada teori dan pengetahuan sehingga siswa 

kurang berminat menulis narasi. Pada saat menulis narasi siswa hanya 

mementingkan panjang karangannya sehingga dalam penyusunan narasi 

mereka tidak memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca, diksi, kohesi 

dan koherensi, serta kronologis kejadian.  

Usaha untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi diperlukan 

suatu media pengajaran yang efektif dan efisien. Selama ini, metode ceramah 

dan penugasan ternyata belum mampu mencapai hasil yang optimal. Melihat 

kondisi demikian, peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas III SD Negeri 03 tahun 

ajaran 2008/2009. Peneliti menerapkan media gambar seri pada pengajaran 

menulis karangan narasi. Melalui media ini, dalam kegiatan siswa diminta 

mengamati yang ada dipapan tulis kemudian siswa mendiskusikan gambar 

dengan guru dan pada akhirnya siswa diminta  menceritakan secara tertulis. 

Pemilihan media gambar seri tidak dapat dilepaskan dari kondisi 

objekitf yang ada pada diri sendiri siswa. Untuk saat ini siswa kelas III 

adalah penutur bahasa Jawa Sehingga pengaruh bahasa ibu sangat dominan. 

Kondisi saat ini sangat berimplikasi pada diri siswa yaitu adanya kesulitan 

mengungkapkan ide secara tertulis dengan mengunakan bahasa Indonesia. 
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, kompetensi dasar menulis karangan 

narasi teliti diajarkan, tetapi dari hasil kerja siswa kelas III SD Negeri 03 

klareyan kecamatan Petarukan dalam menulis narasi masih rendah. Hal ini 

disebabkan dua faktor, yaitu faktor dari guru dan faktor dari siswa. Faktor 

siswa, yaitu (1) siswa kurang berminat untuk mengikuti pelajaran bahasa 

Indonesia, karena kebanyakan siswa menganggap bahwa pelajaran bahasa 

Indonesia adalah pelajaran yang membosankan, (2) siswa kurang latihan 

menulis, karena siswa merasa bosan dan merasa sulit untuk menuangkan 

idenya kedalam bentuk tulisan, dan (3) siswa bingung untuk memulai 

menulis, karena sebagian besar siswa kurang mahir merangkai kata-kata 

menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, pemilihan diksi, tanda baca, serta 

kurangnya penguasan keterampilan berbahasa, adapun faktor dari guru yaitu 

(1) bimbingan guru dalam proses belajar sulit dipahami oleh siswa, dan (2) 

teknik mengajar yang digunakan guru dalam pengajaran kurang menarik dan 

membosankan. Guru hanya memberikan ceramah dan contoh dalam 

mengajarkan menulis narasi. 

Faktor dari siswa yang pertama adalah siswa kurang berminat 

mengikuti pelajaran bahasa Indonesia karena sebagian siswa beranggapan 

bahwa pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang membosankan 

karena tanpa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia mereka sudah dapat 

berbahasa Indonesia. Untuk mengubah anggapan ini, maka seorang guru 

harus dapat memberikan pengertian kepada siswa tentang pentingnya 

pelajaran bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
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Faktor yang kedua adalah kurangnya pelatihan menulis. Mereka 

menganggap pengajaran menulis adalah pengajaran yang sangat 

membosankan. Untuk dapat meningkatkan keterampilan menulis, siswa harus 

lebih banyak diberi latihan-latihan. Latihan ini diberikan secara bertahap 

dengan media pengajaran yang bervariasi. Dengan cara ini diharapkan siswa 

akan lebih tertarik mengikuti pengajaran menulis. 

Faktor yang ketiga adalah siswa bingung untuk memulai menulis. 

Mereka tidak tahu apa yang harus mereka tulis terlebih dahulu. Untuk hal ini 

guru harus membantu siswa dengan memberikan penjelasan dari hal-hal yang 

mudah ke hal-hal yang sulit, dan dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang 

kompleks sehingga siswa tidak merasa bingung lagi. 

Faktor dari guru yang pertama adalah bimbingan guru dalam proses 

pengajaran sulit dipahami. Untuk memecahkan masalah ini, guru seharusnya 

mengubah metode pengajaran yang selama ini digunakan. Apabila selama ini 

guru hanya menerangkan yang sedang diajarkan tanpa memperhatikan 

kebutuhan siswa, maka untuk memperbaikinya guru harus lebih banyak 

berkomunikasi dengan siswa, menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh 

siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Faktor dari guru yang kedua adalah teknik mengajar yang digunakan 

dalam pengajaran kurang menarik dan membosankan. Untuk dapat menarik 

perhatian siswa, maka guru harus dapat mengubah teknik mengajarnya dengan 

menggunakan media gambar seri. Dengan media gambar seri siswa akan lebih 

mudah menuangkan ide pikiranya ke dalam bentuk tulisannya. 
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1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan utama yang 

dihadapi yaitu rendahnya keterampilan menulis narasi yang disebabkan oleh 

kurangnya minat dan kurang tepatnya teknik pengajaran yang digunakan saat 

mengajar. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui media gambar seri. Oleh 

karena itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikhususkan pada 

upaya peningkatan keterampilan menulis narasi dengan menggunakan media 

gambar seri pada siswa kelas III SD Negeri 03 Klareyan, Kecamatan 

Petarukan, Kabupaten Pemalang. 

  

1.4  Rumusan Masalah 

Rumusan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Seberapa besar menggunaan media gambar seri dapat meningkatkan 

keterampilan menulis narasi siswa kelas III SD Negeri 03 Klareyan, 

Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang? 

2) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas III SD Negeri 03 Klareyan, 

Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang setelah mendapat pengajaran 

menulis dengan menggunakan media gambar seri? 

 

1.5  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1) Menunjukan adanya peningkatan keterampilan menulis narasi pada siswa 

kelas III SD Negeri 03 Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten 

Pemalang dengan menggunakan media gambar seri. 

2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas III SD Negeri 03 

Klareyan Petarukan Kabupaten Pemalang setelah mendapatkan 

pengajaran menulis narasi dengan menggunakan media gambar seri. 

 

1.6  Manfaat Penelitian  

Sekecil apapun, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik 

manfaat praktis maupun manfaat teoritis. 

1) Manfaat praktis, (1) bagi siswa, penelitian ini dapat mempermudah siswa 

menuangkan ide kedalam bentuk tulisan, (2) bagi guru, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai masukan dalam pelajaran menulis narasi dengan 

menggunakan media gambar seri dan dipakai sebagai alternatif guru 

untuk menigkatkan mutu pengajaran menulis dan profesionalisme guru 

semakin meningkat, dan (3) bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat 

mendorong pihak sekolah untuk memotivasi semangat kerja guru untuk 

mengadakan penelitian sejenis, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru 

dan mutu sekolah. 

2) Manfaat teoritis, selain manfaat praktis seperti yang telah dikemukakan, 

penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu dapat menjadi masukan 

bagi teori yang membangun pengajaran bahasa Indonesia. khususnya 
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keterampilan menulis karangan sehingga dapat mengembangkan media 

pengajaran keterampilan menulis narasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian biasanya muncul pada penelitian lain yang dapat dijadikan 

sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya, sehingga penelitian yang murni 

yang beranjak dari nol atau murni jarang ditemui. Dengan demikian, peninjauan 

terhadap penelitian lain sangat penting, sebab dapat digunakan untuk 

mengetahui relevisi penelitian yang lampau dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu, peninjuan terhadap penelitian sebelumnya dapat 

digunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang 

akan dilakukan. 

Penelitian tindakan kelas tentang keterampilan menulis, misalya 

keterampilan menulis karangan narasi merupakan penelitian yang menarik. 

Banyaknya penelitian keterampilan menulis karangan narasi dapat dijadikan 

salah satu bukti bahwa keterampilan menulis karangan narasi disekolah-sekolah 

sangat menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini dan dapat dijadika kajian pustaka adalah sebagai berikut. 

Suryati (2001) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi Melalui Teknik Reka Cerita Gambar Pada Siswa 

Kelas ll D SLTP Negeri Gembong Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2000/2001 

menyimpulkan bahwa teknik reka cerita gambar terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan menulis narasi siswa kelas II D SLTP Negeri Gembong kabupaten 
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Pati. Berdasarkan analisis data kualitatif dapat diketahui bahwa siswa merasa 

senang menulis narasi dengan menggunakan teknik reka cerita gambar. Hal ini 

disebabkan siswa lebih mudah menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Relevansi 

penelitian Suryanti dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

keterampilan menulis karangan narasi. Perbedaannya adalah pada strategi 

pengajaran yang dilakukan. Suryati mennggunakan teknik reka cerita gambar 

dalam penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan media gambar seri. 

Suwarna (2002) dalam penelitianya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Menulis Wacana Narasi dengan Teknik Pencarian Pengalaman 

Pribadi Siswa Kelas II Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta Tahun 

Ajaran 2001/2002 menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan dalam 

keterampilan menulis wacana narasi dengan teknik penceritaan pengalaman 

pribadi dan adanya perubahan prilaku siswa selama pengajaran belangsung. 

Berdasarkan data nontes siswa mengalami peningkata perubahan tingkah laku 

seperti adanya keseriusan dalam belajar, tidak lagi berbicara sendiri-sendiri, 

adanya kesiapan siswa dalam mengiuti pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

dan siswa sudah menyiapkan peralatan yang diperlukan. Relevisi penelitian 

Suwarna dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji keterampilan 

menulis karangan narasi. Perbedaannya adalah pada strategi pengajaran yang 

digunakan. Suwarna menggunakan teknik penceritaan pengalaman pribadi, 

sedangkan peneliti menggunakan media gambar seri. 

Widiyastuti (2004) dalam penelitianya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Siswa Dalam Menulis Karangan Narasi Melalui Pengajaran 
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Mengarang dengan Teknik Berjenjang dan Bantuan Gambar Seri Pada Siwa 

Kelas IV SD Santo Yusup Semarang Tahun Ajaran 2003/2004 menyimpulkan 

bahwa teknik pelatian berjenjang dan penyajian gambar seri sangat efektif untuk 

melatih kemampuan siswa menulis karangan narasi. Hal ini ditunjukan oleh 

perolehan rata-rata sekor total sejak dari pretes, siklus I, dan siklus II mengalami 

peningkatan 14,50% prilaku dan sikap siswa dalam proses pengajaran menulis 

karangan narasi juga semakin membaik. Relevansi penelitian Widyastuti dengan 

penelitian ini adalah sama-sama mengkaji keterampilam menilis karangan 

narasi. Perbedaannya adalah pada strategi pengajaran yang dilakukan. 

Widyastuti menggunakan teknik berjenjang dan bantuan gambar seri dalam 

penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan media gambar seri. 

Suryanto (2004) dalam penelitianya yang berjudul peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik modeling pada siswa kelas 

II D SLTP sukorejo kendal bahwa adanya peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi sebesar 7,8% dari siklus I yaitu 64,6 % dan meningkatkan pada 

siklus II yaitu 72,2%. Pada siklus I siswa belum meujukan kesiapan dalam 

pengajaran, antara lain sudah terlihat adanya kesiapan siswa dalam menerima 

pengajaran, perhatian siswa terhadap materi yang diberikan juga sudah terfokus. 

Relevansi penelitian Suryanto dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji 

keterampilan menulis karangan narasi. Perbedaannya adalah strategi pengajaran 

yang digunakan. Suryanto menggunakan teknik modeling dalam penelitiannya, 

sedangkan peneliti menggunakan media gambar seri. 
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Bedasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa kajian 

mengenai keterampilan menulis karangan narasi dengan berbagai teknik, 

metode, dan pendekatan banyak dilakukan. Peneliti melakukan penelitian 

dengan topik yang sama yaitu keterampilan menulis karangan narasi yang 

diharapkan dapat menjadi masukan dan melengkapi hasil dari penelitian 

sebelumnya serta dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya. Kemudian 

penelitian tentang pengguna media gambar seri sengaja dipilih karena dalam 

konsep belajar dapat mengembangkan bahasa yang dipelajarinya untuk 

berkomunikasi dalam berbagai bentuk situasi dan konteks. 

 

2.2  Landasan Teoretis 

Landasan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) keterampilan 

menulis karangan narráis, dan (2) media gambar seri.  

 

2.2.1 Menulis Karangan Narasi 

Teori tentang keterampilan menulis narasi terdiri atas pengertian narasi, 

ciri-ciri narasi, jenis-jenis narasi, struktur narasi dan langkah-langkah menulis 

narasi. 

 

2.2.1.1 Pengertian Karangan Narasi 

Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan 

suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat 

atau mengalami sendiri peristiwa itu. Sebab itu, unsur paling penting pada 
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sebuah narasi adalah unsur perbuatan atau tindakan (Keraf 1983:135). Untuk 

membedakan karangan narasi yang hanya menyampaikan suatu kejadian atau 

peristiwa kepada pembaca, maka ada unsur lain yang harus diperhatikan yaitu 

unsur waktu. Dengan demikian, pengertian narasi menurut dua unsur dasar, 

yaitu (1) perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam satu rangkaian waktu. 

Apa yang telah terjadi tidak lain adalah tindak-tanduk yang dilakukan oleh 

orang-orang atau tokoh dalam satu rangkaian waktu, dan (2) narasi 

mengisahkan suatu kehidupan yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu.  

Berdasarkan uraian tersebut, Keraf (1983:136) membatasi narasi 

sebagai suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak-tanduk 

yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah rangkuman peristiwa yang 

terjadi dalam satu kesatuan waktu. Dapat juga disimpulkan dengan kata lain 

bahwa narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan 

sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang sudah terjadi.  

Menurut Sujanto (1988: 111), narasi adalah jenis paparan yang biasa 

digunakan oleh para penulis untuk menceritakan kejadian atau peristiwa-

peristiwa yang berkembang melalui waktu. Dengan kata lain, narasi adalah 

jenis paparan suatu proses. Karangan narasi adalah karangan yang 

menceritakan suatu atau beberapa kejadian dan bagaimana berlangsungnya 

peristiwa-peristiwa tersebut. Rangkaian kejadian atau peristiwa ini biasanya 

disusun menurut urutan waktu (secara kronologis). 

Adapun menurut Parera (1993:5), wacana narasi merupakan suatu 

bentuk karangan dan tulisan yang bersifat mengerjakan sesuatu berdasarkan 
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perkembangan dari waktu ke waktu. Narasi mementingkan urutan kronologis 

suatu peristiwa, kejadian dan masalah. Pengarang bertindak sebagai 

sejarawan atau tukang cerita, akan tetapi ia mempunyai maksud dan tujuan 

tertentu. 

Tujuan penulisan karangan narasi adalah untuk menceritakan suatu 

rangkaian peristiwa kepada pembaca secara jelas, sehingga pembaca merasa 

mengalami kejadian yang diceritakan. Dalam karangan narasi penulis harus 

melukiskan struktur-struktur dari karangan narasi tersebut, narasi merupakan 

rangkaian peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya.  

Wacana narasi adalah wacana yang menceritakan kejadian-kejadian 

secara kronologis atau dari satu waktu kewaktu yang lain. Wacana narasi 

disebut juga karangan kisahan karena isinya menceritakan suatu peristiwa 

atau kisahan seseorang (Hartono 2000: 80).  

Menurut Wiyanto (2004:64), narasi secara harfiah bermakna kisah 

atau cerita. Karangan narasi bertujuan mengisahkan atau menceritakan. 

Karangan narasi mirip dengan karangan deskripsi, bedanya pada karangan 

narasi mementingkan urutan waktu dan biasanya ada tokoh yang 

menggunakan, sedangkan deskripsi tidak mementingkan urutan waktu dan 

tidak ada tokoh yang diceritakan. 

Nurudin (2007:71) menyatakan bahwa narasi adalah bentuk tulisan 

yang berusaha menciptakan. mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk 

perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang 
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berlangsung dalam satu kesatuan waktu tertentu. 

Melalui narasi, seorang penulis memberi tahu orang lain dengan 

sebuah cerita. Sebab narasi juga sering diartikan dengan cerita. Narasi pada 

umumnya merupakan himpunan peristiwa yang disusun berdasarkan urutan 

waktu atau urutan kejadian. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa narasi 

adalah karangan yang didalamnya terdapat satu atau beberapa peristiwa dan 

dengan peristiwa itu seolah-olah pembaca melihat atau mengalaminya 

menurut urutan waktu (secara kronologis). 

 

2.2.1.3 Ciri-ciri Karangan Narasi 

Menurut Sujanto (1988:3) ciri utama narasi adalah gerak atau 

perubahan dari keadaan suatu waktu menjadi keadaan yang lain pada waktu 

berikutnya melalui peristiwa-peristiwa yang berrangkaian. 

Nursisto (1999:32) menyatakan bahwa citi-ciri narasi adalah (1) 

narsumber dari fakta atau sekadar fiksi, (2) berupa rangkaian peristiwa, dan 

(3) bersifat menceritakan. 

Ciri-ciri karangan narasi menceritakan sebuah rangkain peristiwa yang 

bersumber dari fakta atau sekadar fiksi yang bersifat menceritakan menurut 

urutan waktu secara kronologis (Nursisto 1999:32). 

Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri karangan narasi yaitu: (1) berupa rangkaian peristiwa atau kejadian, (2) latar 

yang berupa latar waktu dan tempat kejadiannya peristiwa, (3) ada pelaku atau 
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tokoh yang mengalami peristiwa, (4) menekankan susunan konologis, dan (5) 

alasan atau latar belakang pelaku mengalami peristiwa. 

 

2.2.1.4 Jenis Narasi 

Menurut Keraf (1983:136-138) jenis narasi yang sering digunakan 

dalam menulis narasi adalah narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi 

ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk 

mengetahui sesuatu yang dikisahkan. Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu 

berupa perluasan pengetahuan para pembaca sesudah membaca kisah tersebut. 

Narasi menyarnpaikan informasi, mengenai berlangsungnya suatu peristiwa. 

Sebagai sebuah bentuk narasi, narasi eskpositoris mempersoalkan tahap-tahap 

kejadian. Rangkaian-rangkaian peristiwa kepada para pembaca atau pendengar. 

Narasi sugestif pertama-tama berkaitan dengan tindakan atau 

perbuatan yang dirangkai, kejadian itu berlangsung dalam satu kesatuan waktu. 

Akan tetapi, tujuan atau sasaran utamanya bukan memperluas pengetahuan 

seseorang, melainkan berusaha memberi makna atas peristiwa atau kejadian 

itu. Narasi sugestif selalu melibatkan daya khayal (imajinatif). 

Keraf (1983:139) mengungkapkan perbedaan antara narasi ekspositoris 

dengan narasi sugestif. Narasi ekspositoris (1) rnemperluas pengetahuan, (2) 

menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian, (3) didasarkan pada 

penalaran untuk mencapai kesepakatan rasional, (4) bahasanya lebih condong 

kebahasa informatif dengan menitikberatkan pada penggunaan kata-kata 

denotatif, sedangkan narasi sugestif (l) menyampaikan suatu makna atau 
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amanat yang tersirat. (2) menimbulkan daya khayal. (3) penalaran hanya 

berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan makna sehingga kalau perlu 

penalaran dapat dilanggar, dan (4) bahasanya lebih condong ke bahasa 

figuratif dengan menitikberatkan penggunaan kata konotatif. 

Keraf (1983:141) juga mengungkapkan bahwa berdasarkan bentuknya 

narasi dapat dibedakan atas narasi fiktif dan narasi nonfiktif. Contoh narasi 

fiktif adalah roman, novel, cerpen, dan dongeng, dan contoh narasi nonfiktif 

adalah sejarah, biografi, dan autobiografi. 

Menurut Nurudin (2007:72) narasi biasa dikelompokan menjadi dua 

yaitu narasi ekspositoris/narasi faktual dan narasi sugestif/narasi berplot. 

Narasi ekspositoris bertujuan memberi informasi pada pembnca agar 

pengetahuannya bertambah luas. Artinya, narasi ini menggugah pembaca agar 

mengetahui suatu yang dikisahkan dan menyampaikan informasi mengenai 

berlangsungnya suatu peristiwa. Narasi ekspositoris mempersoalkan tahap-

tahap kejadian dan rangkaian-rangkaian perbuatan kepada para pembaca. 

Contoh narasi ekspositoris antara lain kisah perjalanan, autobiografi, kisah 

perampokan, dan cerita tentang pembunuhan. 

Nurudin (2007:72) juga mengungkapkan hahwa narasi ekspositoris 

dibagi menjadi dua yaitu bersifat generalisasi dan khusus. Narasi ekspositoris 

yang bersifat generalisasi adalah narasi yang menyampaikan suatu proses 

umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat dilakukan berulang-ulang 

dan kemahiran menjadi tujuan utama. Misalnya narasi yang menceritakan 

bagaimana cara menanam pohon. Adapun narasi yang bersifat khusus adalah 
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narasi yang berusaha menceritakan suatu peristiwa yang khas, yang hanya 

terjadi satu kali saja, misalnya pengalaman seseorang yang baru saja pulang 

dari luar negeri. Jenis tulisan yang tergolong dalam karangan narasi 

ekspositoris bersifat khusus adalah autobiografi dan biografi, anekdot dan 

insiden, sketsa dan profil. 

Narasi sugestif berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang 

dirangkaikan dalam suatu kejadian. Seluruh rangkaian peristiwa berlangsung 

dalam satu kesatuan waktu. Tujuannya yaitu untuk memberi makna atas 

kejadian yang disampaikan untuk menimbulkan daya khayal atau mampu 

menyampaikan makna kepada pembaca melalui daya khayal. Contoh tulisan 

sugestif adalah novel dan cepen. 

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa jenis narasi ada dua, 

yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris dibagi menjadi 

dua yaitu narasi ekspositoris narasi bersifat generalisasi dan bersifat khusus. 

Adapun jenis narasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah narasi 

ekspositoris karena sesuai dengan topik yang akan dipakai pada saat 

pengajaran yaitu menulis karangan narasi melalui media gambar seri. 

 

2.2.1.5 Struktur Narasi 

Menurut Keraf (1983:147), struktur narasi dapat dilihat dari 

komponen-komponen yang membentuk, yaitu. Alur (plot), perbuatan, 

penokohan, latar, dan sudut pandang. Alur merupakan kerangka dasar yang 

paling penting dalam kisah. Alur mengatur bagaimana tokoh-tokoh harus 
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digambarkan dan berperan dalam tindakan-tindakan itu, dan bagaimana situasi 

dan perasaan karakter (tokoh) yang terlibat dalam tindakan itu yang terkait 

dalam satu kesatuan waktu. Oleh karena itu, baik tidaknya pengarapan sebuah 

plot dapat dinilai dari beberapa hal berikut: apakah tiap insiden sudah cukup 

terbayang dan dimatangkan dalam insiden sebelumnya, atau apakah insiden 

terjadi secara kebetulan. 

Keraf (1983:147) membatasi alur atau plot sebagai sebuah interrelasi 

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

suasana hati (pikiran), dan sudut pandang, serta ditandai oleh klimaks dalam 

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

dalam keseluruhan narasi. 

Tinda-tanduk perbuatan sebagai satu kesatuan unsur dalam alur. Dalam 

narasi, tiap tindakan harus diungkapkan secara rinci dalam komponen-

komponennya, sehingga pembaca merasakan seolah-olah mereka sendiri yang 

menyaksikan itu. Setiap perbuatan atau rangkaian tindakan itu harus dijalin 

satu sama lain dalam suatu hubungan yang logis. Hubungan yang logis antara 

tindak-tanduk dalam sebuah narasi akan lahir sebuah kualitas sebagai hukum 

sebab akibat. Perbuatan atau tindak-tanduk dalam sebuah narasi harus dapat 

dilihat sebagai suatu arus gerak yang berkesinambungan sepanjang waktu. 

Dengan demikian, rangkaian tindakan tersebut dapat dilihat sebagai rangkain 

adegan-adegan ataupun sebagai suatu kesatuan. 

