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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengarang siswa 

melalui penerapan media gambar seri. Subyek penelitian adalah guru dan siswa 

kelas V SD Negeri Kuwawur 02 yang berjumlah 31 siswa. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data 

menggunakan bentuk trianggulasi sumber dan trianggulasi waktu. Teknik analisis 

data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, persiapan, penyusunan 

rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan, dan penyusunan rencana. 

Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing – masing siklus 

terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam kemampuan mengarang 

siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai 

siswa dalam menulis paragraf narasi yang meningkat dari siklus I dan siklus II. 

Pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa dalam keterampilan 

menulis sebesar 75% atau 24 siswa dan pada siklus II sebesar 87,5% atau 28 

siswa. Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan metode Penggunaan 

Gambar Seri mampu meningkatkan kemampuan mengarang siswa. 

 

Kata kunci : Kemampuan mengarang, metode Penggunaan Gambar Seri 

  



PENDAHULUAN 

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan 

dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan 

(pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (ayat 1). 

Artinya, penddikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan 

(peserta sisik, tenaga pendidik, dan pendidik) menjunjung semangat kebersamaan, 

kebhinekaan, dan tanggung jawab. Pendidikan harus mampu memberdayakan 

semua komponen dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 

pendidikan. 

Namun praktik yang terjadi di lapangan pendidikan masih berjalan dengan 

asal-asalan tanpa mengindahkan apa yang dimaksud dalam UU Sisdiknas tersebut 

di atas. Terutama di daerah yang agak terpencil seperti tempat peneliti sekarang, 

khususnya pada penyelenggaraan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas V semester I tahun pelajaran 2012/2013.  

Kemauan menulis bagi siswa sekarang ini sangat rendah disebabkan 

karena adanya anggapan bahwa pelajaran bahasa dianggap pelajaran yang mudah 

dan dianggap kurang terlalu penting. Guru sendiri masih memandang bahwa 

pelajaran eksak lebih utama, maka praktik di lapangan banyak terjadi jam untuk 

pelajaran non eksak mengalami penyumbatan untuk mengajarkan mata pelajaran 

eksak. Maka dari itu siswa terbawa dengan pembelajran dari guru sehingga minat 



menulis siswa khususnya mengarang masih sangat rendah. Inilah praktek 

pembelajaran konvensional yang seharusnya sudah direnovasi. 

Perumusan Masalah 

Jadi masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah  “ Apakah 

media gambar seri dapat meningkatkan kemampuan  mengarang pada siswa kelas 

V SDN Kuwawur 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Semester I Tahun 

Ajaran 2012/2013? “ 

Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian mempunyai maksud supaya: 

1. Meningkatkan kemampun mengarang siswa 

2. Menyelenggarakan pembelajaran yang menarik 

 Adapun yang menjadi tujuan secara khusus dalam penelitian ini adalah untuk  

meningkatkan kemampuan mengarang pada siswa kelas V melalui penerapan 

media gambar seri. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan media gambar dalam proses kegiatan belajar mengajar 

akan memudahkan siswa dalam memahami pelajaran khususnya dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis sebuah karangan. 

2. Bagi  Guru 

Membantu guru menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam 

pelajaran secara lebih mudah dan menyenangkan kepada siswa 



3. Bagi Peneliti 

Dapat memperkaya pengalaman belajar yang berkaitan dengan tugasnya 

sebagai pengajar sekaligus pendidikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di sebuah desa kecil di daerah perbatasan 

antara Kabupaten Pati badian selatan dengan Kabupaten Grobogan bagian utara. 

Tepatnya penelitian  ini dilaksanakan di SDN Kuwawur 02 Kecamatan Sukolilo 

Kabupaten Pati.  

Penelitian ini di mulai dengan kegiatan persiapan dan pengajuan proposal 

pada bulan Mei Tahun 2012. Penelitian dilaksanakan pada  semester I Tahun 

Ajaran 2012/2013 yaitu Bulan Mei sanpai dengan Bulan Agustus 2012. 

Subjek Penelitian 

Subyek dalam penelitian adalah siswa kelas V SDN Kuwawur 02 

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang terdiri dari 31 siswa dengan rincian 13 

putri dan 18 putra. 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis kualitatif yang berbentuk PTK 

menurut Zainal Aqib (2006:13) PTK yaitu pencermatan terhadap kegiatan yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. 

  



Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindaka kelas 

(Classroom Action Research). Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus yang berusaha 

mengkaji dan merefleksikan secara mendalam beberapa aspek dalam kegiatan 

belajar mengajar. Pemberian tindakan pada siklus pertama didasarkan pada hasil 

refleksi awal. Berpedoman pada refleksi awal dilakukan penelitian tindakan kelas 

(PTK) melalui tahapan/prosedur perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

refleksi.  

Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Menurut Arikunto (2006 : 222) Observasi adalah suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur 

terstandar.   

2. Test 

Arikunto (2006:223) untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti, digunakan tes. Test adalah serangkaian butir 

pertanyaan yang diberikan kepada peserta test untuk mengetahui 

kemampuannya. Metode tes digunakan untuk menilai dan mengukur prestasi 

belajar siswa terutama aspek kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan 

pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran.  