Karakter-karakter adalah tokoh-tokoh dalam sebuah narasi dan 

karakterisasi adalah cara seorang penulis menggambarkan tokohnya. narasi 
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yang baik akan memperhatikan masalah interrelasi antar tokoh-tokohnya dan 

tindak-tanduk mereka. Wujud fisiknya, motivasinya dan tanggapannya untuk 

mengungkapkan sebuah tindakan sehingga memuaskan kita harus 

menampilkan seorang tokoh. proses menampilkan dan mengambarkan tokoh-

tokoh melalui karakter-karakternya itu disebut penokohan (Keraf 1983 : 164). 

Tindak-tanduk dalam sebuah narasi biasanya berlangsung dengan 

mengambil sebuah tempat tertentu yang dipergunakan sebagai pentas. Tempat 

atau pentas itu disebut latar atau seting (Keraf 1983:148). Latar dapat menjadi 

unsur yang penting dalam kaitanya dengan tindak-tanduk yang terjadi, atau 

hanya berperan sebagai unsur tambahan. 

Peran sudut pandang sangat penting sebagai teknik untuk menggarap 

sebuah narasi. Sudut pandang dalam narasi mempersoalkan bagaimana 

pertalian antara seorang yang mengisahkan narasi itu dengan tindak- tanduk 

yang berlangsung dengan kisah itu. 

Tujuan sudut pandang adalah sebagai suatu pedoman atau tindak- 

tanduk karakter dalam sebuah pengisahan. Orang yang membawakan 

pengisahan itu dapat bertindak sebagai pengamat saja, atau sebagai peserta 

terhadap seluruh tindak-tanduk yang dikisahkan. 

Berdasarkan uraian tentang struktur narasi, dapat disimpulkan bahwa 

struktur narasi terdiri dari komponen-komponen pembentuknya, yaitu alur, 

Iatar/setting, penokohan, konflik dan urutan peristiwa. 

2.2.1.6 Langkah-langkah Menulis Narasi 

Nursisto (1999:51-58) mengemukakan babarapa langkah yang harus 
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ditempuh dalam menulis karangan narasi menulis yaitu sebagai berikut: (1) 

menentukan topik, sebelum mengarang kita harus menentukan topik atau tema, 

(2) menentukan tujuan, tujuan menulis adalah sesuatu yang ingin dicapai 

penulis melalui karangan yang ditulisnya, (3) mengumpulkan bahan data 

sangat diperlukan sebagai bahan untuk mengembangkan gagasan yang ada 

dalam sebuah karangan, (4) menyusun kerangka, kerangka karangan 

merupakan rencana kerja yang memuat garis-garis besar atau susunan pokok 

pembicaraan sebuah karangan yang akan ditulis, (5) mengembangkan 

kerangka, pengembangan kerangka adalah menguraikan sebuah rancangan 

karangan juga berarti mengisi rincian atau menjabarkan uaraian permasalahan 

sehingga bagian-bagian tersebut menjadi lebih jelas, (6) koreksi dan revisi, 

naskah yang telah selesai ditulis hendaknya dikoreksi lagi, dan (7) menulis 

naskah yang sudah direvisi. 

Menulis karangan narasi tidak sekadar menulis karangan pada 

umumnya. Dalam menulis karangan narasi perlu memperhatikan langkah-

langkah penulisannya sehingga kita akan lebih mudah dan cerita tersebut akan 

lebih terarah, karena karangan narasi merupakan jenis karangan yang bersifat 

menceritakan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

menulis karangan narasi adalah menentukan topik, menentukan tujuan, 

mengumpulkan bahan, menyusun kerangka karangan, mengembangkan 

kerangka, koreksi dan revisi, serta menulis naskah yang sudah direvisi. 
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2.2.1.7 Strategi Penulisan Karangan Narasi 

Menurut Akahidah (1998:7-22) dalam merencanakan karangan narasi 

ada beberapa hal yang harus di pisahkan, antara lain: (1) menentukan tema dan 

amanat, (2) menentukan sasaran, (2) merancang peristwa-peristwa utama yang 

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

itu kedalam bagian pendahuluan, pengembangan, dan penutup, (5) merinci 

peristiwa-peristiwa utama kedalam peristiwa-peristiwa pendukung, (6) 

menyusun tokoh dan perwatakan, latar, dan pusat pengisahan atau sudut 

pandang. 

Rencana karangan menurut Widyamartaya (2005:108) adalah sebagai 

berikut: (1) sebelum kejadian utama, (2) kejadian utama dan, (3) sesudah 

kejadian utama. Dalam menulis esai naratif, paragraf pertama hendaknya 

memberikan latar dan membangun foreshadowing. Bagian cerita yang 

menggetarkan/menggemparkan diletakan menjelang akhir cerita. Dengan 

demikian, dalam cerita ada suspense. 

 

2.2.1 Media 

Dalam melakukan proses pengajaran, sering kali guru kurang mampu 

dalam menyampaikan ide dan maksud dari suatu materi. Tidak jarang maksud 

yang disampaikan guru ditangkap lain oleh siswa. Hal ini sangat 

mengkhawatirkan karena akan mengakibatkan tidak berhasilnya proses belajar 

mengajar untuk menangkal hal tersebut maka guru dapat mempraktekan salah 

satu solusi yaitu menggunakan media pengajaran. 
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Media pengajaran berfungsi untuk memperjelas maksud dan gagasan 

yang disampaikan guru pada siswa, atau dengan kata lain media dapat menjadi 

jembatan pengetahuan atara guru dan siswa. 

 

2.2.1.1 Pengertian Media 

Menurut Djamarah dan Zain (2002:136) Kata media “media” berasal 

dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium”, yang 

secara harfiah berarti “perantara atau pengantar” dengan demikian, media 

merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Bila media 

adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan 

manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 

Angkowo dan Kosasih (2007:10) kata media berasal dari bahasa latin 

medius yang secara harafiah berarti tengah, perantara, atau pengatar. Tetapi 

secara lebih khusus, pengertian media dari proses pengajaran cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemamuan 

siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pengajaran.  

Arsyad (2007:3) kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti tengah pelantara atau pengantar. Mengenai istilah suatu 

media yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, ada 
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beberapa ahli yang menyebutnya dengan istilah media pengajaran, ada juga 

yang menyebut dengan media pendidikan. Pada dasarnya semua istilah itu 

mengadung konsep/pengertian yang sama, namun berbeda dalam pengunaan 

istilah saja. Media merupakan parantara suatu hal dengan hal yang lainnya. 

Media memungkinkan bersatunya dua hal yang berbeda, menjadi pengantar 

sesuatu, dan membuat sesuatu menjadi lebih mudah digunakan, dapat pula 

berupa dalam bidang pendidikan, kemunculan media (dalam hal ini adalah 

media pengajaran) salah satunya ditunjukan agar siswa lebih termotifasi pada 

pengajaran yang diberikan. Media tersebuat dapat berupa hal-hal sederhana 

seperti gambar, poster, pamflet yang mudah ditemukan, ekonomis alat-alat 

elektronik yang berteknologi tinggi. 

 

2.2.1.2 Ciri-Ciri Media Pengajaran 

Ciri-ciri khusus media pengajaran berbeda menurut tujuan atau 

pengelompokannya. Ciri-ciri media dapat dilihat menurut kemampuannya 

membangkitkan rangsangan pada indra penglihatan, pendengaran, perabaan, 

penciuman, dan pengecapan. Maka secara umum ciri-ciri media pengajaran 

adalah bahwa media dapat diraba, dilihat, didengar, dan diamati melalui panca 

indra (Angkowo dan Kokasih 2007:11). 

 

2.2.1.3 Jenis Media Pengajaran 

 Menurut Heinich, Molenda, Russel dalam Angkowo dan Kosasih 

(2007:12) jenis media yang lazim dipergunakan dalam pengajaran antara lain: 
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media nonproyeksi, media proyeksi, media audio, media gerak, media 

komputer, komputer multi media, hipermedia, dan media jarak jauh. 

 Jenis media dalam pengajaran adalah sebagai berikut: 

1. Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, diagram, poster, 

kartun, dan komik. Media grafis sering juga disebut media dua 

demensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 

2. Media tiga dimensi yaitu media dalam bentuk padat, model 

penampang, model susun, model kerja, dan diorama. 

3. Media proyeksi seperti slit, film, dan OHP. 

4. Lingkungan sebagai media pengajaran. 

 

2.2.1.4 Manfaat Media  

Dewasa ini semakin banyak guru yang mengunakan media sebagai 

pendukung proses pengajaran. Hal ini di pengaruhi oleh semakin tingginya 

nilai kesadaran para guru tentang betapa besarnya manfaat dan peranan media 

dalam proses belajar mengajar. 

Manfaat media dan teknologi dilihat dari beberapa segi adalah sebagai 

berikut: 

1. Ditinjau dari segi isi (content) ide atau pesan (massage) yang 

diajarkan, kegunaan media adalah menyajikan hal-hal secara biasa 

tidak dapat disajikan karena berbagi sebab, misalnya terlalu luas, 

lebar, sempit, kecil, berbahaya, kompleks, sudah lampau, atau 

belum terjadi, dan hanya dapat diperlihatkan dalam keadaan 

bergerak. 
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2. Ditinjau dari jumlah penerimaanya (siswa, publik, dan 

sebagainya), media bermanfaat untuk menghubungi orang banyak, 

jauh lebih banyak dari pada disebarkan tanpa media. 

3. Unsur waktu melalui media banyak disebarkan dengan cepat, 

beberapa saat setelah terjadinya sutu peristwa. 

4. Hubungan unsur dengan unsur psikologis dari penerima. Media 

yang baik dapat menambah kesan dramatik atau realitik sehinga 

orang yang menerimanya lebih menaruh perhatian, lebih percaya, 

atau lebih tergentar emosinya (Djamarah dan zain 2002:152) 

Dalam pengajaran menulis narasi, pengunaan media akan membantu 

siswa dalam meningkatkan ide-ide mereka kedalam tulisan. 

 

2.2.2 Hakekat Media Gambar Seri  

Ditinjau dari semantiknya, gambar seri berasal dari gambar dan seri, 

gambar berarti tiruan barang yang berupa orang, binatang, tumbuh-tumbuhan, 

dan sebagainya. Sedangkan seri berarti rangkaian cerita yang berturut-turut. 

Jadi gambar seri berarti gambar turut-turut. media gambar seri disebut juga 

flow chart atau gambar susun. Media ini terbuat dari kertas manila berukuran 

lebar yang berisi beberapa gambar. Gambar tersebut berhubungan satu sama 

lainnya sehingga merupakan rangkaian cerita/ peristiwa. Setiap gambar diberi 

nomor urut sesuai dengan urutan-urutan ceritanya (Soeparno 1988:18). 

Media ini sangat sesuai untuk melatih keterampilan ekspresi tulis atau 

mengarang. Dengan mengamati gambar yang dibentangkan didalam kelas 
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diharapkan para siswa memperoleh konsep tertentu sesuai dengan tema yang 

sedang dibahas. Kamudian pada langkah selanjutnya siswa diminta 

menuangkan kembali menjadi sebuah karangan dalam tulisan. Untuk melatih 

mengarang ini dapat ditambahkan suatu ketentuan, misalnya suatu gambar 

harus dikembangkan menjadi satu paragraf. Jadi, apabila media tersebut terdiri 

dari empat buah gambar, maka karangan tersebut harus disusun menjadi empat 

paragraf. Adapun jenis gambar untuk media ini adalah gambar yang besifat 

mnemonis, yaitu suatu gambar yang dapat menimbulkan ingatan rangkaian 

kejadian tertentu (Soeparno, 1988:19). 

Mengenal lebih jauh tentang media gambar seri sebagai alat bantu 

pengajaran menulis, maka ada baiknya ditinjau dari berbagai segi, antara lain 

sebagai berikut: (1) dari segi karakteristiknya, dilihat dari segi karakteristiknya 

media gambar seri memiliki suatu karakteristik, (2) dari segi abstrak dan 

kongkretnya, media gambar seri dilihat dari segi kongkretnya manyampaikan 

informasi berdasarkan kerucut pengalaman menduduki kategori atau urutan 

kedelapan. Selain itu, media gambar seri didukung oleh adanya dua lambang 

yaitu lambang verbal dan lambang visual. Lambang verbal terdapat pada guru 

sebagai pelaksana intruksional, sedangkan lambang visual terdapat pada 

gambar itu sndiri, dan (3) dari segi efisiensi, ditinjau dari biaya yang 

dikeluarkan, pengadaan gambar seri sangat murah dibandingkan dengan media 

yang bersifat elektronis, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan media 

gambar seri sangat efesien. Guru bahasa indonesia akan lebih mudah 

menyediakannya karena dengan biaya murah sudah tercipta sebuah media yang 
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cukup menunjang terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Pada 

akhirnya siswa pun mau melibatkan dirinya turut aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar (Soeparno 1988:11). 

 

2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan Media Gambar Seri  

Media gambar atau media grafis terdiri atas gambar, bagan diagram, 

grafik, poster, media dan komik. Diantara media grafis gambar adalah media 

yang umum dipakai. 

 Kelebihan Gambar 

1) Dapat menerjemahkan ide-ide abstrak kedalam bentuk yang lebih 

nyata. 

2) Banyak tersedia dalam buku-buku, majalah, koran, katalog, atau 

kalender. 

3) Gambar sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan. 

4) Gambar tidak relatif mahal. 

5) Dapat digunakan semua tingkat pengajaran dan bidang studi . 

 Kelemahan Gambar 

1) Kadang-kadang terlalu kecil untuk dipertunjukan di kelas yang 

besar. 

2) Gambar mati adalah gambar dua dimensi. Untuk menujukan 

dimensi yang ketiga (kedalam benda), harus di gunakan satu seri 

gambar dari objek yang sama tetapi dari sisi yang berbeda. 

3) Tidak dapat menujukan gerak. 
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4) Anak tidak selalu “membaca” (menginterprestasikan) gambar 

(Hastuti 1996:178). 

 

2.2.4 Cara Pemerolehan Gambar untuk Media Gambar Seri 

Dizaman yang serba canggih ini banyak peralatan yang dapat 

digunakan untuk memperoleh gambar cetakan. Dengan demikian guru akan 

memperoleh kemudahan dalam mendapatkan gambar-gambar yang diperlukan. 

Adapun peralatan yang dimaksud banyak ragamnya. Banyaknya biaya yang 

diperlukan juga bervariasi, ada yang murah dan ada yang mahal, ada sederhana 

dan tradisional dan adapula yang mutahir. Pemilihan media yang akan 

digunakan tergantung banyak faktor, termasuk diantaranya adalah dana yang 

disediakan oleh tiap-tiap sekolah. 

Soeparno (1988:10) mengungkapkan pemerolehan gambar pada media 

gambar seri dapat dilakukan dengan menggambar sendiri, mencari gambar 

pada media cetak, dengan hasil pemotretan, dan aplikasi. 

Menggambar sendiri, cara ini dapat dilakukan apabila guru bahasa yang 

bersangkutan memang memiliki bakat dan kemampuan dibidang menggambar, 

atau setidak-tidaknya bisa membuat gambar yang dapat dipahami maksudnya 

oleh siswa. Selain merupakan cara yang paling sederhana untuk mengadakan 

gambar seri, mengambar sendiri pun membutuhkan biaya yang relatif cukup 

murah. Dengan peralatan yang cukup sederhana sudah tercipta sebuah media 

yang baik. Keuntungan yang lain adalah bahwa gambar yang dibuat dapat 

disesuaikan dengan tema yang akan dibahas dalam pengajaran menulis. 
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Mencari gambar pada media cetak, apabila urut yang bersangkutan 

ternyata tidak memiliki keahlian menggambar, maka masih ada cara lain untuk 

memperoleh gambar yaitu dengan cara mencari referensi dari media cetak, 

misalnya majalah, koran, brosur, dan artikel-artikel yang didalamnya terdapat 

gambar-gambar. Cara pemerolehan gambar ini sangat mudah, yaitu tema yang 

akan diajarkan disiapkan lebih dahulu. Kemudian gambar yang sesuai dengan 

tema diambil dengan cara mengguntingnya. 

Seumpama suatu tema yang akan dibuatnya menjadi empat paragraf 

maka diusahakan supaya memperoleh empat buah gambar dan jika gambar 

yang diperoleh ternyata ukuranya kurang memadai, maka gambar tersebut 

dapat diperbesar dengan cara memfoto kopi. Apabila gambar tersebut sudah 

dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah menampilkan gambar yang sudah 

siap tersebut diberi nomor urut maka gambar seri tersebut siap digunakan 

sebagai media pengajaran. 

Dengan hasil pemotretan, cara ketiga ini dapat dilakukan apabila guru 

bahasa yang bersangkutan tidak memiliki keahlian mengambar pada media 

cetak, atau dengan sengaja menampilkan gambar yang lebih hidup dan 

mengesankan. Suatu benda atau sesuatu yaang akan dibahas diambil 

gambarnya dengan menggunakan kamera foto. Hasil pemotretan kemudian 

dicuci dan dicetak dengan ukuran yang besar sehinga cukup memadahi untuk 

dijadikan media didepan kelas. Gambar-gambar dari hasil pemotretan tersebut 

kemudian ditempelkan pada kertas manila dan diberi seri nomor urut sesuai 

dengan peristiwa atau cerita. 
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2.2.5 Pengajaran Menulis Narasi dengan Media Gambar Seri 

Penggunaan media dan strategi yang kuat akan menimbulkan minat dan 

semangat, siswa akan lebih mudah untuk bersikap kreatif menulis sastra 

khususnya menulis narasi, serta dibimbing untuk dapat menulis narasi dengan 

baik. Dengan menggunakan media gambar seri, siswa diharapkan mampu 

menulis narasi dengan urutan yang benar dan penggambaran setting/latar yang 

lebih baik. 

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini penulis memilih gambar seri 

sebagai media. Gambar seri yang dimaksud adalah gambar seri yang 

merupakan rangkaian gambar yang terdiri atas dua gambar atau lebih, yang 

merupakan satu kesatuan cerita. Suatu gambar atau seri gambar dapat 

dijadikan bahan penyusunan paragraf. Gambar atau gambar seri pada 

hakekatnya mengekspresikan suatu hal. 

Guru hendaklah selektif dalam memilih gambar seri yang sebagai 

media pengajaran menulis narasi. Gambar yang salah justru akan membuat 

siswa salah tangkap, sehingga dapat menghasilkan hasil pengungkapan yang 

salah. Untuk itu guru haruslah mempertimbangkan aspek karakteristik siswa 

dan jenis materi yang akan diajarkan, waktu pengajaran, tujuan yang akan 

dicapai serta strategi penggunaan dalam proses pengajaran. Jika hal tersebut 

dilaksanakan maka dapat dipastikan gambar sebagai media pengajaran akan 

berhasil dan efektif. 

Gambar seri yang digunakan untuk pengajaran manulis karangan narasi 

diutamakan gambar seri yang berwarna. Dengan adanya warna, siswa akan 
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lebih tertarik secara visual. Selain itu, pengungkapan dalam bentuk kata-

katapun akan semakin mudah. Misalnya saja pada pelukisan latar suatu taman. 

Dengan dipandukan warna, siswa akan lebih mudah untuk mengungkapkan apa 

saja warna-warna bunga ditaman itu, apakah taman itu gelap atau terang, 

apakah bangunan itu bangunan tua atau bangunan baru, dan sebagainya selain 

itu, pengungkapan ekspresi tokoh juga semakin mudah. 

Dengan digunakanya sutu media, yaitu gambar seri, maka siswa akan 

dituntut untuk mengungkapkan cerita dengan lebih baik dan runtut serta 

pengambaran latar yang lebih jelas. Selain itu, gambar seri juga akan memicu 

ketertarikan siswa sehingga siswa lebih termotifasi untuk menulis karangan 

narasi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menilis karangan merupakan kopetensi dasar yang harus dipakai oleh 

siswa dalam pengajaran sesuai dengan kurikulum yaitu kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). Dalam hal ini siswa sebagai subjek penelitian 

dituntut untuk menulis karangan narasi secara bertahap. Menulis karangan 

narasi ini diawali ide atau gagasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

penulisan karangan narasi adalah pengembangan (ide). Rangkaian cerita 

menurut waktu kesesuaian dan kejelasan isi. 

Pada dasarnya pengajaran menulis karangan narasi mempunyai tujuan 

supaya siswa memiliki kemampuan, pengalaman. Dan memanfaatkan 

keterampilan menulis dalam berbagai keperluan. Keterampilan menulis 

karangan narasi bukanlah hal yang mudah. Pada dasarnya siswa SD/MI 
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mengalami kesulitan menuangkan ide kedalam bentuk tulisan. 

Faktor lain berpengaruh pada kualitas hasil belajar siswa baik dari segi 

nilai prilaku adalah strategi yang digunakan guru dalam mengajar. Selama ini, 

guru belem menggunakan media yang dapat memancing keluarnya ide siswa 

dan dapat meningkatkan ketertarikan siswa pada proses pengajaran. 

Berdasarkan permasalah tersebut, peneliti mengadakan penelitian 

tidakan kelas dengan menggunakan suatu media yaitu gambar seri. media 

gambar seri digunakan agar siswa dapat membuat karangan narasi dengan 

baik. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

akan dicapai dan dipecahkan. Hipotesis hanya bersifat dugaan yang mungkin 

benar atau justru salah. Hipotesis tindakan penelitian ini, yaitu adanya 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi dengan baik dan menarik 

serta sesuai dengan kaidah penulis karangan narasi dan mengubah sikap siswa 

menuju kearah yang positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, artinya penelitian yang 

dilakukan di dalam kelas dalam satu sekolah. Dalam penelitian tindakan kelas ini 

berisi refleksi awal dan perencaan umum. Refleksi awal berisi suatu renungan, 

sehinga dapat menemukkan kelemahan-kelemahan yang nantinya diperoleh 

manfaat berupa perubahan praktis yang meliputi pengulangan berbagai 

permasalahan belajar yang dialami siswa. 

 Proses PTK ini direncanakan berlangsung dalam dua siklus. Tiap siklus 

terdiri atas empat tahap, yaitu; (1) perencanaan (2) tindakan, (3) observasi, (4) 

refleksi. Jika tindakan siklus I nilai siswa belum mencapai target yang telah 

ditentukan, maka di lakukan tindakan siklus II. Proses penelitian tindakan kelas 

ini dapat digambarkan sebagai berikut (Trip dalam Subyantoro 2007: 24-25).  

                        Perencanaan               Perencanaan 
 
 

 
Refleksi       Tindakan     Refleksi              Tindakan  

 
 
 

        
             Observasi             Observasi 

 
 
 
 
 
   

 
Siklus I 

 
 
Sikus II 
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3.1.1  Prosedur Tindakan Kelas Siklus I 

 Prosedur penelitian tindakan kelas pada siklus I terdiri atas empat tahap, 

yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi, (4) refleksi. Namun, sebelum 

mengadakan perencanaan pada siklus I ini, peneliti mengadakan refleksi awal 

sebagai studi pendahuluan untuk menyusun perencanaan. Empat tahap penelitian 

tindakan kelas pada siklus I diuraikan sebagai berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Tahap perecanaan ini berupa rencana kegiatan yaitu menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan peneliti yang memecahkan masalah. Rencana 

kegiatan yang dilakukan adalah (1) menyusun rencana pengajaran menulis 

karangan narasi menggunakan gambar seri, (2) membuat dan menyiapkan 

instrumaen penelitian berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan jurnal 

untuk memperoleh data nontes, (3) menyiapkan perangkat tes mengarang berupa 

kisi-kisi soal tes, pedoman penskoran dan norma penelitian, (4) menyiapkan 

media gambar seri, dan (5) mengadakan klaborasi dengan guru wali kelas. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

 Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pengajaran yang telah 

disiapkan. Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti pengajaran menulis 

karangan narasi pada siklus I ini sesuai dengan perencanaan yang disusun. 

Tindakan yang akan dilakukan peneliti adalah melaksanakan pengajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan gambar seri, tindakan ini dilakukan dalam 

tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. 
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 Pada pendahuluan, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pengajaran. Misalnya, guru menyapa siswa, guru menayakan keadaan siswa, guru 

bertanya apakah siswa senang menulis dan pernah menulis karangan narasi, guru 

menyampaikan pengajaran hari ini, dan guru memberitaukan media yang akan 

digunakan.  

 Tahap inti yaitu tahap melaksanakan pengajaran menulis karangan narasi, 

(1) guru menerangkan cara menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar 

seri, (2) guru menempelkan gambar seri dipapan tulis lalu siswa disuruh 

mengamati gambar tersebut,(3) dengan gambar seri tersebut siswa 

mengidentifikasikan unsur-unsur peristiwa yang terjadi (alur, tokoh, latar) dalam 

gambar, (4) siswa membuat karangan narasi sesuai dengan gambar seri tersebut 

dengan menggunakan kalimat yang efektif, (5) salah satu siswa membacakan hasil 

karangan narasinya didalam kelas, (6) siwa yang lain mendengarkan lalu memberi 

tanggapan terhadap hasil karangan temannya yang telah dibacakan tadi, dan (7) 

kemudian siswa diberi penguatan oleh guru terhadap hasil pekerjaan siswa. 

 Tahap penutup meliputi (1) siswa dan guru menyimpulkan materi 

pengajaran, (2) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pengajaran hari itu, 

dan  (3) guru memeberikan pekerjaan rumah untuk membuat karangan narasi. 

 

3.1.1.3 Observasi 

 Observasi adalah mengamati hasil atau dampak dari tindakan-tindakan 

siswa dalam belajar karangan narasi menggunakan gambar seri. Dalam observasi 

ini diungkap segala peristiwa yang berhubungan dengan pengajaran maupun 

respons terhadap media pengajaran yang digunakan, yaitu gambar seri. 
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 Dalam proses observasi ini, data diperoleh melalui berbagai cara, yaitu (1) 

tes untuk mengetahui kemampuan menulis karangan siswa, (2) obsevasi untuk 

mengetahui tingkah laku dan aktivitas siswa selama pengajaran berlangsung, (3) 

jurnal diberikan untuk mengungkap segala hal yang dirasakan oleh siswa selama 

mengikuti pengajaran, (4) wawancara untuk mengetahui siswa yang dilakukan 

diluar jam pengajaran terhadap perwakilan siswa yang memperoleh nilai tinggi, 

sedang, rendah, dan (5) dokumentasi foto yang digunakan sebagai laporan yang 

berupa gambar aktivitas siswa selama mengikuti pengajaran. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

 Setelah pelaksanaan tindakan, peneliti melaksanakan refleksi yaitu 

mengaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan  yang 

telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi ini, peneliti dapat melakukan revisi 

tehadap rencana selanjutnya atau terhadap rencana awal tes siklus II. 

 Pada tahap ini, peneliti menganalisis hasil tes dan nontes (hasil oservasi, 

hasil jurnal, dan hasil wawancara) siklus I. Jika hasil tersebut belum memenuhi 

nilai target yang ditentukan, akan dilakukan tindakan siklus II dan masalah-

masalah siklus I akan dicarikan alternatif pemecahannya pada siklus II. 

Kelebihan-kelebihan yang ada pada siklus I akan dipertahankan dan ditingkatkan. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan Kelas Siklus II 

 Proses tidakan siklus II merupakan kelajutan dari siklus I. Perbaikan pada 

proses pengajaran siklus II terletak pada persiapan pengajaran, pengkondisian 
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suasana pengajaran agar lebih tertib dan terarah. Langkah-langkah siklus II adalah 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II ini bedasarkan hasil siklus I. Adapun rencana 

tindakan yang akan dilakukan adalah (1) membuat perbaikan rencana pengajaran 

menulis karangan narasi menggunakan gambar seri yang materinya masih sama 

dengan siklus I. Namun, diupayakan dapat memperbaiki masalah atau kekurangan 

pada siklus I, (2) menyiapkan lembar wawancara, lembar observasi, dan lembar 

jurnal untuk memperoleh data nontes siklus II, (3) menyiapkan perangkat tes 

mengarang yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar siklus II, dan (4) 

menyiapkan alat peraga gambar seri yang akan digunakan dalam pengajaran 

siklus II. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

 Tindakan yang dilaksanakn peneliti dalam siklus II adalah pendahuluan 

yang meliputi, (1) guru menayakan keadaan siswa, (2) guru mengingatkan 

kembali mengenai pengajaran pada pertemuan sebelumnya, (3) guru 

menyampaikan tujuan pengajaran hari itu, dan (4) guru memberitahukan media 

yang akan digunakan dalam pengajaran hari itu. 

 Tahap inti (1) guru menempelkan gambar seri didepan papan tulis 

kemudian siswa disuruh mengamati, (2) guru dan siswa mengidentifikasi struktur 

yang ada pada gambar tersebut, (3) siswa diminta membuat karangan narasi sesuai 
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dengan gambar seri dengan kalimat yang efektif, (4) salah satu siwa membacakan 

hasil karangan narasinya didepan kelas, (5) siswa yang lain mendengarkan lalu 

memberi tanggapan terhadap karangan narasi yang telah dibacakan oleh temanya 

tadi, dan (6) guru memberi penguatan terhadap pekerjaan siswa. 

 Tahap penutup meliputi guru dan siswa menyimpulkan pengajaran hari itu 

dan siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap proses pengajaran hari itu. 

 

3.1.2.3 Observasi 

 Pada siklus II ini masih dilakukan pengamatan untuk melihat peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi dan perubahan perilaku siswa setelah 

dilakukan tindakan siklus II. Observasi yang dilakukan oleh siklus II ini hampir 

sama  dengan pelaksanaan observasi pada siklus I. 

 Dalam proses observasi ini, data diperoleh berbagai cara, yaitu. (1) tes 

untuk mengetahui kemampuan menulis karangan siswa, (2) observasi untuk 

mengetahui tingkah laku dan aktivitas siswa selama pengajaran berlangsung, (3) 

jurnal diberikan untuk mengungkap segala hal yang dirasakan oleh siswa selama 

mengikuti pengajaran, (4) wawancara untuk mengetahui pendapat perwakilan 

siswa yang  memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah, dan (5) dokumentasi 

foto yang digunakan sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas siswa selama 

mengikuti pengajaran. 

 

3.1.2.4 Refleksi  

 Refleksi pada siklus II dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

penggunaan media gambar seri dalam menulis karngan narasi dan untuk 
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mengetahui keberhasilan pelaksanaan perbaikan tindakan pada siklus I. Refleksi 

dilakukan dengan menganalisis hasil tes keterampilan menulis karangan narasi 

dan hasil nontes yang dilakukan pada siklus II. Hasil nontes yang berupa 

observasi, jurnal wawancara, dan dokumentasi foto juga dianalisis untuk 

mengetahui tingkah laku siswa setelah mengikuti kegiatan pengajaran. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan narasi siswa 

SD Negeri 03 Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang kelas III 

tahun ajaran 2008/2009. Kelas III tersebut terdiri atas 44 siswa, yaitu 22 laki-laki 

dan 22 perempuan. Peneliti mengambil subjek tersebut dengan alasan berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru wali kelas III SD Negeri 03 Klareyan, Kecamatan 

Petarukan, Kabupaten Pemalang, saat ini kemampuan menulis karangan narasi 

siswa tersebut masih rendah. 

 Adapun rendahnya kemampuan tersebut karena kurang tepatnya pemilihan 

strategi pengajaran yang digunakan guru. Kekurangan strategi yang digunakan 

strategi yang digunakan guru ini kemudian menyebabkan siswa kurang berminat 

dan kurang bermotivasi latihan dalam menulis karangan narasi. Selain itu, 

kurangnya latihan dalam menulis karangan juga mempengaruhi tulisan siswa. 

 

3.3  Variabel Penelitian  

 Variabel yang diungkap dalam penelitian ini adalah keterampilan menilis 

karangan narasi dan media gambar seri. 
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3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

 Keterampilan menulis karangan narasi merupakan keterampilan siswa 

dalam menulis karangan narasi, yaitu karangan yang menceritakan suatu peristiwa 

dan bagaimana peristiwa yang dialami oleh tokoh itu terjadi dalam satu kesatuan 

waktu dengan mementingkan urutan kronologis. Keterampilan yang diharapkan 

adalah siswa terampil menulis sesuai aspek penilaian, kesesuaian judul dengan isi, 

alur, keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan dan bahasa yang meliputi tanda 

baca, kalimat efektif, diksi. Penelitian tindakan kelas ini, siswa dikatakan berhasil 

dalam pengajaran menulis karangan narasi apabila telah mencapai nilai ketuntasan 

belajar klasikal sebesar 70. 

 

3.3.1.1 Variabel Media Gambar Seri  

 Variabel media gambar seri adalah pengajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan gambar seri. Gambar seri adalah suatu set gambar yang 

terdiri atas dua gambar atau lebih yang merangkai menceritakan suatu rututan 

kejadian yang merupakan satu kesatuan. Cerita yang diangkat dalam gambar seri 

tersebut adalah cerita-cerita tentang lingkungan sekitar siswa sehari-hari. Dengan 

menggunakan media gambar seri siswa lebih tertarik, antusias, dan termotivasi 

dalam menulis karangan narasi serta dapat membatu menguatkan imajinasi siswa 

untuk menulis karangan narasi. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian tindakan kelas ini instrumen tes dan nontes. Instrumen tes digunakan 
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mengungkap tingkat keterampilan menulis karangan narasi, siswa. Sedangkan 

nontes (lembar observasi, jurnal, pedoman wawancara, dokumentasi, dan foto) 

digunakan untuk mengungkap perubahan tingkah laku siswa selama pengajaran 

menulis karangan narasi. 

 

3.4.1  Instrumen Tes 

 Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

menulis karangan narasi. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar seri. Alat tes 

menulis karangan narasi berupa lembar tugas yang berisi perintah kepada siswa 

untuk menulis karangan narasi dengan panjang karangan empat paragraf. Waktu 

yang digunakan untuk menulis karangan narasi adalah 25 menit. Nilai akhir 

menulis karangan narasi adalah jumlah bobot skor dari masing-masing aspek yang 

dinilai dalam mengarang. 

 

Tabel 1. Bobot Penilaian 

No Aspek penilaian Bobot nilai 
1 
2 
3 
4 

Kesesuaian judul dengan isi 
Alur 
Bahasa 
keterbacaan, kerapian, dan kebersihan 
tulisan 

5 
5 
6 
4 

 Jumlah 20 
 
 

Aspek-aspek yang dinilai dengan rentangan skor dan katagori penilaian 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Aspek Penilaian, bobot, kriteria, skor, kategori, dan nilai perolehan 

No Aspek yang 
dinilai 

Bobot Kriteria penilaian skor kategori Nilai 
perolehan 

1 Kesesuaian 
isi dengan 
judul 
 
 

5 
 

a. Judul sesuai dengan 
isi karangan 

b. Judul cukup sesuai 
dengan isi karangan 

c. Judul kurang sesuai 
dengan isi karangan 

d. Judul tidak sesuai 
dengan isi karangan

5
 

4 
 

3 
 

2 

Sangat 
baik 
Baik 

 
Cukup 

 
Kurang 

 

25
 

20 
 

15 
 

10 

2 Alur 5 
 

a. Jalan cerita sesuai 
keseluruhan (4) 
gambar 

b. Hanya 3 gambar yang 
sesuai dengan cerita 

c. Hanya 2 gambar yang 
sesuai dengan cerita 

d. Hanya 1 gambar yang 
sesuai dengan cerita, 
atau tidak sama sekali 

 

5
 

4 
 

3 
 

2 

Sangat 
baik 
Baik 

 
Cukup 

 
Kurang 

25
 

20 
 

15 
 

10 

3 Bahasa 
 

6 a. Diksi, kalimat, 
paragraf, dan tanda 
bacanya sesuai 
dengan kaidahnya 

b. Hanya diksi, kalimat, 
dan paragraf yang 
sesuai dengan 
kaidahnya 

c. Hanya diksi dan 
kalimat, yang sesuai 
dengan kaidahnya 

d. Hanya diksi, yang 
sesuai dengan 
kaidahnya, atau tidak 
sama sekali 
 

5
 
 
 

4 
 

 
 

3 
 
 

2 

Sangat 
baik 

 
 

Baik 
 
 
 

Cukup 
 

 
Kurang 

 

30
 
 

24 
 

 
18 
 
 

12 

4 terbaca, 
kerapian, dan 
kebersihan 

4 a. Terbaca, rapi, dan 
bersih 

b. Terbacan dan rapi 
c. Terbaca 
d. Tidak terbaca sama 

sekali 

5
 

4 
3 
2 

Sangat 
baik 
Baik 

Cukup 
Kurang 

 

20
 

16 
12 
8 

  

Melalui pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui 



46 

 

keterampilan menulis karangan narasi siswa berhasil mencapai katagori sangat 

baik, baik, cukup, dan kurang. 

Tabel 3. Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

No Kategori Nilai 
1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

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

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

 Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi, jurnal, pedoman wawancara, dan dokumentasi 

 

3.4.2.1  Lembar Observasi (Pengamatan) 

Lembar observasi memuat jenis tingkah laku siswa selama pengajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar seri. Jenis tingkah laku 

yang menjadi sasaran pengamatan peneliti meliputi kegiatan siswa yang bersifat 

positif dan negatif, yaitu (1) siswa memperhatikan pelajaran guru, (2) siswa selalu 

aktif bertanya dan menjawab apabila menemukan kesulitan, (3) siswa serius 

dalam mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, (4) siswa merespons positif, 

(senang) terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

gambar seri, (5) siswa mengikuti proses pengajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan gambar seri dengan baik, (6) siswa melamun saat guru 

menjelaskan materi, (7) berbicara sendiri pada saat kegiatan menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri berlangsung, (8) mengganggu 

teman pada saat kegiatan menulis karangan narasi dengan mengguanakan media 
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gambar seri berlangsung, (9) mengantuk pada saat kegiatan menulis karangan 

narasi dengan mengguanakan media gambar seri, dan (10) bergurau pada saat 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri. 

 

3.4.2.2  Jurnal 

 Jurnal dalam penelitian ini berupa saran, kritikan atau pesan yang ditulis 

oleh siswa pada selembar kertas setelah mereka mengikuti materi pengajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri. Setelah itu 

jurnal dikumpulkan dan diserahkan ke peneliti. 

 Jurnal guru memuat segala sesuatu yang terjadi dalam proses pengajaran 

menulis karangan narasi yang meliputi, (1) bagaimanakah kesiapan siswa 

mengikuti pengajaran keterampilan menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri, (2) bagaimanakah keaktifan siswa dalam 

mengikuti pengajaran menulis karangan narasi, (3) bagaimanakah tanggapan 

siswa dalam proses pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri berlangsung, (4) bagaimanakah tanggapan siswa terhadap 

media gambar seri yang digunakan dalam pengajaran menulis karangan narasi, 

dan (5) bagaimana situasi/suasana kelas pada saat pengajaran menulis karangan 

narasi berlangsung. 

 Jurnal siswa terdiri atas tujuh pertanyaan yang berisi tentang (1) apakah 

siswa tertarik dan senang dengan pengajaran menulis, (2) apakah siswa tertarik 

dan senang dengan pengajaran menulis karangan narasi, (3) apakah siswa 

mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi, (4) apakah siswa 
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merasa senang dengan pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

gambar seri, (5) apakah penjelasan guru pada pengajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar seri mudah dipahami, (6) bagaimana 

perasaan siswa setelah melakukan kegiatan menulis karangan narasi dengan 

menggunakan gambar seri, dan (7) ungkapan, pesan, kesan, dan saran siswa 

terhadap guru dan proses belajar menulis karangan narasi dengan menggunakan 

gambar seri. 

 

3.4.2.3  Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara digunakan untuk mencari kesulitan dan hambatan 

dalam pengajaran menulis karangan narasi. Tetapi, sebelum melakukan 

wawancara, guru terlebih dahulu memberikan pendekatan kepada siswa, agar 

siswa bersedia dan memberi jawaban yang sebenarnya. 

Wawancara yang dilakukan peneliti berisi tentang tanggapan atau pendapat siswa 

berkaitan dengan materi pengajaran dan media pengajaran yang digunakan oleh 

penulis. 

 Pedoman yang digunakan untuk mengetahui motivasi siswa dalam 

pengajaran menulis karangan narasi. Pelaksanaan wawancara tidak dilakukan 

pada semua siswa, melainkan hanya pada sembilan siswa yang terdiri dari tiga 

siswa yang memperoleh nilai tinggi, tiga siswa yang memperoleh nilai sedang, 

dan tiga siswa yang memperoleh nilai rendah. 

 Pedoman wawancara yang dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan saat wawancara pada siswa untuk yang mendapatkan nilai yang tinggi 
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diantaranya, (1) apakah siswa senang dan tertarik terhadap pengajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan gambar seri, (2) apakah penjelasan guru 

mudah dipahami pada pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

gambar seri, (3) apakah siswa tertarik pada saat pengajaran menulis karangan 

narasi berlangsung, (4) apakah siswa merasa kesulitan dalam kegiatan menulis 

karangan narasi dengan menggunakan gambar seri, (5) bagaimana perasaan siswa 

selama kegiatan menulis karangan narasi dengan mengguanakan gambar seri, (6) 

berikan saran terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

gambar seri yang telah diberikan oleh guru, (7) nilai yang siswa telah dapatkan ini 

cukup baik, menurut siswa ini apakah soal yang diberikan guru terlalu mudah, dan 

(8) bagaimana cara siswa menulis karangan narasi sehingga nilai yang didapatkan 

cukup baik. 

 Untuk siswa yang mendapatkan nilai sedang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan pada saat wawancara antara lain, (1) apakah siwa senag dan tertarik 

terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan mengguankan media gambar 

seri, (2) apakah penjelasan guru mudah dipahami pada pengajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, (3) apakah siswa 

tertarik pada saat kegiatan pengajaran menulis karangan narasi berlangsung, (4) 

apakah siswa merasa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri, (5) bagaimana perasaan siswa selama kegiatan 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, (6) nilai yang 

siswa dapatkan ini masih kategori cukup, menurut siswa ini apakah soal yang 

diberikan guru cukup sulit, dan (7) apakah siswa cukup paham dengan menulis 
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karangan narasi. 

 Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat wawancara pada siswa yang 

mendapatkan nilai rendah diantaranya, (1) apakah siswa senang dan tertarik 

terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 

seri, (2) apakah penjelasan guru menggunakan mudah dipahami pada pengajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, (3) apakah 

siswa tertarik pada saat kegiatan menulis karangan narasi berlangsung, (4) apakah 

siswa merasa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri, (5) bagaimana perasaan siswa selama kegiatan 

menulis karangan narasi dengan mengguanakan media gambar seri, (6) berikan 

saran terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri yang telah diberikan oleh guru, (7) nilai yang siswa dapatkan ini 

masih kurang apakah siswa merasa kesulitan dalam menulis karangan narasi, dan 

(8) apakah soal-soal yang diberikan guru cukup sulit. 

 

3.4.2.4  Dokumentasi Foto 

 Foto digunakan untuk mendokumentasikan siswa kegiatan siswa saat 

pengajaran berlangsung. Dari foto-foto yang diambil dapat mempermudah peneliti 

untuk mendeskripsikan hasil penelitiannya, khususnya yang berkaitan dengan 

tingkah laku siswa saat proses pengajaran. Dokumentasi foto ini merupakan 

wujud nyata yang dapat dilihat dari pedoman observasi. Jadi dengan adanya 

dokumentsi akan membuat peneliti mengingat data kualitatif yang mungkin 

terlewatkan dan tidak terlewati saat penelitian. Kegiatan yang diambil melalui 
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dokumentasi foto antara lain (1) sikap siswa saat mendengarkan guru menjelaskan 

materi pengajaran, (2) aktivitas siswa mengamati media pengajaran, (3) saat guru 

bertanya jawab dengan siswa, (4) aktivitas siswa saat mengerjakan tugas menulis 

karangan narasi, (5) aktivitas siswa saat mempresentasikan hasil pekerjaannya, 

dan (6) aktivitas siswa pada saat memberikan tanggapan terhadap siswa lain yang 

maju. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua teknik pengumpulan data 

yaitu teknik tes dan nontes. 

 

3.5.1  Teknik Tes 

 Data dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dengan mengadakan 

tes. Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaksaan tes awal dan 

tes akhir. Tes awal dilakukan sekali pada awal siklus I untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan siswa tentang menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri dan sampai dimana kemampuan mereka dalam menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri. Setelah itu psda sklus I 

dan siklus II dilakukan tes akhir. Tes akhir dilakukan dengan menberikan tugas 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri kepada siswa 

dengan menperhatikan kesesuaian judul dengan isi, alur, bahasa, dan terbaca 

kerapian kebersihan tulisan. 
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3.5.2  Teknik Nontes 

 Teknik pengumpulan data nontes ada lima macam, yaitu observasi, jurnal, 

wawancara, dokumentasi foto. 

b. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui tingakah laku siswa selama 

pengajaran menulis karangan narasi menggunakan gambar seri. Tingkah laku 

siswa yang diamati terbagi atas tiga kelompok, yaitu keaktifan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru, keaktifan siswa selama pengajaran menulis 

karangan narasi, dan keaktifan mengerjakan tes menulis karangan narasi. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara, yaitu 

(1) menentukan kegiatan apa saja yang diamati, (2) menyiapkan lembar 

observasi, dan (3) melakukan pengamatan berdasarkan pedoman yang telah 

dibuat 

b. Jurnal 

Jurnal siswa dan jurnal guru dibuat setiap akhir pengajaran menulis 

karangan narasi. Jurnal guru membuat segala sesuatu yang terjadi dalam 

proses pengajaran menulis karangan narasi, serta minat siswa dalam 

pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar seri. 

Respons dan keaktifan siswa dalam mengikuti pengajaran, tingkah laku siswa 

saat mengerjakan tugas, fenomena-fenomena lain yang muncul dikelas saat 

proses pengajaran berlangsung. 

Adapun jurnal siswa berisi (1) apa kesulitan dalam menulis karangan 
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narasi dengan menggunakan media gambar seri, (2) bagaimana pengajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri agar dapat 

dipahami oleh siswa, (3) hal-hal apa saja yang ingin dikemukakan oleh siswa 

pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar seri. 

Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pengisian jurnal tersebut adalah 

jurnal siswa dibagikan kepada siswa pada setiap akhir pengajaran lalu siswa 

disuruh untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam jurnal 

tersebut dengan memberikan alasan yang tepat. 

c. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan untuk mengungakap data penyebab 

kesulitan dan hambatan dalam pengajaran menulis karangan narasi. Sasaran 

wawancara adalah dua siswa yang memperoleh nilai tinggi, dua siswa yang 

memperoleh nilai sedang, dan dua siswa yang memperoleh nilai rendah dalam 

menulis karangan narasi. Wawancara dilaksanakan peneliti setelah pengajaran 

menulis karangan narasi menggunakan gambar seri selesai dilakukan. 

Adapun cara yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan wawancara 

yaitu (1) mempersiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan 

yang akan diajukan pada siswa, (2) menentukan siswa yang hasil karangannya 

memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah untuk kemudian diajak 

wawancara, dan (3) mencatat hasil wawancara dengan menulis tanggapan 

terhadap tiap butir pertanyaan. 

d. Dokumentasi Foto  

Pengambilan data mulai dokumentasi foto dilakukan saat pengajaran 
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menulis karangan narasi berlangsung, peneliti meminta bantuan teman untuk 

mengambil foto. Pengambilan foto dilakukan tanpa sepengetahuan siswa, jadi 

tidak terjadi perubahan tingakah laku siswa saat pengambilan foto. Peneliti 

yang sekaligus pengajar memustkankan penelitan siswa pada saat pengajaran, 

baik ketika mengerjakan tugas maupun bertnya jawab, sehingga ketika 

dilakuakn pengambilan foto, siswa tidak bergaya. 

 

3.6  Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data dilakukan secara kuatitatif maupun kualitatif. Uraian 

tentang teknik kuantitatif dan teknik kualitatif sebagai berikut: 

 

3.6.1  Teknik Kuantitatif 

 Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

kuantiatif   diperoleh dari tes hasil menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri. Hasil tes dari masing-masing siklus tersebut kemudian 

dianalisis. Rumusan tersebut untuk menghitung persentse keterampilan menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri pada kelas III SD 

Negeri 03 klareyan, kecamatan petarukan, kabupaten pemalang adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

Keterangan: 
NP : Nilai presentase tiap interval 

∑f 
NP=   X 100% 

n
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∑f : jumlah frekuensi tiap interval 
N : jumlah responden dalam satu kelas 
3.6.2  Teknik Kualitatif 

 Teknik kulitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif. Data kualitatif 

ini diperoleh dari data nontes yaitu observasi, jurnal, wawancara, dokumentasi 

foto. Hasil analisis-analisis tersebut digunakan untuk mengetahui siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis karangan narasi, untuk mengetahui kelebihan, 

kekurangan pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hsil Penelitian 

 Hsil penelitian yang di sajikan dalam bab ini diperoleh dari hasil tes dan 

nontes selama penelitian berlangsung. Hasil tes terbagi atas dua bagian, yaitu 

siklus I dan siklus II. Peneliti menggunakan rata-rata hasil tes menulis karangan 

narasi yang sudah dilakukan oleh guru sebagai nilai awal atau prasiklus untuk  

membandingkan nilai pada siklus I dan siklus II sehinga dapat ditentukan kriteria 

standar ketentuan menulis karangan narasi. 

 Hasil tes siklus I dan siklus II berupa keterampilan menulis karangan 

narasi siswa dengan menggunakan gambar seri yang disajikan dalam bentuk 

kuantiatif, sedangkan hasil penelitian perubahan tingkah laku siswa yang berupa 

nontes disajikan dalam bentuk deskripsi dan kualitatif. Hasil nontes diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan jurnal dokumentasi foto. Hasil penelitian keterampilan 

menulis karangan narasi siswa dengan mengunakan media gambar seri dapat 

dipaparkan sebagai berikut.  

 

4.1.1 Hsil Siklus I 

 Hasil tes siklus I adalah keterampilan menulis karangan narasi siswa 

setelah mengikuti pengajaran dengan menggunakan media gambar seri. Tindakan 

siklus I ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki dan memecahkan 

masalah yang ada pada pratindakan. Pelaksanaan pembelajararan menulis 
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karangan narasi siklus I terdiri dari atas data tes dan nontes jumlah sisiwa 

mengikuti tes siklus I terdiri dari jumlah 44 siswa. 

 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

 Hasil tes menulis karangan narasi siklus I ini merupakan data awal setelah 

diperlakukanya tindakan pengajaran dengan menggunakan media gambar seri. 

Kriteria tindakan siklus I ini meliputi empat aspek penilaian, yaitu: (1) kesesuaian 

judul dengan isi (2) alur (3) bahasa (4) keterbacaan, kerapian, dan kebersihan. 

Tabel 4. Hasil Tes Siklus I Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

No Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen Rata-Rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

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

7 
15 
7 

15 

635 
1105 
463 
810 

15,9 
34,1 
15,9 
34,1 

3013 
= 

44 
=   68,5 

 Jumlah  44 3013 100% 68,5 
 

 Data pada tabel 10 menujukan bahwa tes keterampilan menulis karangan 

narasi siswa scara klasikal mencapai nilai rata-rata 68,5 dan termasuk kategori 

dalam cukup baik. Niai rata-rata tersebut dapat dikatakan belum memuaskan 

karena belum sesuai dengan target yang ingin dicapai pada siklus I ini yang 

sebesar 70-84. Rata-rata skor pada siklus I ini menujukan peningkatan sebesar 

16,1 dibandingkan dengan nilai rata-rata prasiklus yang  baru mencapai 52,4. Dari  

44 siswa,yang memperoleh nilai dengan kategori nilai sangat baik sebanyak 7 

siswa, 15 siswa memperoleh nilai dengan kategori baik, 7 siswa mendapat nilai 

dengan kategori cukup baik, dan 15 siswa yang mendapat kategori kurang baik.  
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Diagram 1 
Diagram Batang Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan  

Narasi siklus I 

 Adapun nilai rata-rata tiap aspek pada siklus I dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 5. Rata-Rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada siklus I 

No Aspek yang dinilai Kategori Nilai rata-rata 
1 
2 
3 
4 

Kesesuan judul dengan isi 
Alur 
Bahasa 
Keterbacan, kerapian, dan 
kebersihan 

Baik 
Baik 

Kurang 
 

cukup 

81,8 
85,9 
44,5 

 
62,3 

 Jumlah cukup 68,5 
 

 Pada tabel 11 dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis siswa dalam 

menulis karangan narsi pada siklus I mengalamai peningkatan dalam kategori 

cukup baik. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk aspek 

keterampilan menulis karangan narasi pada siklus I sebesar 68,5. Dalam penilaian 

aspek kesesuaian judul dengan isi mencapai nilai rata-rata 81,8 dan kategori baik. 

Aspek kategori baik mencapai nilai rata-rata sebesar 85,9. aspek bahasa mencapai 
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nilai rata-rata 44,5 dan kategori kurang. Aspek keterbacaan, kerapian, dan 

kebersihan mencapai nilai rata-rata 62,3 dan kategori cukup. 

 

4.1.1.1.1 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kesesuaian Judul dengan 

Isi 

 Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi difokuskan pada kesesuaian 

judul karangan yang dipilih siswa dengan isi karangannya. Bobot untuk aspek 

penilaian ini adalah 5. hasil penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi dapat 

dilihat pada tabel 12 berikut ini. 

Tabel 6. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

25 
20 
15 
10 

26 
6 
2 
10 

650 
120 
30 
100 

59,1 
13,6 
4,5 
22,8 

900/44/25x100 
= 

 jumlah  44 900 100 81,8 
 

 Data pada tabel 12 menujukan bahwa keterampilan menulis karangan 

narasi aspek kesesuaian judul dengan isi untuk kategori sangat baik dengan skor 

25 dicapi oleh 26 siswa sebesar 59,1%. Kategori Baik dengan skor 20 dicapai oleh 

6 siswa sebesar 13,6 %. Kategori cukup baik dengan skor 15 dicapai 2 siswa 

sebesar 4,5%. Kategori kurang dengan skor 10 dicapai 10 siswa sebesar 22,8%. 

Jadi nilai rata-rata secara klasikal menulis karangan narasi pada aspek kesesuaian 

judul dengan isi sebesar 81,8 atau termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata 

tersebut mengalai peningkatan dibandingkan dengan nilai rata-rata prasiklus 

sebesar 21,8. 
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 Pada aspek kesesuaian judul dengan isi nilai paling banyak diperoleh siswa 

yaitu pada skor 25 dengan kategori sangat baik dan yang paling rendah dicapai 

siswa berada pada skor 15. siswa yang memperoleh nilai cukup baik disebabkan 

karena siswa sudah cukup mampu menyesuaikan judul karangan dengan isi 

karangan. Siswa yang memperoleh nilai kurang disebabkan karena dalam menulis 

karangan narasi judul yang dibuat siswa kurang sesuai dengan isi karangan. Hal 

ini disebabkan karena siswa ingin membuat judul yang menarik tetapi keliru 

dalam menerapkannya. 

 

4.1.1.1.2 Hasil Menulis Karangan Narasi Aspek Alur 

 Penilaian aspek alur difokuskan pada kesesuaian keseluruhan 4 gambar. 

Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 5. hasil penilaian tes menulis karangan 

narasi aspek alur dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini. 

Tabel 7. Hasil Tes Aspek Alur 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

25 
20 
15 
10 

26 
8 
7 
3 

650 
160 
105 
30 

59,1 
18,2 
15,9 
6,8 

=945/44/25 x100 
= 
 

 jumlah  44 945 100 85,9 
 

 Dari tabel 19 menujukan rata-rata skor dalam aspek alur sebesar 85 dan 

termasuk dalam kategori baik. Siswa memperoleh skor dengan kategori sangat 

baik terdapat 26 siswa yang berhasil mencapai sebesar 59,1%. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 8 siswa atau sebesar 18,2%. 

Kategori cukup baik sebanyak 7 siswa atau sebesar 15,9%. Siswa yang 
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memperoleh skor dengan kategori kurang 10 siswa atau sebesar 6,8%. Rata-rata 

nilai siklus I tersebut mengalami peningkatan sebesar 30,9. 

 

4.1.1.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Bahasa 

 Penilaian aspek bahasa difokuskan pada diksi, kalimat, paragraf, dan tanda 

baca yang sesuai tata bahasa yang benar. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 6. 

hasil tes aspek bahasa dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini. 

Tabel 8. Hasil Tes Aspek Bahasa 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

30 
24 
18 
12 

-- 
1 
8 

35 

-- 
24 

144 
420 

-- 
2,3 

18,2 
79,5 

=588/44/30x100 
= 

 jumlah  44 588 100 44,5 
 

 Data pada tabel 14 menujukan rata-rata skor dalam aspek bahasa sebesar 

44,5 dan termasuk dalam kategori kurang. Kategori sangat baik tidak ada satu pun 

siswa yang dapat mencapainya. 1 siswa atau sebanyak 2,3% yang memperoleh 

nilai dengan kategori baik, 3 siswa atau sebanyak 18,2% yang memperoleh nilai 

dengan kategori cukup, dan 12 siswa atau sebanyak 79,5% yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang. Jadi, nilai rata-rata aspek bahasa ini lebih baik daripada 

hasil prasiklus dan mengalami peningkatan sebesar 3,6. 

 Pada aspek bahasa dalam menulis karangan narasi, nilai yang paling 

banyak diperoleh yaitu skor 12 dengan kategori kurang, dan nilai yang paling 

sedikit yang diperoleh siswa adalah skor 24 dengan kategori baik. Untuk nilai 

dengan kategori cukup yaitu skor 18 hanya diperoleh 8 siswa. Siswa yang sudah 
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dalam kategori baik berarti sudah bisa menggunakan bahasa yang meliputi diksi, 

kalimat, paragraf, dan tanda baca. Kesalahan yang dilakukan siswa pada aspek 

bahasa untuk siswa yang nilainya masih dalam kategori kurang dapat dilihat pada 

kurang tepatnya penggunaan tatanan bahasa yang mencakupi diksi, kalimat, 

paragraf, tanda baca. 

 

4.1.1.1.4 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Keterbacaan, Kerapian, 

dan Kebersihan Tulisan. 

 Penilaian aspek keterbacaan, kerapian, dan kebersihan pada karangan 

narasi difokuskan pada tulisan siswa apakah tebaca, rapi, dan bersih. Bobot untuk 

aspek penilaian ini adalah 4. hasil penilaian aspek keterbacaan, kerapian, dan 

kebersihan dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini. 

Tabel 9. Hasil Tes Aspek Keterbacaan, Kerapian, dan Kebersihan. 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

20 
16 
12 
8 

1 
2 

40 
-- 

20 
48 

480 
-- 

2,3 
6,8 
90,9 

-- 

= 548/44/20x100 
= 

 jumlah  44 548 100 62,3 
 

 Data pada tabel 15 menujukan bahwa keterampilam menulis karangan 

narasi aspek keretbacaan, kerapian, dan kebersihan untuk kategori sangat baik 

dicapai 1 siswa atau sebesar 2,3% dengan skor 20. kategori baik dengan skor 16 

dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 6,8%. Kategori cukup baik dengan skor 12 

dicapai 40 siswa atau sbesar 90,9%. Kategori kurang baik dengan skor 8 tidak ada 

siswa yang mencapainya. Kesalahan yang dibuat siswa pada aspek tersebut yaitu 
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biasanya siswa sering menggunakan tipx, banyak coret-coretan yang salah 

sehingga menjadikan tulisan tidak rapi, nilai rata-rata secara klasikal menulis 

karangan narasi aspek keterbacaan, kerapian, kebersihan sebesar 62,3 dan 

mengalami peningkatan sebesar 2,3 dibandingkan dengan nilai rata-rata prasiklus.    

 

4.1.1.2 Hasil Non Tes Siklus I 

 Hasil dari nontes pada silus I ini diperoleh dari hasil obsevasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil selengkapnya dijelaskan pada uraian 

berikut ini. 

 

4.1.1.2.1 Hasil Obsevasi 

 Pengambilan data observasi dilakukan selama proses pengajaran menulis 

karangan narsi dengan menggunakan media gambar seri pada siswa kelas III SD 

Negeri 03 Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Pengambilan 

data obsevasi ini bertujuan untuk melihat respons prilaku siswa dalam menerima 

pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar seri. Observasi 

dilakukan oleh guru mata pelajaran (peneliti) dan dibantu oleh guru wali kelas. 

Hal ini bertujuan agar hasil observasi dapat dipantau oleh observer. Objek sasaran 

yang diamati terangkum dalam sepuluh pertanyaan meliputi prilaku siswa baik 

positif maupun negatif yang muncul pada saat pengajaran berlangsung. 

 Pada siklus I obsevasi yang dilakuakan oleh peneliti adalah dengan 

mendeskripsikan beberapa prilaku siswa selama pengajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan gambar seri. Berikut ini tabel hasil observasi siklus I. 
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Tabel 10. Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek observasi Frekuensi Presentasi 
hasil 

 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 

Sikap Positif 
Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
Siswa selalu aktif bertanya dan menjawab 
apabila menemukan kesulitan. 
Siswa serius dalam mengikuti pengajaran dari 
awal sampai akhir 
Siswa merespon positif  (senang) terhadap 
pengajaran menulis karangan narasi dengan 
menggunakan gambar seri. 
Siswa mengikiti proses menulis karangan narasi 
dengan menggunakan gambar seri. 
 
 
Sikap Negatif 
Siswa melamun saat guru menjelaskan materi 
pengajaran  
Berbicara sendiri saat kegiatan menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar seri 
berlangsung. 
Mengganggu teman saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan gambar 
seri berlangsung. 
Mengantuk pada saat kegiatan menulis 
karasngan narasi dengan menggunakan gambar 
seri berlangsung. 
Bergurau pada saat kegiatan menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar 
berlangsung. 

 
34 
8 
 

36 
 

38 
 
 

37 
 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
6 
 
 

 
77,3% 
18,2% 

 
81,8% 

 
86,4% 

 
 

84,1% 
 
 
 
 

18,2% 
 

20,4% 
 
 

15,9% 
 
 

9,1% 
 
 

13,6% 

 

 Berdasarkan data dari tabel 16 tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil 

observasi jenis tingkah laku yang positif pada siklus I  terhadap 34 siswa atau 

swebesar 77,3% selalu memperhatikan penjelasan guru. Sebanyak 8 siswa atau 

sebesar 18,2% sudah terlihat aktif bertanya dan menjawab apabila menemukan 

kesulitan. Sebanyak 36 siswa stau sebesar 81,8% juda sudah terlihat serius dalam 

mengikuti pengajaran dari awal sampai akhir.sebnayak 38 siswa atau sebanyak 
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86,4% yang merespon positif (senang) terhasap menulis pengajaran karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri, selebihnya siswa hanya merespon 

biasa-biasa saja. Sebanynya 37 siswa atau sebesar 84,1% yang mengikuti 

pengajaran menulis karanfgan narasi dengan menggunakan gambar seri. 

 Untuk jenis tingkah laku yang negatif terhadap 8 siswa atau sebesar 18.2% 

yang melamun saat guru menjelaskan materi. Sebanyak 9 siswa atau sebesar 

20,4% terlihat berbicara sendiri saat kegiatan menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri berlangsung dan terdapat 7 siswa atau sebesar 

15,9% mengganggu teman pada saat kegiatan menulils karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri berlangsung. Terdapat 4 siswa atau 9,1% 

mengatuk pada saat kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar bersri berlangsung. Sebanyak 6 siswa atau sebesar 13,6% terlihat 

bergurau pada saat kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri. 

 Pada tabel obsertvasi di atas, perubahan prilaku siswa yang paling banyak 

dilakukan oleh siswa pada saat pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri, yaitu siswa siswa merespon positif (senang) 

terhadap pengajaran menuilis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri sebanyak 38 siswa, siswa yang mengiuti pengajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media ganbar seri dengan baik sebanyak 37 siswa 

dan siswa yang serius mengikuti kegiatan pengajaran dari awal sampai akhir 

sebanyak 36. 
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 Perubahan perilaku siswa yang berupa respon positif (senang) terhadap 

pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri 

ditunjukan dengan keseriusan siswa dalam mengikuti pengajaran, perasaan siswa 

yang begitu menikmati pengajaran, ketuntasan siswa dalam bertanya tentang 

media yang digunakan guru, dan sebagainya. 

 

4.1.1.2.2  Jurnal Hasil 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan siswa dan guru 

selama pengajaran menulis karangan narasi berlangsung. 

 

4.1.1.2.2.1 Jurnal Siswa 

Juranl siswa merupakan lembar pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. 

Jurnal siswa diisi oleh siswa setelah pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri selesai. Tujuannya diadakannya jurnal siswa 

adalah untuk mengetahuhi segala seuatu yang terjadi pada saat proses pengajaran 

belangsung untuk mengungkap kesulitan kesulitan yang dialami siswa. 

Jurnal siswa ini meliputi tujuh pertanyaan, yaitu (1) perasaan siswa 

terhadap pengajaran menulis, (2) perasaan siswa terhadap pengajaran menulis 

karangan narsi, (3) kesulitan yang dialami siswa dalam pengajaran menulis 

karangan narsi, (4) tanggapan siswa mengenai media yang digunakan dalam 

pengajaran menulis karangan narasi, (5) kesan siswa terhadap cara mengajar guru 

dalam pengajaran menulis karangan narasi, (6) perasaan siswa setelah melakukan 
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kegiatan menulis karngan narsi dengan menggunakan media gambar seri, dan (7) 

saran siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri. Berikut ini tabel dan deskripsi hasil jurnal siswa siklus I. 

Tabel 11. Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

No Aspek observasi Frekuensi Presentasi 
hasil 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5, 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

7. 
 
 

 

Perasaan siswa terhadap pengajaran menulis 
a. senang 
b. kurang menyenangkan 
Perasaan siswa selama mengikuti kegiatan 
menulis karangan narsi 
a. senang 
b. kurang menyenangkan 
Kesulitan yang dialami siswa dalam menulis 
karangan narasi  
a. tidak mengalami kesulitan 
b. masih mengalami kesulitan 
Tangapan siswa mengenai media yang 
digunakan dalam pembelajran menulis karngan 
narasi  
a. bagus 
b. tidak bagus 
kesan siswa terhadap cara mengajar guru dalam 
pengajaran menulis karangan narasi 
a. bagus 
b. kurang bagus 
Perasan siswa setelah melakukan kegiatan 
menulis karangan narasi dengan menggunakan 
media gambar seri  
a. senang 
b. cukup menyenangkan 
c. kurang menyenangkan 
Kesan dan saran siswa terhadap pengajaran 
menulis karangan narasi dengan menggunakan 
meda gambar seri  
a. senag 
b. kurang menyenangkan 

39 
5 
 
 
 

41 
3 
 
 

14 
32 
 
 
 

40 
4 

 
 

40 
4 
 
 
 

34 
9 
1 
 
 
 

42 
2 

88,6% 
11,4% 

 
 
 

93,2% 
8,8% 

 
 

31,8% 
72,7% 

 
 
 

90,9% 
9,1% 

 
 

90,9% 
9,1% 

 
 
 

72,3% 
20,4% 
2,3% 

 
 
 

95,4% 
4,5% 
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Berdasarkan tabel 17 menujukan bahwa sebagian besar siswa 88,6% yaitu 

atau sebanyak 39 siswa merasakan senang selama menikuti pengajaran menulis 

karangan narasi. Hal ini terlihat keseriusan siswa dalam mengikuti pengajaran 

menulis, sisiwa merasa tertarik untuk belajar menlis, dan sebanyak 5 siswa atu 

11,4% yang menyatakan biasa-biasa saja atau kurang senang dalam mengikuti 

pengajaran menulis. 

Berdasarkan jurnal siswa dalam siklus I ini, dapat diliat bahwa sebagian 

besar siswa atau sebanyak 41 siswa dengan presentase 93,2% merasakan senang 

selama mengikuti pengajaran menulis karangan narasi. Hal ini terlihat dari 

keseriusan keantusiasan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis karngan 

narasi, siswa mrasa tertarik untuk belajar menulis karangan narasi, dan siswa 

merasa dengan menikuti pengajaran menulis karangan narasi, pengtahuan dan 

pemahaman siswa tentang menulis akan bertambah. Sebanyak 3 siswa atau 8,8% 

yang menyatakan kurang menyenangkan dalam mengikuti pengajaran menulis 

karangan narasi. 

Berdasarkan jurnal siswa dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

yaitu sebanyak 14 siswa atau 31,8% masih mengalami kesulitan dalam menulis 

karangan narasi dan sisanya sebanyak 32 siswa atau 72,7% tidak mengalami 

kesulitan dalam menulis karangan narasi. Kesulitan tersebut disebabkan karena 

sisiwa kurang memperhatikan media yang digunakan oleh guru. 

Pada umumnya tangapan siswa bagus mengenai proses pembelajran 

menulis kaangan narsi dengan menggunakan media gambar seri yang digunakan 

oleh guru. Hal ini media gambar seri baru dirasakan siswa dan menarik sehinga 
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dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pengajaran menulis karangan 

narasi. Ini terlihat dari hasil jurnal siswa yang menyatakan bagus sebanyak 40 

siswa ataau 90,9% dan sisanya 4 siswa  atau 9,1% menyatakan tidak bagus. 

Demikian pula dengan kesan yang diberikan siswa positif dengan presentase 

90,9% atau sebanyak 40 siswa menyatakan bagus, 4 siswa atau sebanyak 9,1% 

menyatakan kurang bagus. 

Presentase siswa setelah melakukan kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media ganbar seri cukup positif, ni terlihat sebanyak  34 

siswa atau sebesar 72,3% menyatakan senang selama mengikuti pengajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, sebanyak 9 

siswa atau 20,4% merasa cukup senang dengan pengajaran yang berlangsung. 

Saran dan kesan yang disampaikan dalam pengisian jurnal sangat 

bervariasi. Sebnyak 42 atau 97,7% siswa menyatakan senang dengan cara dan 

gaya guru mengajar cukup bagus dan mengesankan. Sebanyak 2 atau 4,5% siswa 

menyatakan gaya guru dalam mengajar kurang menyenangkan karena suara yang 

disampaikan kurang jelas dan terlalu cepat di waktu menerangkan. 

 

4.1.1.2.2.2 Jurnal Guru 

 Jurnal guru ini berasal dari segala hal yang dirasakan guru selama 

pengajaran berlangsung. Hal-hal yang menjadi obyek sasaran dalam jurnal guru 

ini sebagai berikut: (1) kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan menulis kaangan 

narasi dari awal sampai akhir, (2) keaktifan siswa dalam mengikuti pengajaran 

menulis karangan narasi dari awal sampai akhir, (3) respon siswa terhadap 
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pembelajaan yang sedang berlangsung, (4) suasana pengajaran yang sedang 

berlangsung, dan (5) tangapan siswa mengenai media gambar seri yang digunakan 

guru (peneliti) dalam pengajaran menulis karangan narasi. 

 Berdasarka pengamatan guru (penelliti) pada saat pengajaran berlangsung 

sebagian siswa sedah terlihat aktif dalam mengikuti pengajaran. Beberapa siswa 

ada yang bertanya ketika mengalami kesulitan dan ada yyang menangapi atau 

memberi komentar terhadap pengajaran yang sedang berlangsung. Hal ini terlihat 

saat siswa mengamati media yang diberikan oleh guru. Siswa sangat antusias 

untuk menemukan berbagai hal yagn berkaitan dengan karangan yang ada pada 

media tersebut. Guru (peneliti) meras cukup puas terhadap proses pengajaran 

karena hanya sebagian kecil siswa yang asyik bercerita sendiri pada waktu 

mengikuti pengajaran. 

 Siswa terlihat cukup dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan gambar seri. Siswa sangat senang dengan media oleh guru 

karena pengajaran terkesan santai, tidak menegangkan, dan tidak membosankan. 

Situasi dan suasana kelas saat pembelajaraan berlangsung dapat terkendali dengan 

baik, meskipun pada saat guru sedang menjelaskan tugas yang harus dikerjakan 

siswa yaitu menulis sebuah karangan narasi berdasarkan gambar seri, agak kurang 

terkendali. Namun hal tersebut tidak berlang sung lama, setelah siswa cukup jelas 

dengan tugas yang diberikan oleh guru, siswa langsung mengerjakan tugas sesuai 

dengan gambar. Meskipun waktu dalam menulis kurang, namun siswa dapat 

menyelesaikan karangannya dengan tepat waktu. Setelah peneliti mengamati 

proses pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 
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seri, siswa mengalami senang karena media gambar seri diangap dapat 

mempermudah menulis karangan narasi. 

 

4.1.1.2.3 Hasil Wawancara  

Pada siklus I, sasaran wawancara ditujukan kepada tiga orang siswa yang 

terdiri atas siswa yang mendapat nilai tinggi, siswa yang mendapat nilai sedang, 

dan siswa yang dapat nilai rendah. Wawancara ini mengungkap butir pertanyaan 

sebagai berikut: (1) apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap 

pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, (2) 

apakah pengajaran guru mudah dipahami pada pengajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri, (3) apakah Anda tertarik pada 

saat kegiatan menulis karangan narasi, (4) apakah Anda mersa kesulitan dalam 

kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, (5) 

bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar seri, (6) nilai yag Anda dapatkan, cukup baik. 

Menurut anda apakah soal yang diberikan guru terlalu mudah, (7) nilai yang anda 

dapatkan masih dalam kategori cukup, apakah soal yang diberikan guru cukup 

sulit, (8) nilai yang anda dapatkan masih kurang, apakah anda merasa kesulitan 

dalam menulis karangan narasi, (9) bagaimana cara Anda menulis karangan 

narasi sehingga nilai yang didapatkan baik, cukup, kurang. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ketiga tersebut dapat 

diketahui bahwa responden 39 sebagai responden yang dapat nilai tinggi pada 

siklus I menyatakan bahwa selama ini ia cukup berminat dengan kegiatan 
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menulis, Meskipun ia belum merasa cukup pandai dalam merangkai kalimat 

dalam membuat karangan narasi, namun ia cukup semangat untuk belajar menulis 

karangan narasi. Responden 3 yang mendapat nilai sedang pada siklus I 

menyatakan selama ini ia cukup minat dengan pengajaran menulis karangan 

narasi. Meskipun terkadang merasa kurang percaya diri dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Responden ini memiliki semangat untuk menulis walau pun tidak 

sebesar responden 39. sedangkan responden 8 sebagai responden yang mendapat 

nilai rendah menyatakan bahwa selama ini ia kurang berminat dalam menulis 

karangan narasi. Hal ini karena ia tidak memiliki kemampuan untuk menulis 

karangan narasi ia masih banyak menemukan kesulitan-kesulitan ketika disuruh 

untuk menulis. 

 Setelah siswa mengikuti kegiatan pengajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar seri, perasaan siswa sangant senang. Hal ini 

dikarenakan model pengajaran ini merupakan pengalaman baru bagi mereka, dan 

jarang dilakukan oleh guru disekolahnya. Menurut responden 39 pengajaran 

dengan media ini mengesankan karena baru pertama kali melakukan kegiatan 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri yang dapat 

menemukan ide-ide. Responden 3 sebagai responden dengan nilai sedang 

berpendapat bahwa model pengajaran tersebut membuat siswa lebih sante dalam 

belajar, mudah dalam menemukan ide, dan cukup menaraik. Sedangkan responden 

8 sebagai responden yang mendapat nilai rendah berpendapat bahwa model 

pengajaran tersebut terkesan biasa-biasa saja. Responden 39 dengan perolehan 

nilai tinggi berpendapat bahwa soal yang diberikan guru dalam pengajaran 
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tersebut cukup mudah sehinga tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakanya. 

Responden 3 berpendapat soal yang diberikan tidak terlalu sulit, namun ia belum 

secara maksimal mengerjakannya. Responden 8 dengan nilai  rendah berpendapat 

soal yang diberikan guru cukup sulit karena ia belum memahami sepenuhnya atas 

materi yang telah diberikan guru. 

 Harapan untuk pengajaran menulis krangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri adalah supaya dapat digunakan sebagai alternatif pengajaran 

menulis karangan. Kesan yang diberikan siswa terhadap proses pengajaran ini 

cukup baik. Mereka merasa bahwa media yang digunakan guru dalam proses 

pengajaran dapat mengatasi kebosanan dan kejenuhan siswa dalam menulis 

karangan narasi. 

 

4.1.1.2.4 Hasil Dokomentasi Foto 

 Dokumentasi foto dilakukan pada saat pengajaran menulis karangan narsi 

berlangsung. Fokus pengambilan dokumentasi foto adalah (1) sikap siswa saat 

guru menjelaskan materi pengajaran, (2) saat guru bertanya jawab dengan siswa, 

(3) aktifitas siswa saat menjukan salah satu gambar, (4) aktifitas siswa pada saat 

mengerjakan tugas menulis karangan narasi, (5) aktifitas siswa saat 

mempresentasikan hasil karangan narasi, dan (6) saat siswa menanggapi hasil 

presentasi siswa lain. Dokumentasi foto ini sebagai bukti pelaksanaan kegiatan 

pengajaran selama penelitian berlangsung. Deskripsi hasil dokumentasi foto pada 

siklus I adalah sebagai berikut. 
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4.1.1.2.4.1 Aktivitas Siswa pada Saat Guru Menjelaskan Materi Pengajaran 

 

Gambar 1 

Gambar 1 menujukan aktifitas saat guru menjelaskan materi pengajaran 

menulis karangan narasi pada siklus I. Aktifitas tersebut dimulai dengan kegiatan 

awal pembelajran yaitu guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan 

pengajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Sikap siswa pun terlihat serius 

ketika guru menjelaskan materi dan hanya sedikit siswa yang tampak kurang 

serius. 

4.1.1.2.4.2 Aktivitas Guru Ketika Sedang Bertanya Jawab dengan Siswa  
 

 
Gambar 2 
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Gambar 2 menujukan saat guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan 

siswa mengenai hal-hal dalam menulis karangan narasi. Pada kegiatan ini, guru 

menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menulis karangan narasi itu yang 

benar. Siswa cukup berswmangat untuk lebih memahami mengenai karangan 

narasi. 

 

4.1.1.2.4.3 Aktivitas Siswa Ketika Sedang Menujukan Salah Satu Gambar 

 

Gambar 3 

Gambar 3 menujukan saat siswa mengidentifikasi salah satu gambar, pada 

gambar 3 siswa menujukan gambar sebelum melakukan kegiatan memancing, 

kegiatan ini untuk mengetahui apakah siswa mengidentifikasi gambar atau tidak 

pada saat guru menyurunya. 
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4.1.1.2.4.4 Aktivitas Siawa Ketika Sedang Mengerjakan Tugas Menulis 

Karangan Narai 

                

Gambar 4 

Setelah siswa mengamati dan memahai media karangan narasi, siswa 

mendapat tugas untuk menulis karangan narasi sesuai dengan tema yang ada pada 

media gambar seri tersebut. Pada saat mengerjakan tugas, sebagian besar siswa 

yang menujukan prilaku kurang baik pada saat mengerjakan tugas tersebut. 

 
4.1.1.2.4.5 Aktivitas Siswa Pada Saat Mempresentasikan Hasil Karangan 

Narasi 

       

Gambar 5 

Gambar 5 menujukan aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil 

karangan narasinya. Dalam melakukan kegiatan presentasi tersebut, siswa 

dibimbing oleh guru. 
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4.1.1.3 Refleksi 

 Presentasi siswa yang di capai siswa dalam hal menulis karangan narasi 

pada siswa kelas 3 SD Negeri 03 Klareyan Kabupaten Pemalang pada umumnya 

masih kurang karena nilai rata-rata pada pada prasiklus baru mencapai 52,4 dan 

belum memenuhi target yang ditentukan pada siklus I dan siklus II yaitu sebesar 

75-80. oleh karena itu, diperlukan model pengajaran yang tepat agar prestai siswa 

dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk kesempatan 

kali ini, guru (peneliti) menggunakan media pengajaran yang digunakan bersama 

dalam kegiatan menulis karangan narasi yaitu dengan menggunakan media 

gambar seri. 

 Pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 

seri pada siklus I kurang sesuai dengan karapan guru. Guru belum puas dengan 

hasil yang dicapai dalam pengajaran siklus I ini. Hal ini karena pencapaian nilai 

siswa yang belum mencapai target yang telah ditentukan pada siklus I dan siklus 

II yaitu sebesar 70-80 nilai yang dicapai siswa pada siklus baru mrncapai 68,5 dan 

berkategori cukup. Situasi dan suasana kelas saat pengajaran berlangsung pada 

siklus I dapat terkendali dengan baik, meskipun pada saat guru menjelaskan siswa 

masih kurang jelas. Pada saat awal pengajaran tersebut, keadaan agak kurang 

terkendali. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, setelah siswa cukup jelas 

dengan tugas yang diberikan guru, siswa langsung mengerjakan tugas menulis 

karangan narasi sesuai dengan gambar seri yang diberikan guru. 

 Selain itu, masih ada siswa yang berprilaku negatif, misalnya masih ada 

siswa yang tidak memperhatikan saat guru menjelaskan materi didepan kelas, 
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siswa asik berbicara sendiri dengan temanya, melamun dan mengantuk. Selain 

dari faktor dari prilaku siswa tersebut, pemerolehan nilai pada siklus I yang belum 

memenuhi target juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yaitu waktu pengajaran 

yang terletak pada jam terakhir, yaitu pada saat siswa telah menentukan topik 

ditengah jalan siswa kehabisan kata-kata untuk membuat kalimat sehinga banyak 

waktu yang terbuang sia-sia dan pekerjaan tidak selesai, misalkan selesai tulisanya 

acak-acakan sulit untuk dibaca dan banyak tipxnya 

 Selanjunya, masalah yang dihadapi siswa dalam menulis karangan narasi 

adalah tentag penggunaan tatabahasa, dan keterbacaan, kerapian, kebersihan. 

 Guna mencapai pengajaran sesuai dengan yang diharapkan guru (peneliti), 

maka kesulitan-kesulitan tersebut kiranya harus diperbaiki dalam siklus II. Hal-hal 

yang dilakukan guru berkenaan dengan upaya perbaikan untuk bisa diterapkan 

pada pengajaran selanjutnya, (1) guru memberikan motivasi pada siswa dengan 

membuat suasana pengajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa 

merasa senang dan tidak bosan untuk mengikuti pengajaran, (2) guru bersama 

siswa menjelaskan penggunaan tata bahasa yang baik, (3) guru membimbing 

siswa dengan tepat dan terarah saat melakukan presentasi di depan kelas, (4) guru 

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa saat menulis karangan 

narasi sehingga siswa lebih paham. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi siswa dalam menulis karangan narasi pada siklus II 

nantinya. 
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4.1.2 Hasil Siklus II 

 Tindakan siklus II dilakukan karena pada siklus I keterampilan menulis 

karangan narasi siswa kelas 3 SD Negeri 03 Klareyan Kabupaten Pemalang belum 

mencapai target nilai batas tuntas 70%. Dengan demikian, tindakan siklus II 

merupakan tindakan untuk mengatasi masalah yang ada pada siklus I. Ada 

selengkapnya pada siklus II mengenai hasil tes dan nontes diuraikan sebagai 

berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

 Hasil tes karangan narasi pada siklus II merupakan perbaikan dari hasil tes 

siklus I. Pada pengajaran ini, peneliti masih menggunakan pemanfaatan media 

gambar seri. Namun, tema gambar seri berbeda. 

 Kriteria penelitian pada siklus II ini masih sama seperti siklus I, meliputi 

empat aspek penilaian, yaitu (1) kesesuaian judul dengan isi, (2) alur, (3) bahasa, 

(4) keterbacaan, kerapian, kebersihan tulisan. Secara umum, hasil tes menulis 

keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri 

pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12. Hasil Tes Siklus II Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

No Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen 
(%) 

Rata-Rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

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

25 
11 
8 

2318 
839 
515 

56,8 
25 

18,2 
 

3672 
= 

44 

 Jumlah  44 3672 100 83,4 
 

 Data pada table 18 menujukan bahwa tes kemampuan menulis karangna 

narasi siswa secara klasikal mencapi nilai rata-rata 83,4 dan termasuk dalam 
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kategori baik. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan memuaskan karena sesuai 

dengan target yang ingin dicapai pada siklus II  ini yaitu sebesar 75-80. Rata-rata 

skor pada siklus II ini menujukan peningkatan sebesar 14,9% dibandingkan 

dengan nilai rata-rata pada siklus I. dari 44 siswa, ada 25 siswa atau sebesar 

56,8% yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik, 11 siswa atau sebesar 

25% yang memperoleh nilai dengan kategori baik, 8 siswa atau sebesar 18,2% 

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

memperoleh nilai dengan kategori kurang. Sudah sesuai dengan target dalam 

peningkatan kemampuan siswa dalam keterampilan menulis karangan narasi 

dimungkinkan karena media dan penyampaian materi dari guru sudah mampu 

diikuti dengan baik oleh siswa. Siswa sudah mampu menyesuaikan diri dalam 

memahami media gambar seri yang digunakan oleh guru (peneliti). Berikut 

diagram batang hasil tes keteramilan menulis karangan narasi siklus II. 
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Diagram 2 
Diagram Batang Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan  

Narasi siklus II 
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Tabel 13. Rata-Rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada siklus II 

No Aspek yang dinilai Kategori Nilai rata-rata
1 
2 
3 
4 

Kesesuan judul dengan isi 
Alur 
Bahasa 
Keterbacan, kerapian, dan kebersihan 

Sangat baik 
Sangat baik 

Baik 
Baik 

87,7 
90 

74,1 
80,9 

 Jumlah   
 

 Pada tabel 19 dapat dambil simpulan bahwa keterampilan menulis 

karangan narasi, pada siklus II mengalami peningkatan dan berkategori baik. Pada 

tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk aspek keterampilan 

menulis karangan narasi pada siklus II sebesar 83,4. dalam penilaian dengan 

kaidah karangan narasi aspek kesesuaian judul dengan isi mencapai nilai rata-rata 

87,7 dan berkategori sangat baik. Aspek alur mencapai nilai rata-rata sebesar 90 

dan ktegori sangat baik. Aspek bahasa mencapai nilai rata-rata 74,1 dan kategori 

baik. Dalam aspek keterbacaan, kerapian dan,  kebersihan mencapai nilai rata-rata 

sebesar 80,9 dan kategori cukup. 

 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Kesesuaian Judul dengan 

Isi  

 Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi difokuskan pada kesesuaaian 

judul dengan karangan yang dipilih siswa dengan isi karangannya. Bobot untuk 

aspek ini 5. hasil penilaian tes aspek kesesuaian judul dengan isi dapat dilihat 

pada tabel 20 berikut ini.  
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Tabel 14. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

25 
20 
15 
10 

23 
15 
6 
- 

575 
300 
90 

52,3 
34,1 
13,6 

 

965/44/25x100 
= 

 jumlah  44 965 100 87,7 
 

 Data pada tabel 20 menujukan bahwa keterampilan menulis karangan 

narasi pada siklus II aspek kesesuaian judul dengan isi untuk kategori sangat baik 

dengan skor 25 dicapai oleh 23 siswa sebesar 52,3%. Kategori baik dengan skor 

20 dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 34,1%. Kategori cukup dengan skor 15 

dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 13,6%. Kategori kurang dengan skor 4 tidak ada 

satupun siuswa yang memperolehnya, hasil ini mengambarkan bahwa hasil tes 

aspek kesesuaian judul dengan isi mengalani peningakatan dari pada siklus I. Jadi, 

nilai rata-rata secara klasikal menulis karangan narasi pada aspek kesesuaian judul 

dengan isi sebesar 87,7 atau termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai rata-rata 

tersebut mengalami peningkatan 5,9 di bandingakan nilia rata-rata pada siklus I. 

 Pada aspek kesesuaian judul dengan isi niai yang paling banyak diperoleh 

yaitu kategori sangat baik atau sebesar 52,3%, dan paling redah dicapai oleh siswa 

berada pada kategori cukup atau sebesar 13,6%. Nilai yang memperoleh rendah 

disebabkan karena siswa ingin membuat judul yang menarik tetapi keliru dalam 

menerapkanya. Namun secara keseluruhan siswa sudah mampu menulis judul 

dengan baik, benar, dan menarik. 
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4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Alur 

 Penilaian aspek alur difokuskan pada kesesuaian jalan cerita keseluruhan 

dengan ganbar yang ditentukan. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 5. hasil 

penilaian tes alur dapat dilihat pada tabel 21 berikut ini. 

Tabel 15. Hasil Tes Aspek Alur 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

25 
20 
15 
10 

27 
12 
5 
- 

675 
240 
75 
- 

61,4 
27,3 
11,3 

 

990/44/25x100 
= 

 jumlah  44 990 100 90 
 

 Data pada tabel 21 menujukan bahwa keterampilan menulis karangna 

narasi aspek alur untuk kategori sangat baik dicapi oleh 27 siswa dengan skor 25 

yaitu sebesar 61,4%. Kategori sangat baik dengan skor 20 berhasil dicapai oleh 12 

siswa dengan skor 20 atau sebesar 27,3%. Kategori cukup dengan skor 15 berhasil 

dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 11,3%. Kategori cukup tidak ada satu pun siswa 

memperolehnya berarti sebagian besar siswa sudah mampu menyesuaikan jalan 

cerita dengan keseluruhan ganbar yang ditentukan. Jadi nilai rata-rata klasikal 

aspek alur pada alur siklus II ini adalah 90 dan mengalami peningkatan sebesar 

4,1 dibandingkn dengan siklus I. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Aspek Bahasa 

 Penilaian aspek bahasa difokuskan pada diksi, kalimat, paragraf, dan tanda 

baca yang sesuai dengan kaidahnya. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 6 

hasil tes aspek bahasa dapat dilihat pada tabel 22 berikut ini. 
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Tabel 16. Hasil Tes Aspek Bahasa 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

30 
24 
18 
12 

8 
16 
19 
1 

240 
384 
342 
12 

18,2 
36,4 
43,2 
2,3 

978/44/30x100 
= 

 jumlah  44 978 100 74,1 
 

 Data pada tabel 22 menujukan bahwa keterampilan menulis karangan 

narasi aspek bahasa untuk kategori sangat baik dicapi oleh 8 siswa dengan skor 30 

yaitu sebesar 18,2%. Kategori baik dengan skor 24 berhasil dicapai oleh 16 siswa 

atau sebesar 36,4%. Kategori cukup dengan skor 18 berhasil dicapai oleh 19 siswa 

atau sebesar 43,2%. Kategori kurang dicapai oleh 1 siswa dengan sekor 12 atau 

sebesar 2,3%. Jadi, nilai rata-rata secara klasikal menulis karangan narasi aspek 

bahasa siklus II sebesar 74,1 atau kategori baik. nilai rata-rata tersebut mengalami 

peningakatan sebesar 29,6 dibandingkan dengan nilai rata-rata siklus I. 

 Pada aspek bahasa dalam menulis karangan narasi, nilai yang paling 

banyak diperoleh yaitu skor 18 dengan kategori cukup, dan nilai yang paling 

sedikit yang diperoleh siswa adalah skor 12 dengan kategori kurang. Untuk nilai 

dengan kategori sangat baik yaitu skor 30 hanya diperoleh 8 siswa. Siswa yang 

sudah dalam kategori baik berarti sudah bisa menggunakan bahasa yang meliputi 

diksi, kalimat, paragraf, dan tanda baca. 
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4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Narasi Keterbacaan, Kerapian, dan 

Kebersihan Tulisan 

 Penilaian aspek keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan pada 

karangan narasi difokuskan pada tulisan siswa apakah terbaca, rapi, dan bersih. 

Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 4. hasil penilaian aspek keterbacaan, 

kerapian, dan kebersihan dapat dilihat pada tabel 23 berikut ini. 

Tabel 17. Hasil Tes Aspek Keterbacaan, Kerapian, dan Kebersihan Tulisan 

No Kategori Skor Frekuensi Bobot 
Sekor 

Persen 
(%) 

Rata-rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
kurang 

20 
16 
12 
8 

12 
22 
10 
- 

240 
352 
120 

- 

27,3 
50 

22,7 
- 

712/44/20x100 
= 

 jumlah  44 712 100 80,9 
 

 Data pada tabel 23 menujukan bahwa keterampilan menulis karangan 

narasi pada aspek keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan untuk kategori 

sangat baik dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 27,3% dengan skor 20. kategori 

baik dengan skor 16 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 50%. kategori cukup baik 

dengan skor 12 dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 22,7%. kategori kuranga baik 

dengan skor 8 tidak ada siswa yang mencapainya. Dalam aspek kerapian tulisan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I sebesar 18,6 skor rata-rata 

kelas untuk aspek keterbacaan, kerapian, dan kebersihan tulisan pada aspek siklus 

II sebesar 80,9 dan kategori baik 
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4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

 Hasil nontes siklus II ini di peroleh dari hasil observasi, jurnal, wawancara, 

dokumentasi. Adapun hasil nontes pada siklus II diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

 Observasi pada siklus II ini masih sama dengan obsevasi pada siklus I. 

Observasi ini bertujuan untuk menilai prilaku siswa baik yang positif maupun 

yang negatif selama pengajaran berlangsung. Terdapat sepuluh objek sasaran 

dalam observasi pada siklus II ini. Objek sasaran tersebut sebagai acuan dalam 

menilai kegiatan siswa selama pengajaran berikut ini tabel observasi siklus II 

Tabel 18. Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek observasi Frekuensi Presentasi 
hasil 

 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 

Sikap Positif 
Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
Siswa selalu aktif bertanya dan menjawab apabila 
menemukan kesulitan. 
Siswa serius dalam mengikuti pengajaran dari awal 
sampai akhir 
Siswa merespon positif  (senang) terhadap pengajaran 
menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar 
seri. 
Siswa mengikiti proses menulis karangan narasi dengan 
menggunakan gambar seri. 
Sikap Negatif 
Siswa melamun saat guru menjelaskan materi 
pengajaran  
Berbicara sendiri saat kegiatan menulis karangan narasi 
dengan menggunakan gambar seri berlangsung. 
Mengganggu teman saat kegiatan menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar seri berlangsung. 
Mengantuk pada saat kegiatan menulis karangan narasi 
dengan menggunakan gambar seri berlangsung. 
Bergurau pada saat kegiatan menulis karangan narasi 
dengan menggunakan media gambar berlangsung. 

 
40 
16 
 

38 
 

40 
 
 

38 
 
 
4 
 
5 
 
4 
 
 
2 
 
4 

 
90,9% 
36,4% 

 
86,4% 

 
90,9% 

 
 

86,4% 
 
 

9,1% 
 

11,4% 
 

9,1% 
 
 

4,5% 
 

9,1% 
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Hasil observasi pada siklus II ini mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan hasil siklus I. Bukti peningkatan tersebut dapat dilihat dari data observasi 

yang meyebutkan bahwa 40 siswa atau sebesar 90,9% terlihat memperhatikan 

guru dan mengalami peningkatan sebesar 13,6% dibnadingkan dengan siklus I. 

Terdapat 16 siswa atau sebesar 36,4% siswa mengalami peningkatan sebesar 

18,2%. Hal ini karena guru memicau siswa untuk mengungkapkan segala sesuatu 

yang dirasa kurang paham oleh siswa. Berdasarkan pada data tabel 24 tersebut 38 

siswa atau sebanyak 86,4% sudah tampak serius dalam mengikuti pengajaran dari 

awal sampai akhir, selebihnya kurang serius dalam mengikuti pengajaran dari 

awal sampai akhir, hasil ini meningkat dibandingkan pada siklus I yang hanya 

81% saja, peningkatan mencapai 4,6%. sebnayak 40 siswa atau sebanyak 90,9% 

yang merespon positif terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri, hasil ini mengalami peingkatan sebesar 4,5% 

dibandingkan dengan siklus I yang hanya 86,4 %. sebanyak 38 siswa atau sebesar 

86,4% sudah mengikuti proses menulis karagan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri dengan baik, hasil pada siklus II ini jauh lebih baik 

daibandingkan dengan siklus I yang sebesar 84,1% dan mengalami peningkatan 

sebesar 2,3%. hampir sebagian siswa sudah serius saat pembealajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, hanya 4 siswa atau 

sebesar 9,1% yang terlihat masih melamun saat guru menjelaskan materi. Terdapat 

5 siswa atau sebesar 11,4% yang masih berbicara sendiri saat kegiaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri berlansung. Selain itu, 

juga 4 siswa sebesar 9,1% masih terlihat mengganggu teman saat kegiatan 
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menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri berlangsung, 2 

siswa atau sebesar 4,5%  terlihat mengatuk saat kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar seri dan ada 4 siswa atau sebesar 9,1% 

bergurau pada saat kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri berlangsung. 

 Berdasarkan data observasi diatas kegiatan pengajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri pada siklus II ini sudah banyak 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus II. Hal ini tidak lepas dari 

usah  guru untuk melakukan perbaikan metode dan teknik mengajar yang menarik 

bagi siswa sehingga tidak membosankan. Pada pengajaran menulis karangan 

narasi, siswa diharapka tidak hanya memahami materi yang diajarkan tetapi siswa 

dituntut lebih aktif dan jeli dalam pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri. Siswa harus aktif bertanya dan mencari dan 

memecahkan sendiri permasalahan yang ditentukan, karena guru berperan sebagi 

pembimbing saja. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Jurnal  

 Jurnal yang digunakan dalam penelitian siklus II in masih sama seperti 

siklus I ada dua macam yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut 

berisi ungkapan perasaan, tanggapan, pesan dan kesan dari guru selama 

pengajaran menulis karangan narasi berlangsung. 

4.1.2.2.2.1 Jurnal Siswa 

 Pertanyaan-pertanyan yang terdapat dalam jurnal siswa siklus II ini masih 

sama dengan pertanyan-pertanyaan dalam jurnal siswa siklus I, yaitu (1) persaan 
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siswa terhadapa pengajaran menulis, (2) perasaan siswa selama mengikuti 

pengajaran menulis karangan narsi, (3) kesulitan yang dialami siswa dalam 

menulis karangan narasi, (4) tangapan siswa mengenai media yang digunakan 

dalam pengajaran menulis karangan narasi, (5) kesan siswa terhadap cara 

mengajar guru dalam menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri, (6) perasaan siswa terhadap pengajaran nmenulis karangan narsi, dan 

(7) saran siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri. Hasil jurnal yang telah dianalisis selengkapnya 

diuraikan melalui tabel dan deskripsi berikut. 

Tabel 19. Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentasi 
Hasil 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5, 
 
 
 

6. 
 
 
 

Perasaan siswa terhadap pengajaran menulis 
a. Senang 
b. Kurang menyenangkan 
Perasaan siswa selama mengikuti kegiatan 
menulis karangan narsi 
a. Senang 
b. Kurang menyenangkan 
Kesuliran yang dialami siswa dalam menulis 
karangan narasi  
a. Tidak mengalami kesulitan 
b. Masih mengalami kesulitan 
Tangapan siswa mengenai media yang 
digunakan dalam pembelajran menulis karngan 
narasi  
a. Bagus 
b. Tidak bagus 
Kesan siswa terhadap cara mengajar guru dalam 
pengajaran menulis karangan narasi 
a. Bagus 
b. Cukup bagus 
Perasaan siswa setelah melakukan kegiatan 
menulis karangan narasi dengan menggunakan 
media gambar seri  
a. Senang 

 
42 
2 
 
 

42 
2 
 
 

39 
5 
 
 
 

43 
1 
 
 

42 
2 
 
 
 

42 

 
95,4% 
4,5% 

 
 

95,4% 
4,5% 

 
 

88,6% 
11,4% 

 
 
 

97,7% 
2,3% 

 
 

95,4% 
4,5% 

 
 
 

95,4% 
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7. 
 
 
 

b. Cukup menyenagkan 
c. kurang menyenangkan 
Kesan dan saran siswa terhadap pengajaran 
menulis karangan narasi dengan menggunakan 
media gambar seri  
a. Senag 
b. Kurang menyenangkan 

2 
 
 
 
 

42 
2 

4,5% 
 
 
 
 

95,5% 
4,5% 

 

 Berdasarkan tabel 25 menujukan bahwa sebagian besar siswa yaitu 95,4% 

atau sebanyak 42 siswa merasakan senang selama mengikuti pengajaran menulis. 

Hal ini terlihat keseriusan siswa dalam mengikuti pengajaran menulis, siswa 

merasa tertarik untuk belajar menulis, siswa meras tertarik untuk belajar menulis 

dan sebanyak 2 siswa atau 4,5% yang merasa proses pengajaran menulis cukup 

menyenangkan. 

 Berdasarkan jurnal siswa dalam siklus I ini, dapat diliat bahwa sebagian 

besar siswa atau sebanyak 42 siswa dengan presentase 95,4% merasakan senang 

selama mengikuti pengajaran menulis karangan narasi, dan merasa dengan 

mengikuti pengajaran menulis karangan narasi, pengetahuan dan pemahaman 

siswa tantang menulis akan bertanbah dan sebanyak 2 siswa atau 4,5% merasa 

kurang senang selama mengikuti pengajaran menulis karangan narasi. 

Berdasarkan jurnal siswa dapat diketahui bahwa hanya sedikit siswa yaitu  

5 siswa atau 11,4% saja yang masih mengalami kesulitan dalam menulis karangan 

narasi. Kesulitan tersebut karena siswa tersebut kurang biasa menceritakan dengan 

baik dan secara mendalam atau mendetail. Kebanyakan dari siswa hanya dapat 

menceritakan sedikit saja kurang dari empat paragraf.  

Pada umumnya tangapan siswa bagus mengenai proses pengajaran  dengan 

menggunakan media gambar seri yang digunakan guru dalam menulis karangan 
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narasi pada siklus II ini. Hal ini karena media gambar seri baru dirasakan siswa 

dan menarik sehinga dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pengajaran 

menulis karangan narasi. Ini terlihat dari hasil jurnal siswa yang menyatakan 

bagus sebanyak 43 siswa ataau 97,7% dan hanya 1 siswa  atau 2,3% menyatakan 

tidak bagus. Demikian pula dengan kesan yang diberikan siswa positif dengan 

presentase 95,4% atau sebanyak 42 siswa menyatakan bagus, dan 2 siswa  

menyatakan cukup bagus denegan presentase 4,5% 

Presentase siswa setelah melakukan kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media ganbar seri cukup positif, ini terlihat sebanyak 42 

siswa atau sebesak 95,4% menyatakan senang selama mengikuti pengajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, sebanyak 2 

siswa atau 4,5%  menyatakan cukup senang. 

Saran dan kesan yang disampaikan dalam pengisian jurnal sangat 

bervariasi. Sebnyak 42 atau 95,4% siswa menyatakan senang dengan cara dan 

gaya guru mengajar cukup bagus dan mengesankan, dan 2 atau 4,5% siswa 

mengatakan gaya guru dalam mengajar kurang menyenangkan karena suara yang 

di sampaikan kurang jelas. 

Dari data keseluruhan jurnal yang diisi siswa, jika dibandingkan dengan 

siklus I mengalami peningakatan respons positif dari siswa. Ini dapat terlihat pada 

tiap jawaban dari tujuh pertanyaan dalam jurnal tersebut, yang rata-rata 

mengalami peningkatan tangapan positif dari siswa. Kondisi tersebut memberikan 

gambaran bahwa pengajaran dengan menguanakan gambar seri telah mampu 

meningkatkan prilaku siswa dalam menulis karangan narasi. 
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4.1.2.2.2.2 Jurnal Guru  

 Jurnal guru pada siklus II ini menggunakan pertanyaan yang sama saat 

siklus I, yaitu (1) kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan menulis karangan 

narasi dari awal sampai akhir, (2) keaktifan siswa dalam mengikuti pengajaran 

menulis karangan narasi dari awal sampai akhir, (3) respon siswa terhadap 

pembelajaan yang sedang berlangsung, (4) suasana pengajaran yang sedang 

berlangsung, dan (5) tangapan siswa mengenai media gambar seri yang digunakan 

guru (peneliti) dalam pengajaran menulis karangan narasi. 

 Siswa terlihat cukup dalam mengikuti pengajaran menulis karangan narasi 

dan respon terhadap preoses pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan gambar seri. Siswa sangat senang dengan media yang di guanakan 

oleh guru karena pengajaran terkesan mudah untuk mengeluarkan ide-ide. Situasi 

dan suasana kelas saat pengajaran berlangsung dapat terkendali dengan baik, 

meskipun pada saat guru sedang menjelaskan tugas yang harus dikerjakan siswa 

yaitu menulis sebuah karangan narasi berdasarkan gambar seri, agak kurang 

terkendali. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, setelah siswa cukup jelas 

dengan tugas yang diberikan oleh guru, siswa langsung mengerjakan tugas dengan 

mengamati gambar yang disediakan oleh guru. Meskipun waktu dalam menulis 

kurang, namun siswa dapat menyelesaikan karangannya dengan tepat waktu. 

Setelah peneliti mengamati proses pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri, siswa mengalami perasan senang karena media 

gambar seri diangap dapat mempermudah menulis karangan narasi dan mudah 

mengeluarkan ide-ide yang menarik. 
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 Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat pembelajran berlangsung 

sebagian siswa sudah terlihat aktif dalam mengikuti pengajaran. Beberapa siswa 

ada yang bertanya ketika mengalami kesulitan dan ada yang menaggapi atau 

memberi komentar terhadap pengajaran yang sedang berlangsung. Hal ini terlihat 

saat siswa mmengamati gambar seri yang disediakan guru. Siswa sangat antusias 

untuk menambah berbagai hal yang berkaitan dengan karangan yang ada pada 

gambar bersri tersebut. Peneliti merasa cukup puas terhadap proses pengajaran 

karena hanya sebagian kecil siswa yang asik bercerita sendiri pada waktu 

mengikuti pengajaran. Pada umumnya keaktifan siswa dalam mengikuti menulis 

karangan narasi pada siklus II ini menujukan peningkatan. Hal ini menadakan 

prilaku siswa sudah berubah kearah yang positif. Selama pengajaran siswa 

bertingkah laku lebih baik dan sopan. Oleh karena itu, suasana kelas menjadi 

terlihat sangat kondusif. 

 Menurut jawaban guru yang tertuang dalam jurnal menujukan siswa 

semakin siap dengan kegaitan pengajaran yang akan dilakukan pada siklus II. Hal 

tersebut dikarenakan mereka sudah tidak asing lagi dengan pengajaran dan media 

yang digunakan oleh pengajar. Respon siswa terhadap media gambar seri untuk 

membuat karangan narasi yang dihadirkan guru juga semakin tinggi. Hal tersebut 

terlihat saat guru akan menempelkan gambar seri di papan tulis siswa menujukan 

semangat dan wajah senag dalam menerimanya dan segera mengamati gambar 

seri yang diberikan oleh guru tersebut untuk menemukan karekteristik karangan 

narasi. 
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4.1.2.2.3 Hail Wawancara 

  Wawancara pada siklus II ini masih sama seperti pada siklus I, wawancara 

ditunjukan pada siswa dengan perolehan tinggi, sedang, dan rendah. Wawancara 

dilakukan setelah pengajaran berakhir. Tujuan dilakukanya wawancara pada siklus 

II ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tangapan siswa terhadap pengajaran 

menulis karangan narasi. teknik dan pelaksanaan wawacara pada siklus II ini 

masih sama dengan wawacara siklus I, yaitu siswa menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan menurut pendapat mereka. Pertanyaan yang dilakukan oleh guru yaitu 

sama dengan pertanyaan siklus I. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa semuanya seputar pengajaran menulis karangan narasi yang terlah 

berlangsung. 

 Berdasarkan hasil wawacara dengan perwakilan siswa pada akhir 

pengajaran siklus II menujukan bahwa siswa semakin siap saat akan dilaksanakan 

media dari guru, hal ini dikarenakan mereka sebelumya telah mendapat hal yang 

sama yang menjadikan mereka tidak asing lagi dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan guru. Respons siswa terhadap media gambar seri yang dihadirkan 

guru pada siklus II semakin meningkat, mereka semakin menikmati media gambar 

seri tersebut. Selain itu, ketiga siswa yang diwawancarai menyatakan mereka 

sangat senag terhadap cara yang dilakuakan guru. Kegiatan tersebut sangat 

memberikan manfaat dan perubahan prilaku yang positif bagi siswa. Siswa 

mendapat hal ini karena ada perubahan cara guru  mengajar. Perugahan ini 

terdapat pada pengelolaan yang baik dan kondusif. 
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4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

 Pengambilan gambar pada siklus II ini masih tetap sama dengan siklus I. 

Adapun fokus dalam pengamilan gambar adalah (1) sikap siswa saat guru 

menjelaskan materi pengajaran, (2) saat guru bertanya jawab dengan siswa, (3) 

aktifitas siswa saat menujukan salah satu gambar, (4) aktifitas siswa pada saat 

mengerjakan tugas menulis karangan narasi, (5) dan aktifitas siswa saat 

mempresentasikan hasil karangan narasi. Dokumentasi foto ini sebagai bukti 

pelaksanaan kegiatan pengajaran selama penelitian berlangsung. Deskripsi hasil 

dokumentasi foto pada siklus II adalah sebagai berikut. 

 

4.1.2.2.4.1 Aktivitas Siswa pada Saat Guru Menjelaskan Materi Pertanyaan  

          

Gambar 6 

Gambar 6 menujukan aktivitas guru pada saat menjelaskan materi 

pengajaran menulis karangan narasi pada siklus II. Aktifitas tersebut dimulai 

dengan kegiatan awal pembelajran yaitu guru melakukan apersepsi dan 

menyampaikan tujuan pengajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Guru 

juga menjelaskan kepada siswa mengenai kesalahan-kesalahan yang banyak 

dilakukan siswa pada siklus I. Setelah itu guru menempelkan gambar seri sebagai 
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media yang akan digunakan dalam pengajaran hari itu. Dapat dilihat kondisi dan 

situasi pengajaran lebih kondusif dari pada pengajaran siklus I. 

 

4.1.2.2.4.2 Aktiviyas Guru Ketika Sedang Bertanya Jawab Dengan Siswa  
 

         
 

Gambar 7 
 

Gambar 7 menujukan aktivitas guru ketika sedang melakukan kegiatan 

tanya jawab dengan siswa mengenai hal-hal dalam menulis karangan narasi. Pada 

kegiatan ini, guru menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menulis 

karangan narasi itu yang benar. Siswa cukup bersemangat untuk lebih memahami 

mengenai karangan narasi. 

 

4.1.2.2.4.3 Aktivitas Siswa Ketika Sedang Menujukan Salah Satu Gambar 

           

Gambar 8 



97 

 

Gambar 8 menujukan aktivitas siswa ketika sedang menujukan atau 

mengidentifikasi salah satu gambar, pada gambar 8 siswa menujukan salah satu 

gambar yang ditanyakan guru (peneliti) kegiatan ini untuk mengetahui apakah 

siswa mengidentifikasi gambar atau tidak pada saat guru menyurunya. 

 

4.1.2.2.4.4 Aktivitas Siawa pada Saat Mengerjakan Tugas Menulis Karangan 

        

Gambar 9 

Setelah siswa mengamati dan memahai media karangan narasi, siswa 

mendapat tugas untuk menulis karangan narasi sesuai dengan tema yang ada pada 

media gambar seri tersebut. Pada saat mengerjakan tugas, sebagian besar siswa 

yang menujukan prilaku kurang baik pada saat mengerjakan tugas tersebut. 

 

4.1.2.2.4.5 Aktivitas Siswa pada Saat Mempresentasikan Hasil Karangan 

         

Gambar 10 
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Gambar 10 menujukan aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil 

karangan narasinya. Dalam melakukan kegiatan presentasi tersebut, siswa di 

bimbing oleh guru. 

 

4.1.2.3 Refleksi 

 Hasil tes kemampuan tes menulis karangan narasi pada siklus II ini telah 

mengalami peningkatan dari siklus I yang semula rata-rata 62,8 dalam siklus II 

meningkat menjadi 83,4 atau kategori baik. Hasil tersebut sudah mencapai target 

yang diharapkan. Pada siklus II ini siswa sudah dapat menceritakan media gambar 

seri dengan lebih jelas dan lengkap. Selain itu, tulisan siswa juga sudah 

mendalam, sehingga paparan yang ditulis benar-benar bisa dipahami. Ini terlihat 

empat aspek yang dinilai dalam menulis karangan narasi, (1) kesesuaian judul 

dengan isi, (2) alur, (3) bahasa, (4) keterbacaan, Kerapian, kebersihan tulisan. Hal 

ini meupakan hasil yang sangat mengembirakan, karena berdasarkan hasil nontes 

pada siklus II, terlihat juga adanya periubahan prilaku siswa kearah positif. 

 Pada tahap observasi, terlihat jarang siswa yang melakukan prilaku 

negatif. Siswa mengikuti pengajaran dari awal sampai dengan akhir dengan sikap 

yang baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang menujukan adanya 

peningkatan persentasi prilaku positif siswa pada hasil observasi siklus II ini. 

 Pada kegiatan pengisian jurnal, terlihat sekali adanya perubahan pada 

sikap siswa. Siswa yang pada siklus I mengisi jurnal dengan baik tidak serius, 

pada sikap siklus II sudah mulai menujukan adanya keseriusan pada siswa. Siswa 

menangapi dengan positif terhadap pembelajran yang dilakuakn oleh guru. 
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Mereka senang dengan media yang dilakuakn guru dalam pengajaran menulis 

karangan narasi. Hampir sebagian besar siswa menyatakan pengajaran ini sangat 

menyenangkan. Hal ini sebagai bukti adanya perubahan prilaku siswa yang 

positif. 

 Adapun mengenai hasil nontes berupa dokumentasi foto dapat diketahui 

pengajaran terlihat semakin kondusif. Siswa semakin asik mengikuti pengajaran. 

Siswa sudah tidak malu lagi untuk bertanya, menjawab, dan mengungkapkan 

pendapatnya. Siswa sudah mampu melakukan presentasi dengan serius. Selama 

pengajaran, siswa sangat aktif dari awal hinga akhir pengajaran. Kegiatan ini 

tergambar dalam foto sebagai bukti visual untuk menguatkan data-data nontes 

lainya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian Prasiklus, 

siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. 

Pembahasan hasil tes mengacau pada perolehan nilai yang dicapi oleh siswa 

dalam menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri. 

kegiatan prasiklus didapat dari kondisi awal sebelum melakukan 

penelitian. Kondisi awal adalah kondisi siswa sebelum dilaksanakan pengajaran 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri. Hasil tes 

prasiklus ini berfungsi untuk mengetahui keadaan awal keterapilan menulis 

karangan narasi siswa. Nilai tersebut juga digunakan untuk membandingkan dan 

menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II. Hasil tes awal diproleh 
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dari siswa kelas 3 SD Negeri 3 Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten 

Pemalang, dengan jumlah siswa 44 siswa. Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 Tabel 20. Hasil Tes Awal Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

No Kategori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen Rata-Rata 

1 
2 
3 
4 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

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

0 
1 
4 
39 

0 
70 
260 

1974 

0 
2,3 
9,1 
88,6 

2304 
= 

44 
=   52,4 

 Jumlah  44 2304 100% 52,4 
 

 Data pada tabel 3 menujukan bahwa keteramplan menulis karangan narasi 

siswa kelas 3 SD Negeri 03 Klaeyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang 

masih kurang. Hasil ini terlihat dari rata-rata skor yang dicapai siswa pada tes 

awal atau pratindakan sebesar 52,4. rincian tersebut diperoleh dari jumlah 

keseluruhan siswa yakni 45 siswa. Kategori sanagat baik tidak ada satu pun siswa 

yang mencapainya. Kategori baik dengan nilai 70-84 hanya 1 siswa atau 2,3%. 

Untuk kategori cukup dengan nilai 60-69 dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 9,1 %. 

Kategori kurang dengan nilai 0-59 dicapai oleh 39 siswa sebesar 88,6% yang 

memperolehnya. Hasil tes tersebut belum menujukan hasil yang maksimal. Oleh 

karena itu, perlu dilaukan tindakan siklus I dan siklus II sebagai perbaikan hasil 

tes menlis karangan narasi. Rata-rata nilai pada prasiklus ini digunakan untuk 

menentukan standar ketunasan nilai tes menulis karangan narasi pada siklus I dan 

siklus II. Untuk lebih jelasnya hasil tes keterampilan menulis karangan narasi 

pratindakan siswa kelas 3 SD Negeri 3 Klareyan, Kecamatan Petarukan, 

Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada diagra ini. 
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Diagram 3 
Diagram Batang Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Narasi Prasiklus 
 

Berdasarakan diagram diatas dapat diketahui bahwa sebelum mendapat 

tindakan  tidak ada satupun siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat 

baik. Hanya 1 siswa atau sebesar 2,3% memiliki keterampilan menulis karangan 

narasi dalam kategori baik sedangkan 4 siswa atau sebesar 9,1%  memiliki 

keterampilan menulis karangan narasi dalam kategori cukup sedangkan 39 siswa 

atau sebesar 88,6% memiliki keterampilan menulis karangan narasi dalam 

kategori kurang. Rata-rata nilai pratindakan baru mencapai 52,4 dan belum 

mencapai targt yang diinginkan yaitu sebesar 70-84. Dengan demikian, 

keterampilan menulis karagan narasi perlu ditingkatkan lagi karena hasilnya 

belum memuaskan. Perlu sekali adanya tindakan agar siswa mendapatkan hasil 

yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, harus ada tindakan siklus I dan siklus II dan 

dapat diharapkan dapat meningkatkan nilai dan prilaku siswa kearah yang positif 

terhadap pengajaran menulis karangan narasi. 
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 Kegiatan siklus I sebagai kegaitan awal dalam penelitian karangan narasi 

ini. Melalui kegiatan siklus I, peneliti mendapatkan hasil penelitian berupa hasil 

tes dan nontes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil karya 

yang berupa karangan narasi. Siswa menulis karangan narasi dengan mengamati 

media gambar seri. Adapun hasil nontes diperoleh dari kegiatan observasi, 

wawancara, jurnal siswa, dan dokumentaasi foto. Masing-masing data nontes 

tersebut kemudian dideskripsikan secara jelas sebagai pelengakap hasil tes. 

 Tindakan yang dilakuakn pada siklus I ini disesuaikan dengan rencana 

pengajaran yang telah disiapkan. Tindakan yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri, tindakan ini dilakukan dalam tiap tahap yaitu pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

 Pada pendahuluan siswa dikondisikan untuk siap mengikuti proses 

pengajaran. Misalnya, guru menyapa siswa, menayakan keadaan siswa, guru 

bertanya apakah siswa senang menulis karangan narasi, guru menyampaikan 

pengajaran hari itu, dan guru memberitahukan media yang akan digunakan. 

 Inti yaitu tahap melaksanakan pengajaran menulis karangan narasi, (1) 

guru menerangka cara menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri, (2) guru menempelkan gambar seri dipapan tulis lalu siswa disuruh 

mengamati gambar tersebut, (3) dengan media gambar seri siswa mengidentifikasi 

unsur-unsur yang terjadi dalm gambar, (4) siswa membuat karangan narasi sesuai 

dengan media gambar seri yang disediakan guru dengan menggunakan kalimat 

yang efektif, (5) salah satu siswa membacakan hasil karangan narasinya di depan 
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kelas, (6) siswa yamg lain mendengarkan lalu memberi tangapan terhadap hasil 

karangan narasi temanya yang telah dibacakan tadi, dan (7) siswa di beri 

penguatan oleh guru terhadap hasil pekerjaan siswa. 

 Penutup meliputi, (1) siswa dan guru menyimpulkan materi pengajaran, 

(2) guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajran hari itu, dan (3) guru 

memberikan pekerjaan rumah untuk membuat karangan narasi. 

 Melalui hasil tes dan nontes pada siklus I, peneliti berusaha membenahi 

untuk kegiatan siklus II agar lebih baik lagi. Siklus II ini merupakan kelajutan dari 

siklus I. Pada siklus II ini proses pengajaran mengalami beberapa perubahan 

seperti rencana pengajaran, perbaikan media agar lebih sempuna. Tujuanya adalah 

untuk merubah prilaku siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi kearah 

yang positif. 

 Tidak ada yang dilaksanakan peneliti terhadap siklus II adalah 

pendahuluan yang meliputi, (1) guru menayakan keadaan siswa, (2) guru 

meningkatkan kembali mengenai pengajaran dan pada pertemuan sebelumnya, (3) 

guru menyampaikan tujuan pengajaran hari itu, dan (4) guru memberitahukan 

media yang akan digunakan dalam pengajaran hari itu. 

 Inti terdiri dari (1) guru menempelkan gambar seri dipapan tulis lalu siswa 

di suruh mengamati, (2) guru dan siswa disuru mengidentifikasi struktur narasi 

yang ada pada gamabr seri tersebut, (3) siswa disuruh membuat karangan narasi 

sesuai dengan gambar seri dengan kalimat yang efektif, (4) salah satu siswa 

membacakan hasil karangan narasi didepan kelas, (5) siswa ayang lain 

mendengarkan lalu memberi tangapan terhadap karangan narasi yang telah 
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dibacakan oleh teman tadi, dan (6) guru memberi penguatan terhadap pekerjaan 

hasil siswa. 

 Penutup meliputi, guru dan siswa menyimpulkan pengajaran hari itu siswa 

bersama guru melakukan refleksi terhadap proses pengajaran hari itu. 

 Dari kegiatan yang telah direncanakan guru tersebut ternyata mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dan juga mampu 

merubah prilaku siswa kearah yang positif  

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas 3 

SDN Negeri 03 Klareyan Setelah Mengikuti Pengajaran dengan 

Mengguanakn Media Gambar Seri.  

Hasil tes menulis karangan narasi yang telah dilakukan melalui siklus I 

dan siklus II pada siswa membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Nilai rata-

rata pada siklus I mengalami peningkatan pada siklus II. Hasil tersebut sebagai 

bukti keberhasilan tindakan yang dilakukan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh 

persiapan yang lebih matang pada siklus II. Sehingga target yang diharapkan 

dapat tercapai dengan baik. Berikut ini tabel dan penjelasan peningkatan hasil tes 

menulis karangan narasi tiap siklus pada siswa kelas 3 SD Negeri 03 klareyan. 

Tabel 21. Hasil Keterampilan Menulis Karangan Narasi Prasiklus, Siklus I, 

Siklus II 

No Aspek penilaian Nilai rata-rata peningkatan 

Pasiklus S I SII PT-SI SI-SII PT-SII 

1 
 
2 
3 
4 

Kesesuaian judul 
dengan isi 
Alur 
Bahasa 
Keterbacan, 

60 
 

55 
40,9 
55 

81,8 
 

85,9 
44,5 
62,3 

87,7 
 

90 
74,1 
80,9 

21,8 
 

3,9 
3,6 
7,3 

5,9 
 

4,1 
29,6 
18,6 

15,9 
 

0,2 
26 

11,3 
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kerapian, 
kebersihan 

 jumlah 52,4 68,5 83,4 36,6 58,2 53,4 

  

Data pada tabel 26 tersebut merupakan rekapitilasi hasil tes kemapuan 

menulis karangan narasi prasiklus, siklus I, dan siklus II. Dari tabel tersebut dapat 

dilihat bahwa rata-rata skor mengalami peningkatan dari prasiklus , siklus I dan 

siklus II. Rata-rata skor aspek kesesuaian judul dengan isi pada prasiklus sebesar 

60. setelah dilakuakn pada siklus I nilai rata-rata menjadi 81,8 atau meningkat 

sebesar 21,8. pada siklus II rata-rata skor aspek kesesuaian judul dengan isi 

meningkar sebesar 87,7 atau meningkat sebesar 5,9 dibandingkan dengan nilai 

siklus I dan meningkat sebesar 15,9 jika dibandingkan perolehan dengan nilai 

hasil prasiklus. Pada  siklus II aspek alur mengalami peninngkatn sebesar 4,1 

menjadi 90 bila dibandingkan denbgan siklus I dan meningkat sebanyak 0,2 jika 

dibandingkan dengan hasil pada nilai prasiklus. Pada siklus II rata-rata skor aspek 

bahasa meningkat sebesar 29,6 menjadi 74,1 dari nilai siklus I dan meningkat 

sebesar 2,6 jika dibanding hasil hasil dari nilai prasiklus. Pada silklus II aspek 

keterbacan, kerapian, kebersihan meningkat sebesar 18,6 menjadi 80,9 dari nilai 

siklus I dan meningkat sebesar 11,3 jika dibandingkan dengan nilai prasiklus. 

 Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa terbukti 

keberhasilan pada media gambar siswa kelas 3 SD Negeri 03 Klareyan. Sebelum 

dilaksanakan pengajaran dengan media tersebut, keterampilan menulis karangan 

narasi siswa kurang. Namun, setelah silakuakn pengajaran mengunakan media 

gambar seri pada siklus I nilai mengalami peningkatan dan berkategori cukup baik 
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serta kembali meningkat pada siklus II dengan kategori baik. 
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Diagram 4. Peningkatan Nilai Rata-Rata Keterampilan Menulis Karangan 

Narasi Dari Tiap Aspek Saat Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

 

4.2.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa dalam Pengajaran Menulis Karangan 

Narasi dengan Menggunakan Media Gambar Seri 

 Berdasarkan serangkaian analisi data tes maupun nontes dapat dijelaskan 

bahwa prilaku siswa dalam belajar menujukan adanya perubahan. Perubahan ini 

mengarah pada peubahan prilaku siswa ke arah positif. Siswa semakin serius dan 

bersungguh-sungguh dalam belajar. Suasana kelas yang semula tidak kondusif 

berganti dengan susana kelas yang hidup, menyenagkan, dan kondusif. Selain itu, 

siswa yang semula begitu positif dalam pengajaran berubah menjadi siswa yang 

aktif mengikuti pengajaran. 

Perubahan prilaku kearah positf ini dibuktikan melalui hasil tes pada siklus 

I dan siklus II, hhasil pada siklus II menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan 
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nilai yang diperoleh pada siklus I. Rata-rata nilai menulis karangan narasi yang 

semula pada prasiklus 52,4 meningkat menjadi 68,5 pada siklus I, dan meningkat 

menjadi 83,4  pada siklus II. Meningkat rata-rata nilai dan berubahnya kategori 

yang semula  berkategori kurang pada prasiklus, menjadi berkategori cukup baik 

pada siklus I dan siklus II berkategori baik membuktikan bahwa siswa semakin 

paham dengan pengajaran menulis karangan narasi. 

 Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa ini patut 

dibanggakan. Sebelum dilakuakan tindakan siklus I maupun siklus II, kemampuan 

siswa dalam menulis karangan narasi siswa belum memuaskan. Hal ini sangat 

berbeda setelah dilakuakn tindakan siklus I dan siklus II pengajaran menulis 

karangna narasi dengan menguankan media gambar seri. Melalui tindakan ini, 

kemampian siswa dalam menulis karangan narasi mengalami peningkatan. 

Dengan demikian, dengan menggunakan media gambar seri, terbukti mampu 

membantu siswa terhadap materi menulis karangan narasi juga semakin 

bertambah. Oleh karena itu, melalui tindakan ini dapat berubah prilaku siswa ke 

arah yang positif. 

 Penggunaan media yang digunakan guru dalam pengajaran menulis 

karangan narasi siswa kelas 3 SD Negeri Petarukan Terbukti mampu membantu 

kelancaran, efektifitas, dan efesiensi pengajaran. Materi pengajaran yang semula 

terkesan biasa saja menjadi menarik dengan adanya media gambar seri. Media ini 

mampu memanipulasi materi pengajaran sehingga lebih menarik, menyenangkan, 

dan lebih bermakna bagi siswa. 

 Hasil tersebut dibuktikan juga melalui hasil nontes seperti observasi, 
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wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Melalui observasi, dapat diketahui 

sikap siswa selama pengajaran dilaksanakan. Hampir prilaku negatif siswa pada 

siklus II sudah tidak lagi dijumpai lagi berubah menjadi prilaku positif. Siswa 

mengikuti pengajaran dengan aktif dan serius. Berikut ini tabel data peningkatan 

hasil observasi. 

Tabel 22 peningkatan hasil observasi dari siklus I dan siklus II 

No Aspek observasi Siklus I 
(%) 

Siklus II 
(%) 

Peningkatan 
(%) 

 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 

Sikap Positif 
Siswa memperhatikan penjelasan guru. 
Siswa selalu aktif bertanya dan menjawab 
apabila menemukan kesulitan. 
Siswa serius dalam mengikuti pengajaran 
dari awal sampai akhir 
Siswa merespon positif  (senang) terhadap 
pengajaran menulis karangan narasi dengan 
menggunakan gambar seri. 
Siswa mengikiti proses menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar seri. 
 
 
Sikap Negatif 
Siswa melamun saat guru menjelaskan 
materi pengajaran  
Berbicara sendiri saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar seri berlangsung. 
Mengganggu teman saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar seri berlangsung. 
Mengantuk pada saat kegiatan menulis 
karasngan narasi dengan menggunakan 
gambar seri berlangsung. 
Bergurau pada saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berlangsung. 

 
77,3% 
18,2% 

 
81,8% 

 
86,4% 

 
 

84,1% 
 
 
 
 
 

18,2% 
 

20,4% 
 
 

15,9% 
 
 

9,1% 
 
 

13,6% 

 
90,9% 
36,4% 

 
86,4% 

 
90,9% 

 
 

86,4% 
 
 
 
 
 

9,1% 
 

11,4% 
 
 

9,1% 
 
 

4,5% 
 
 

9,1% 
 

 
13,6 
18,2 

 
4,6 

 
4,5 

 
 

2,3 
 
 
 
 
 

-9,1 
 

-9 
 
 

-6,8 
 
 

-4,6 
 
 

-4,5 
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 Data pada tabel 27 menujukan perubahan tingkah laku siswa dari siklus I 

ke siklus II. Sepuluh jenis tingkah laku yang diamati mengalami perubahan pada 

siklus II, hal ini merupakan bukti bahwa terjadi perubahan prilaku siswa setelah 

dilakuakan perbaikan pengajaran menggunakan media gambar seri. Untuk tingkah 

lauku keaktifan siswa memperhatkan penjelasan guru, pada siklus I mencapai 

77,3% dan pada siklus II meningkat sebesar 13,6% menjadi 90,9% hal ini 

disebabkan guru dalam setiap memberi penjelasan pada siswa selalu diselingi 

dengan humor sehingga menarik perhatian siswa dan membuat siswa merasa tidak 

tertekan dan nyaman. Untuk keaktifan siswa dalam bertanya dan menjawab 

apabila menemukan kesulitan, pada siklus I mencapai 18,2% dan poada siklus II 

meningkat 18,2% menjadi 36,4%. hasil observasi untuk aspek keseriusan dalam 

mengikuti pengajaran dari awl sapai akhir, pada siklus I mencapai 81,8% dan pada 

siklus II meningkat 4,5% menjadi 86,4% selebihnya siswa kurang serius dalam 

mengikuti pengajaran dari awal sampai akhir. Pada siklus I, sebanyak 86,4% yang 

merespons positif  (senang) terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri dan pada siklus II meningkat sebesar 4,5% 

menjadi 90,9%. sebesar 84,1% pada siklus I yang  mengikiti proses menulis 

karangan narasi dengan menggunakan gambar seri dan pada siklus II meningkat 

2,3% menjadi 86,4%. hampir sebagain siswa sudah serius saat pengajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar seri, hanya pada siklus II ini 

terdapat 9,1% saja Siswa melamun saat guru menjelaskan materi pengajaran 

namun hasil tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 9,1% dibanding dengan 

siklus I yang mencapai 18,2%. Selain itu, juga masih terlihat ada siswa berbicara 
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sendiri saat kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar seri 

berlangsung pada siklus I sebesar 20,4% dan pada siklus II menurun 9% menjadi 

11,4%. Pada siklus I sebesar 15,9% juga terdapat siswa yang mengganggu teman 

saat kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan gambar seri 

berlangsung, namun pada siklus II mengalami penurunan sebesar 6,8% menjadi 

9,1%. Pada siklus I sebanyak 9,1 % masih ada siswa yang terlihat mengantuk 

pada saat kegiatan menulis karasngan narasi dengan menggunakan gambar seri, 

namun pada siklus II mengalami penurunan sebesar 4,6% menjadi 4,5%. Sebesar 

13,6% pada siklus I terdapat siswa bergurau pada saat kegiatan menulis karangan 

narasi dengan menggunakan gambar berlangsung, namun pada siklus II 

mengalami penurunan 4,5% menjadi 9,1%. 

 Pada data hasil observasi siklus I, mengalami peningkatan. Prilaku positif 

siswa semakin baik selama pengajaran berlangsung. Melalui peningkatan ini dapat 

dibuktikan siswa merespons baik dan antusias dengan pengajaran yang dilakuakn 

oleh guru. Siswa selalu bertanya dan menangapi serta membuat catatan mengenai 

materi yang disampaikan. Peningkatan lainya terdapat pada siswa serius dalam 

mengikuti pengajaran dari awal sampai akhir yang meningkat bila dibandingkan 

dengan hasil yang diperoleh pada siklus I. Peningkatan juga terjadi pada aspek 

respons positif siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri bila di bandingkan dengan siklus I. Peningkatan 

lainya terlihat pada siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri. 
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 Sikap positif siswa dibuktikan pula melalui hasil jurnal siswa. Menurut 

hasil jurnal siswa cepat disampaikan bahwa hampir seluruh siswa senang dengan 

pengajaran menulis akrangan narasi dengan menggunakan media gambar seri. 

Siswa merasa hal ini adalah pengalaman yang baru bagi mereka. Media tersebut 

mampu membanngkitkan semangat dan keaktifan siswa pada pengajaran menulis 

karangan narasi. Berikut tabel perubahan hasil jurnal siklus I ke siklus II. 

Tabel 23 Perubahan Hasil Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Aspek yang dinilai Siklus I Siklus II 
1. 
 

 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5, 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

7. 
 

perasaan siswa terhadap pengajaran menulis 
a. senang 
b. kurang menyenangkan 
perasaan siswa selama mengikuti kegiatan 
menulis karangan narsi 
a. senang 
b. kurang menyenangkan 
kesulitan yang dialami siswa dalam menulis 
karangan narasi  
a. tidak mengalami kesulitan 
b. masih mengalami kesulitan 
tangapan siswa mengenai media yang 
digunakan dalam pembelajran menulis 
karngan narasi  
a. bagus 
b. tidak bagus 
kesan siswa terhadap cara mengajar guru 
dalam pengajaran menulis karangan narasi 
a. bagus 
b. kurang bagus 
perasan siswa setelah melakukan kegiatan 
menulis karangan narasi dengan 
menggunakan media gambar seri  
a. senang 
b. cukup menyenangkan 
c. kurang menyenangkan 
kesan dan saran siswa terhadap pengajaran 
menulis karangan narasi dengan 
menggunakan meda gambar seri  
a. senag 
b. kurang menyenangkan 

 
88,6% 
11,4% 

 
 

93,2% 
8,8% 

 
 

31,8% 
72,7% 

 
 
 

90,9% 
9,1% 

 
 

90,9% 
9,1% 

 
 
 

72,3% 
20,4% 
2,3% 

 
 
 

95,4% 
4,5% 

 
95,4% 
4,5% 

 
 

95,4% 
4,5% 

 
 

88,6% 
11,4% 

 
 
 

97,7% 
2,3% 

 
 

95,4% 
4,5% 

 
 
 

95,4% 
4,5% 

 
 
 
 

95,5% 
4,5% 
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 Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil jurnal siswa 

pada siklus I mengalami perubahan pada siklus II. Pendapat siswa mengenai 

perasan siswa terhadap pengajaran menulis pada siklus I yang menyatakan senang 

sebanyak 88,6% dan mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 95,4% 

pendapat siswa mengenai perasaan siswa terhadap pengajaran menulis karangan 

narasi pada siklus I yang mnyatakan senang sebanyak 93,2,% dan mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 95,4%. Sedangkan sedangkan kesulitan siswa 

dalam menulis kaangan narasi pada siklus II hanya tersisa 88,6% saja, dan 

selebihnya sudah tidak lagi mengalami kesulitan. kesan siswa terhadap cara 

mengajar guru dalam pengajaran menulis karangan narasi pada siklus I sebanyak 

90,9% dan pada siklus II meningkat menjadi 95,4%. Tangapan siswa mengenai 

media yang digunakan dalam pembelajran menulis karngan narasi karangan narasi 

yang menyatakan bagus pada siklus I sebanyak 90,9% dan meningkat menjadi 

97,7% pada siklus II dan sisanya menyatakan tidak bagus. Perasan siswa setelah 

melakukan kegiatan menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 

seri dapat dilihat mengalami peningkatan padas siswa yang menyatakan senang 

yakni pada siklus I sebanyak 72,3% kemudian menjadi 95,4%. Kesan dan saran 

siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri yang menyatakan senang sebanyak 95,5% pada siklus II yang semula 

hanya 95,4% pada siklus I. 

 Atas respons positif siswa terhadap penjelasan guru melalui media gambar 

seri mengakibatkan pemahaman siswa terhadap penjelasan guru tersebut juga 

semakin meningkat. Seluruh siswa menyatakan telah memahami materi yang 
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disampaikan guru. Berdasarkan hasil jurnal pada siklus I dan siklus II, siswa 

semakin senang terhadap kegiatan menulis karangan narasi. Selain itu, siswa juga 

terlihat sangat tertarik dengan media yang digunakan guru karena dapat 

membantu siswa dalam mengatasi kesulitan mereka pada saat menulis karangan 

narasi. Hal ini ditunjukan antusias dan semangat siswa pada saat pembelajran 

berlangsung. 

 Selain melaui jurnal siswa, di buktikan pula melalui hasil wawancara yang 

dilakuakan peneliti kepada sembilan responden pada siklus I dan siklus II. 

Walupun dilakukan diluar jam pelajaran dan dilakukan terhadap siswa yang 

memperoleh nilai tinggi dan rendah. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pengajaran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri. Hal-hal yang dianggap dalam wawancara 

adalah (1) minat siswa terhadap menulis karangan narasi dengan menggunakan 

media gambar seri, (2) pandapat siswa tentang media gamabr seri yang digunakan 

dalam pengajaran menulis karangan narasi, (3) pendapat siswa tentang penjelasan 

guru mengenai media gambar, (4) kesulitan yang dialami siswa ketiaka menulis 

karangan narasi, dan (5) kesan dan saran siswa tentang pengajaran yang telah 

berlangsung. 

 Pendapat siswa dalam pembelajran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri. Untuk siswa yang memperroleh nilai timggi 

pada siklus I dan siklus II berminat dengan pengajaran menulis karangan narasi 

karena menyenagkan dan dapat menambah pengetahuan. Untyuk siswa yang 

memperoleh nilai sedang pada siklus I dan siklus II juga berminat dengan 
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pengajaran menulis karangan narasi karena pengajaran tidak membosankan. 

Untuk siswa yang memperoleh nilai rendah pada siklus I merasa kurang menyukai 

kegiatan menulis karangan narasi. Namun, pada siklus II siswa yang memperoleh 

nilai rendah mengatakan sudah berminat dengan pengajaran menulis karangan 

narasi. 

 Pendapat siswa tentang media gambar seri yang digunakan dalam 

pengajaran menulis karangan narasi. Untuk siswa yang memperoleh nilai tinggi 

pada siklus I dan siklus II berpendapat bahwa media gambar bersri yang 

digunakan dalam pengajaran sangat menarik karena dapat mengukapkan ide-ide 

untuk membuat karangan narasi. Untuk siswa yang mendapat nilai sedang pada 

siklus I dan siklus II juga merasa senang dengan media tersebut karena 

mempermudah dalam membuat karangan narasi. Untuk siswa yang membuat nilai 

rendah pada siklus I mengatakan bahwa media tidak menarik. Namun, pada siklus 

II siswa yuang mendapat nilai rendah mengatakan tidak menarik dengan media 

gambar seri. 

 Pendapat siswa tentang penjelasan guru mengenai media gambar seri. 

Untuk siswa yang memperoleh nilai tinggi pada siklus I dan siklus II meras 

penjelasan guru mudah dipahami karena dalam menyampaikan tidak berbelit-

belit. Untuk siswa yang memperoleh nilai sedang pada siklus II juga merasa 

penjelasan guru mudah dipahami karena tidak terburu-buru dan teliti. Untuk siswa 

yang memperoleh nilai rendah pada siklus I mengatakan penjelasan guru kurang 

sulit dipahami karena guru sering menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. 

Pada siklus II siswa sudah memperoleh nilai rendah merasa penjelasanya guru 
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sudah bisa dipahami karena guru menjelaskan dengan detail. 

 Kesulitan yang dialami siswa ketika menulis karangan narasi. Siswa yang 

mendapat nilai tinggi pada siklus I dan siklus II juga tidak mengalami kesulitan. 

Untuk siswa yang memperoleh nilai rendah mengatakan mengalami kesulitan 

dalam menulis karangan narasi karena kurang paham yang di jelaskan oleh guru. 

Namun, pada siklus II siswa yang mendapat nilai rendah mengatakan tidak 

mengalami kesulitan karena sudah cukup paham dengan penjelasan guru dalam 

menulis kaangan narasi. 

 Kesan dan saran siswa tentang kegiatan pengajaran yang telah 

berlangsung. Siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah pada siklus 

I mengatakan bahwa pengajaran sangat menarik dan menyenangkan. Siswa yang 

mendapat nilai tinggi memberi saran agar media tersebut dapt digunakan dalam 

pengajaran yang lain. Siswa yang mendapat nilai sedang memberi saran agar guru 

dalam menjelaskan materi mengunakan kalimat yang mudah dimengerti dan 

detail. Sedangkan siswa yang mendapat nilai rendah memberi saran agar media 

gambar seri mengunakan tema yang mudah dimengerti. 

 Pada siklus II  siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang, dan rendah juga 

mengatakan pengajaran sangat menarik dan menyenangkan. Siswa yang mendapat 

nilai tinggi memberi saran agar pengajaran yang akan datang mengguanakan 

media yang ber beda agar dapat menambah pengetahuan. Siswa yang mendapat 

nilai sedang memberi saran agar guru lebih tegas lagi dalam menjelaskan materi. 

Siswa yang mendapat nilai rendah memberi saran agar guru lebih sabar dalam 

menghadapi siswa yang nakal, dan lebih meningkatkan cara mengajar. 
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 Perubahan prilaku siswa kearah yang lebih baik juga dapat dilihat dari 

hasil dokumentasi. Pengambilan dokumentasi foto dilakuakan selama kegiatan 

menulis pengajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar 

seri siklus I dan siklus II berlangsung. Foto yang diambil terdiri atas (1) aktivitas 

siswa ketika sedang mendengar penjelasan dari guru, (2) aktivitas siswa ketika 

sedang bertanya jawab dengan guru, (3) aktivitas siswa ketika sedang menujukan 

salah satu gambar, (4) aktivitas siswa ketika sedang mengerjakan tugas menulis 

karangan narsi, dan (5) aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil 

pekerjaanya. 

Berikut ini adalah perbandingan foto pada siklus I dan siklus II. 

      

      Siklus I       Siklus II 

Gambar 11. Gambar Perbandingan Sikap Siswa Saat Mendengarkan Penjelasan 

dari Guru 

Pada gambar diatas terlihat perbandingan kondisi siswa ketika 

memperhatikan penjelasan guru dan. Pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I 

tampak beberapa siswa masih meremehkan penjelasan guru dan sikap duduk yang 

kurang baik, tapi pada siklus II siswa mulai memperatikan penjelasan guru dengan 

serius. 
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Siklus I      Siklus II 

Gambar 12. Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat Bertanya Jawab dengan 

Guru 

Gambar diatas menujukan perbandingan aktivitas siswa sat bertanya jawab 

dengan guru. Pada siklus I siswa masih enggan bertanya kepada guru ketika guru 

menjelaskan materi di depan kelas padahal guru telah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya. Namun ada siklus II sejumlah siswa sudah berani 

bertanya kepada guru. 

       

Siklus I          Siklus II 

Gambar 13. Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat Menujukan Gamabr.  

 Gambar diatas merupakan perbandingan kondisi siswa saat menujukan 

gambar pada siklus I siswa masih malu-malu, namun pada siklus II siswa lebih 

serius dan tidak malu dalam menujukan gambar yang ada di papan tulis. 
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Siklus I    Siklus II 

Gambar 14. Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat Mengerjakan Tugas 

Menulis Karangan Narasi  

Gambar diatas merupakan perbandingan kondisi siswa saat mengerjakan 

tugas menulis karangan narasi pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I beberapa 

siswa masih kurang serius ketika mengerjakan tugas dan sering melihat pekerjaan 

teman. Namun, pada siklus II siswa sudah lebih sering mengerjakan tugas dan 

tidak dijumpai lagi siswa melihat pekerjaan teman. 

 

       

Siklus I    Siklus II 

Gambar 15. Gambar Perbandingan Aktivitas Siswa Saat Mempresentasikan Hasil 

Pekerjaannya  

 Gambar dia atas memperlihatkan aktivitas siswa saat mempresentasikan 

hasil pekerjaan pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I dan siklus II siswa yang 
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tampil tampak serius dalam membacakan hasil pekerjaanya, tetapi masih ada 

beberapa siswa yang kurang memperhatikan kegiatan presetasi. Pada siklus II 

siswa sudah lebih memperhatikan kegiatan presentasi. 

 Dengan demikian, dapat disimpilkan bahwa pengajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri telah berhasil meningkatkan 

keterampilan siswa kelas 3 SD Negeri 03 Klareyan dalam menulis karangan 

narasi. Hal ini telah merubah prilaku siswa kearah positif dengan pemahaman 

siswa yang diperoleh melalui tindakan siklus I dan siklus II. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini dapat di 

simpulkan: 

1. terdapat peningakatan pada keterampilan menulis karangan narsi siswa kelas 3 

SD Negeri 03 klareyan setelah dilakuakn tindakan penelitian menulis 

karangan narsi dengan menggunakan media gambar seri. Peningaktan 

keterampilan menulis karangan narasi tersebut diketahui dari hasil tes 

prasiklus, siklus I, siklus II. Nilai rata-rata tes menulis karangan narasi 

prasiklus sebesar 52,4 dengan kategori kurang, setelah dilakuakan tindakn 

siklus I mencapai 68,5 dengan kategori cukup pada siklus II  nilai rata-rata 

terebut mengalami peningkatan sebesar 14,9 menjadi 83,4 atau karegori baik. 

2. ada perubahan positif prilaku siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar seri. Peningkat ini disebabkan oleh 

respons siswa tergadap pembelajran menulis karangan narasi dengan 

menggunakan media gambar seri yang menarik. Respons positif ini 

terbuktikan oleh hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I  sebesar 77,3% dari jumalah seluruh 

siswa sudah memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran. 

Bahkan pad asiklus II respos siswa bertambah menjadi 90,9 %. Siswa terlihat 

sangat aktif mengikuti pembelajaran menulis karangan narasi. Berdasarkan 

hasil wawancar pada siklus I dan siklus II  mereka merespos positif terhadap 
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pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Siwa sangat tertarik dengan 

menggunakn media gambar seri dalam pembelajaran menulis karangan narasi. 

Selain itu, peningkatan dan perubahan sikap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dibuktikan juga melalui gambar pada dokumentasi foto. 

Dokumentasi foto merupakan bukti visual yang dapat diambil selama 

pembelajaran dilaksanakan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil tindakan tersebut, penulis menyampaikan 

saran sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya memberkan variasi-variasi dalm pembelajran, misalnya 

dengan menggunakan media gambar seri untuk menumbuhkan minat dan 

ketertarikan siswa dalam pembelajran menulis yang dapat diajukan sebagai 

alternatif untuk membelajarkan kemampuan menulis khususnya keterampilan 

menulis karangan narsi. 

2. Bagi mahasiswa yang menekuni bidang bahasa indonesia diharapkan 

melakukan penelitian dibidanag menulis dari aspek yang lain, sehingga dapat 

menambahkan hasil penelitian yang bermakna bagi penelitian-penelitian 

berikutnya. 

3. Peneliti lain hendaknya termotivasi untuk melengkapi penelitian ini dengan 

menggunakan metode, teknik, ataupun, media lain untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi. 

4. Sekolah hendaknya bisa memberikan kondisi yang mendukung proses 

pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan . 
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Lampiran 3 
 

LEMBAR OBSEVASI SIKLUS I 
No No Resp Kategori Prilku Siswa keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1           1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa selalu aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan. 

3. Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai akhir 

4. Siswa merespon positif  (senang) 
terhadap pembelajaran menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri. 

5. Siswa mengikiti proses menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar 
berseri. 

6. Siswa melamun saat guru menjelaskan 
materi pembelajaran  

7. Berbicara sendiri saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

8. Mengganggu teman saat kegiatan 
menulis karangan narasi dengan 
menggunakan gambar berseri 
berlangsung. 

9. Mengantuk pada saat kegiatan menulis 
karasngan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

10. Bergurau pada saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berlangsung. 

 
 
Keterangan  
 
√ = melakukan 
- = tidak melakukan 

2 2           
3 3           
4 4           
5 5           
6 6           
7 7           
8 8           
9 9           
10 10           
11 11           
12 12           
13 13           
14 14           
15 15           
16 16           
17 17           
18 18           
19 19           
20 20           
21 21           
22 22           
23 23           
24 24           
25 25           
26 26           
27 27           
28 28           
29 29           
30 30           
31 31           
32 32           
33 33           
34 34           
35 35           
36 36           
37 37           
38 38           
39 39           
40 40           
41 41           
42 42           
43 43           
44 44           
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Lampiran 4 
 

LEMBAR OBSEVASI SIKLUS II 
No No Resp Kategori Prilku Siswa keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1           1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa selalu aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan. 

3. Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai akhir 

4. Siswa merespon positif  (senang) 
terhadap pembelajaran menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri. 

5. Siswa mengikiti proses menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar 
berseri. 

6. Siswa melamun saat guru menjelaskan 
materi pembelajaran  

7. Berbicara sendiri saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

8. Mengganggu teman saat kegiatan 
menulis karangan narasi dengan 
menggunakan gambar berseri 
berlangsung. 

9. Mengantuk pada saat kegiatan menulis 
karasngan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

10. Bergurau pada saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berlangsung. 

 
 
Keterangan  
 
√ = melakukan 
- = tidak melakukan 

2 2           
3 3           
4 4           
5 5           
6 6           
7 7           
8 8           
9 9           
10 10           
11 11           
12 12           
13 13           
14 14           
15 15           
16 16           
17 17           
18 18           
19 19           
20 20           
21 21           
22 22           
23 23           
24 24           
25 25           
26 26           
27 27           
28 28           
29 29           
30 30           
31 31           
32 32           
33 33           
34 34           
35 35           
36 36           
37 37           
38 38           
39 39           
40 40           
41 41           
42 42           
43 43           
44 44           
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Lampiran 5 

JURNAL GURU SIKLUS I 
 
Sekolah : 
Kelas/ semester : 
Hari tanggal : 
Guru Pengampu : 
 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan menulis kaangan 

narasi dari awal sampai akhir? 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dari awal sampai akhir? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaan yang sedang 

berlangsung? 

4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang sedang berlangsung? 

5. Bagaimanakah tangapan siswa mengenai media gambar berseri yang 

digunakan guru (peneliti) dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 
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Lampiran 6 

 JURNAL GURU SIKLUS II 
 
Sekolah : 
Kelas/ semester : 
Hari tanggal : 
Guru Pengampu : 
 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan menulis 

karangan narasi dari awal sampai akhir? 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dari awal sampai akhir? 

3. Bagaimankah respon siswa terhadap pembelajaan yang sedang 

berlangsung? 

4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang sedang berlangsung? 

5. Bagaimanakah tangapan siswa mengenai media gambar berseri yang 

digunakan guru (peneliti) dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 
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Lampiran 7 

JURNAL SISWA SIKLUS I 
 

Nama   : 
Hari/ Tanggal : 
Kelas   : 
No Responden : 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis? 

(ya/tidak) apa alasanya? 

2. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis karangan narasi? 

(ya/tidak) apa alasanya? 

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis karangan 

narasi? (ya/tidak) apa alasanya? 

4. Apakah Anda senang dengan cara pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar? (ya/ tidak) apa alasanya? 

5. Apakah penjelasan guru pada pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

6. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan kegiatan menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

7. Ungkapkan pesan kesan dan saran Anda terhadap guru dan proses belajar 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 
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Lampiran 8 
JURNAL SISWA SIKLUS II 

 
Nama   : 
Hari/ Tanggal : 
Kelas   : 
No Responden : 

1. Apakah Anda tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis? 

(ya/tidak) apa alasanya? 

2. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis karangan narasi? 

(ya/tidak) apa alasanya? 

3. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan menulis karangan 

narasi? (ya/tidak) apa alasanya? 

4. Apakah Anda senang dengan cara pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar? (ya/ tidak) apa alasanya? 

5. Apakah penjelasan guru pada pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

6. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan kegiatan menulis karangan 

narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

7. Ungkapkan pesan kesan dan saran Anda terhadap guru dan proses belajar 

menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar? 
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Lampiran 9 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

 

Waktu Pelaksanaan   : 

Tempat Pelaksanaan   : 

Jumlah Siswa yang Diwawancarai : 

1. Responden Nomor ... Siswa yang mendapatkan nilai tinggi 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan baik. Menurut anda apakah soal yang diberikan 

guru terlalu mudah? 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi sehingga nilai yang 

didapatkan baik? 
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2. Responden Nomor ... Siswa Yang Mendapatkan Nilai Sedang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan masih dalam kategori cukup, apakah soal yang 

diberikan guru cukup sulit 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi sehingga nilai yang 

didapatkan cukup cukup? 

3. Responden Nomor ... Siswa Yang Mendapatkan Nilai Kurang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 
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3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan masih kurang, apakah anda merasa kesulitan 

dalam menulis karangan narasi? 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi sehingga nilai yang 

didapatkan kurang? 
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Lampiran 10 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS II 

 

Waktu Pelaksanaan   : 

Tempat Pelaksanaan   : 

Jumlah Siswa yang Diwawancarai : 

1. Responden Nomor ... Siswa yang mendapatkan nilai tinggi 

1 Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2 Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3 Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4 Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5 Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6 Nilai yang Anda dapatkan baik. Menurut anda apakah soal yang diberikan 

guru terlalu mudah? 

7 Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi  sehingga nilai yang 

didapatkan baik? 
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2. Responden Nomor ... Siswa Yang Mendapatkan Nilai Sedang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan masih dalam kategori cukup, apakah soal yang 

diberikan guru cukup sulit 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi sehingga nilai yang 

didapatkan cukup cukup? 

3. Responden Nomor ... Siswa Yang Mendapatkan Nilai Kurang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 
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3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan masih kurang, apakah anda merasa kesulitan 

dalam menulis karangan narasi? 

7. Bagaimana  cara Anda menulis  karangan narasi  sehingga nilai  yang didapatkan 

kurang? 
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Lampiran 11 
Prasiklus 

No 
Responden 

Aspek Penilaian Nilai Keterangan 
1 2 3 4 

1 20 15 12 12 59 Kurang 
2 15 10 12 12 49 Kurang 
3 10 15 12 12 49 Kurang 
4 15 15 12 12 54 Kurang 
5 10 10 12 12 44 Kurang 
6 20 15 12 12 59 Kurang 
7 10 15 12 12 49 Kurang 
8 10 10 12 8 40 Kurang 
9 10 10 12 12 44 Kurang 

10 20 10 12 12 54 Kurang 
11 15 10 12 12 49 Kurang 
12 10 15 12 12 54 Kurang 
13 20 10 12 12 54 Kurang 
14 20 20 18 16 75 Baik 
15 10 20 12 12 54 Kurang 
16 10 10 12 12 44 Kurang 
17 20 20 12 12 64 Cukup 
18 20 10 12 12 54 Kurang 
19 10 20 12 12 54 Kurang 
20 10 15 12 12 49 Kurang 
21 20 15 12 16 63 Cukup 
22 15 15 12 12 54 Kurang 
23 20 10 12 12 54 Kurang 
24 20 20 12 12 64 cukup 
25 20 15 12 12 59 Kurang 
26 20 10 12 12 54 Kurang 
27 20 10 12 12 54 Kurang 
28 10 15 12 12 49 Kurang 
29 15 10 12 12 49 Kurang 
30 20 10 12 12 54 Kurang 
31 15 10 12 12 49 Kurang 
32 10 20 12 12 54 Kurang 
33 15 15 12 12 54 Kurang 
34 15 10 12 12 49 Kurang 
35 10 10 12 12 44 Kurang 
36 15 20 12 12 59 Kurang 
37 15 10 12 12 49 Kurang 
38 20 10 12 12 54 Kurang 
39 10 15 12 12 49 Kurang 
40 10 15 12 12 49 Kurang 
41 10 10 12 12 44 Kurang 
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42 15 20 12 12 59 Kurang 
43 25 20 18 12 75 Baik 
44 10 15 12 12 49 Kurang 

Jumlah       
Rata-rata       
Kategori       
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Lampiran 12 
 

Hasil Nilai Menulis Karangan Narsi Siklus I 
 

No 
Responden 

Aspek yang dinilai Nilai Ket 
1 2 3 4 

1 25 25 12 12 74 Baik 
2 25 25 18 20 85 Sangat baik 
3 25 25 12 12 69 Cukup 
4 25 25 12 12 74 Baik 
5 20 10 12 12 54 Kurang 
6 20 15 12 12 59 Kurang 
7 10 25 12 12 59 Kurang 
8 10 10 12 12 44 Kurang 
9 20 10 12 12 54 Kurang 
10 25 25 12 12 74 Baik 
11 25 25 12 12 74 Baik 
12 10 15 12 12 49 Kurang 
13 25 25 12 12 74 Baik 
14 20 20 30 12 70 Baik 
15 10 25 12 16 63 Cukup 
16 10 20 12 12 54 Kurang 
17 25 25 12 12 74 Baik 
18 25 25 12 12 74 Baik 
19 10 25 12 12 59 Kurang 
20 25 20 18 12 75 Baik 
21 25 25 24 20 94 Sangat baik 
22 20 20 12 12 64 Cukup 
23 15 15 12 12 54 Kurang 
24 25 25 12 12 64 Cukup 
25 25 25 18 20 85 Sangat baik 
26 25 25 12 12 74 Baik 
27 25 25 12 12 74 Baik 
28 10 15 12 12 49 Kurang 
29 15 15 12 12 54 Kurang 
30 25 25 12 12 74 Baik 
31 25 25 24 16 94 Sangat baik 
32 10 25 12 12 59 Kurang 
33 25 25 12 12 74 Baik 
34 25 15 12 12 59 Kurang 
35 10 15 12 12 44 Kurang 
36 25 25 12 12 74 Baik 
37 25 20 12 12 59 Kurang 
38 25 20 12 12 59 Kurang 
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39 25 25 30 16 96 Sangat baik 
40 10 25 30 12 67 Cukup 
41 25 10 12 12 59 Kurang 
42 25 25 30 16 96 Sangat baik 
43 25 25 24 16 90 Sangat baik 
44 25 25 12 12 74 Baik 

Jumlah       
Rata-rata       
kategori       
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Lampiran 13 
 

Hasil Nilai Menulis Karangan Narasi Siklus II 
No Aspek yang dinilai Nilai Ket 

1 2 3 4 
1 20 20 18 16 74 Baik 
2 25 25 24 16 90 Sangat baik 
3 15 15 18 16 64 Cukup 
4 20 20 12 12 64 Cukup 
5 20 20 24 20 84 Baik 
6 25 25 24 20 94 Sangat baik 
7 20 20 18 12 70 Baik 
8 25 25 24 20 94 Sangat baik 
9 25 25 24 20 94 Sangat saik 
10 20 25 24 16 85 Sangat baik 
11 20 20 18 12 64 Cukup 
12 20 15 18 12 65 Cukup 
13 25 25 18 16 84 Baik 
14 25 25 30 16 96 Sangat baik 
15 25 25 30 12 92 Sangat baik 
16 25 25 24 16 90 Sangat baik 
17 25 25 30 20 100 Sangat baik 
18 25 25 24 20 94 Sangat baik 
19 25 25 24 20 94 Sangat baik 
20 20 20 18 12 70 Baik 
21 20 25 30 20 95 Sangat baik 
22 25 25 18 12 80 Baik 
23 20 20 18 12 70 Baik 
24 20 25 24 20 94 Sangat baik 
25 25 25 24 20 94 Sangat baik 
26 20 15 18 16 69 Cukup 
27 25 25 24 16 90 Sangat taik 
28 15 15 18 12 60 Cukup 
29 15 15 18 12 60 Cukup 
30 20 20 24 16 80 Baik 
31 25 25 24 16 90 Sangat baik 
32 15 25 24 16 80 Baik 
33 20 20 18 16 74 Baik 
34 15 20 18 16 69 Cukup 
35 25 25 30 16 96 Sangat baik 
36 25 25 18 20 88 Sangat baik 
37 15 20 18 16 73 Baik 
38 25 25 18 16 88 Sangat baik 
39 25 25 18 16 88 Sangat baik 
40 20 25 18 16 88 Sangat baik 
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41 25 25 30 16 96 Sangat baik 
42 25 25 30 16 96 Sangat baik 
43 25 25 30 16 96 Sangat baik 
44 25 25 24 20 95 Sangat baik 

Jumlah       
Rata-rata       
Kategori       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



142 

 

Lampiran 14 
 

HASIL OBSEVASI SIKLUS I 
No No Resp Kategori Prilku Siswa keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1           1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa selalu aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan. 

3. Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai akhir 

4. Siswa merespon positif  (senang) 
terhadap pembelajaran menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri. 

5. Siswa mengikiti proses menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar 
berseri. 

6. Siswa melamun saat guru menjelaskan 
materi pembelajaran  

7. Berbicara sendiri saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

8. Mengganggu teman saat kegiatan 
menulis karangan narasi dengan 
menggunakan gambar berseri 
berlangsung. 

9. Mengantuk pada saat kegiatan menulis 
karasngan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

10. Bergurau pada saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berlangsung. 

 
 
Keterangan  
 
√ = melakukan 
- = tidak melakukan 

2 2           
3 3           
4 4           
5 5           
6 6           
7 7           
8 8           
9 9           
10 10           
11 11           
12 12           
13 13           
14 14           
15 15           
16 16           
17 17           
18 18           
19 19           
20 20           
21 21           
22 22           
23 23           
24 24           
25 25           
26 26           
27 27           
28 28           
29 29           
30 30           
31 31           
32 32           
33 33           
34 34           
35 35           
36 36           
37 37           
38 38           
39 39           
40 40           
41 41           
42 42           
43 43           
44 44           
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Lampiran 15 
 
 

HASIL OBSEVASI SIKLUS II 
No No Resp Kategori Prilku Siswa keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1           1. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

2. Siswa selalu aktif bertanya dan 
menjawab apabila menemukan 
kesulitan. 

3. Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai akhir 

4. Siswa merespon positif  (senang) 
terhadap pembelajaran menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri. 

5. Siswa mengikiti proses menulis karangan 
narasi dengan menggunakan gambar 
berseri. 

6. Siswa melamun saat guru menjelaskan 
materi pembelajaran  

7. Berbicara sendiri saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

8. Mengganggu teman saat kegiatan 
menulis karangan narasi dengan 
menggunakan gambar berseri 
berlangsung. 

9. Mengantuk pada saat kegiatan menulis 
karasngan narasi dengan menggunakan 
gambar berseri berlangsung. 

10. Bergurau pada saat kegiatan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan 
gambar berlangsung. 

 
 
Keterangan  
 
√ = melakukan 
- = tidak melakukan 

2 2           
3 3           
4 4           
5 5           
6 6           
7 7           
8 8           
9 9           
10 10           
11 11           
12 12           
13 13           
14 14           
15 15           
16 16           
17 17           
18 18           
19 19           
20 20           
21 21           
22 22           
23 23           
24 24           
25 25           
26 26           
27 27           
28 28           
29 29           
30 30           
31 31           
32 32           
33 33           
34 34           
35 35           
36 36           
37 37           
38 38           
39 39           
40 40           
41 41           
42 42           
43 43           
44 44           
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Lampiran 16 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 
 
Sekolah : 
Kelas/ semester : 
Hari tanggal : 
Guru Pengampu : 
 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan menulis kaangan 

narasi dari awal sampai akhir? 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dari awal sampai akhir? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaan yang sedang 

berlangsung? 

4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang sedang berlangsung? 

5. Bagaimanakah tangapan siswa mengenai media gambar berseri yang 

digunakan guru (peneliti) dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 
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Lampiran 17 

HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 
 
Sekolah : 
Kelas/ semester : 
Hari tanggal : 
Guru Pengampu : 
 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan menulis 

karangan narasi dari awal sampai akhir? 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan narasi dari awal sampai akhir? 

3. Bagaimankah respon siswa terhadap pembelajaan yang sedang 

berlangsung? 

4. Bagaimanakah suasana pembelajaran yang sedang berlangsung? 

5. Bagaimanakah tangapan siswa mengenai media gambar berseri yang 

digunakan guru (peneliti) dalam pembelajaran menulis karangan narasi? 
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Lampiran 20 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 

Waktu Pelaksanaan   : 

Tempat Pelaksanaan   : 

Jumlah Siswa yang Diwawancarai : 

1.  Responden 21: Siswa yang mendapatkan nilai tinggi 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

Ya, karena dengan media gambr berseri mempermudah membuat 

karangan narasi. 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

Ya, penjelasan guru mudah dipahami. 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

Ya, karena saya senang menulis. 

4. Apakah Anda merasa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

Tidak, karena media ini bisa membatu saya dalam menulis 

karangan narasi. 
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5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

Perasaan saya senang, karena saya tidak kesulitan. 

6. Nilai yang Anda dapatkan baik. Menurut anda apakah soal yang diberikan 

guru terlalu mudah? 

Tidak, saya dapat nilai bagus mungkin karena ada medianya. 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi sehingga nilai yang 

didapatkan baik? 

Karena saya menulis dengan percaya diri. 

 

2. Responden Nomor Siswa yang Mendapatkan Nilai Sedang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 
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6. Nilai yang Anda dapatkan masih dalam kategori cukup, apakah soal yang 

diberikan guru cukup sulit 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi sehingga nilai yang 

didapatkan cukup cukup? 

 

3. Responden Nomor Siswa Yang Mendapatkan Nilai Kurang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan masih kurang, apakah anda merasa kesulitan 

dalam menulis karangan narasi? 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi sehingga nilai yang 

didapatkan kurang? 
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Lampiran 21 

Hasil Wawancara Siklus II 

 

Waktu Pelaksanaan   : 

Tempat Pelaksanaan   : 

Jumlah Siswa yang Diwawancarai : 

Siswa yang mendapatkan nilai tinggi 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan baik. Menurut anda apakah soal yang diberikan 

guru terlalu mudah? 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi  sehingga nilai yang 

didapatkan baik? 
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Siswa yang mendapatkan nilai sedang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 

4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan masih dalam kategori cukup, apakah soal yang 

diberikan guru cukup sulit 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi  sehingga nilai yang 

didapatkan cukup cukup? 

 

Siswa yang mendapatkan nilai kurang 

1. Apakah Anda senang dan tertarik terhadap terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

2. Apakah pembelajaran guru mudah dipahami pada pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan menggunakan media gambar berseri? 

3. Apaakah Anda tertarik pada saat kegiatan menulis karaangan narasi 

berlangsung? 
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4. Apakah Anda mersa kesulitan dalam kegiatan menulis karangan narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri? 

5. Bagaimana perasaan Anda selama kegiatan menulis karangan narasi degan 

menggunakan media gambar berseri? 

6. Nilai yang Anda dapatkan masih kurang, apakah anda merasa kesulitan 

dalam menulis karangan narasi? 

7. Bagaimana cara Anda menulis karangan narasi  sehingga nilai yang 

didapatkan kurang? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