  



Validitas Data 

Teknik validitas data adalah untuk mengetahui keabsahan data yang 

didapat. Setiap informasi yang dipakai sebagai data penelitan harus diperiksa dan 

diperiksa dulu validitasnya, sehingga data yang didapat biosa dipertanggung 

jawabkan. Teknik pengujian ini diproses dengan trianggulasi data, yaitu 

trianggulasi waktu dan trianggulasi data. 

Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam suatu kegiatan 

pembelajaran perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kulitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati ( Bogdan dan Taylor dalam Margono, 1997: 36). 

Indikator 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pada pelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan membuat karangan nilai akhir 

siswa harus memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan 

oleh sekolah yaitu 65 artinya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 65 

maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus atau belum tuntas 

b. Peningkatan prestasi belajar dalam perbaikan dikatakan berhasil jika 80% dari 

jumlah siswa tuntas dalam belajar. 

 

  



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah 

a. Nama Sekolah : SD NEGERI KUWAWUR 02 

b. Alamat Sekolah :  

RT 

RW 

Desa 

Kecamatan 

Kabupaten 

Provinsi 

Kode Pos 

Telp/HP 

Email 

FB 

: 09 

: 05 

: Kuwawur 

: Sukolilo 

: Pati 

: Jawa Tengah 

: 59172 

: 085225494000 

: sdnkuwawir02@yahoo.com 

: Sdn Kuwawur Dua 

c. Tahun Operasional   : 1977  

d. Status Tanah   : Hak Pakai  

e. Daya Listrik    : 450 Volt  

Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah 

“ Imtaq akhlak mulia, berbudaya tinggi dan cinta Tanah Air, sebagai modal 

penguasaan IPTEK” 

  



b. Misi Sekolah 

1. Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan melalui system pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

2. Mengembangkan budaya kompetitif bagi siswa dalam upaya 

meningkatkan   prestasi 

3. Melestarikan dan mengembangkan olahraga, seni dan budaya 

4. Mengembangkan pribadi yang cinta Tanah Air 

Diskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat pembelajaran 

Bahasa Indonesia pokok bahasan mengarang, siswa terlihat kurang semangat dan 

sebagian besar siswa terlihat bingung ketika diminta untuk menuliskan sebuah 

karangan. Hasil dari observasi awal ini, diperoleh informasi mengenai masalah 

yang terjadi yaitu :  

1. Sebagian besar siswa kurang antusias dengan pembelajaran mengarang.  

2. Siswa kesulitan mendapatkan ide untuk diceritakan dalam karangan.  

3. Metode yang digunakan guru hanya ceramah sehingga membuat siswa 

merasa bosan.  

4. Guru kurang memfasilitasi siswa untuk berlatih menulis dan kurang memberi 

perhatian kepada siswa saat siswa merasa kesulitan dalam menulis.  

Diskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan pada tanggal 16 Juli 2012, pembelajaran dilaksanakan 

dengan pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama 2 jam 

pelajaran (70 menit). Pada siklus ini, peneliti menyiapkan materi pelajaran Bahasa 



Indonesia menulis berdasarkan pengalaman dengan kompetensi dasar menulis 

karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaan ejaan. Berdasarkan pengamatan kemampuan siswa dalam menulis, 

diketahui bahwa keterampilan siswa dalam menulis masih rendah. 

Diskripsi Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus II dilakukan pada tanggal 23 

Juli 2012. Pada siklus II ini guru meningkatkan kinerja dan bimbingan serta 

pengarahannya terhadap siswa, agar siswa dapat lebih fokus dalam pembelajaran.  

Adapun tahap perencanaan dari kegiatan siklus II meliputi :  

1. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran 

yang sudah dikembangkan dari RPP siklus I  

2. Menyiapkan pedoman observasi  

Langkah – langkah pembelajaran pada siklus II tidak jauh berbeda dengan 

siklus I. Pelaksanaannya tetap mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dibuat. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada siklus II suasana belajar mengajar di kelas sudah membaik, 

komunikasi antara guru dan siswa juga terjalin dengan baik. Perhatian siswa 

sudah terfokus kepada penjelasan guru sehingga siswa dapat memahami materi 

yang dijelasakan dengan baik. Hasil dari pelaksanaan tindakan siklus II dapat 

dikatakan mengalami peningkatan dibanding pelaksanaan tindakan siklus I.  



Adapun peningkatan keterampilan menulis paragraf narasi siswa dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini :  

Tabel 11. Daftar nilai Kemampuan Mengarang siswa 

sebelum dan sesudah tindakan 

No Nama Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Agus Mariono 55 60 64 

2 Zuliani 58 70 70 

3 Danu Widi P 80 80 82 

4 Muchairil 60 62 74 

5 Sofiatun Jati U 83 85 87 

6 Widarti 86 86 89 

7 Jacky Mustofa 60 71 71 

8 Gunawan 74 77 77 

9 Agus Jumanto 58 70 72 

10 Ardian Fernando 60 62 70 

11 Abdul Karim 56 58 62 

12 Aldi Yuliono 71 75 76 

13 Ananda Ardiansyah 54 54 60 

14 Devi Junia Rani 57 62 67 

15 Erma Dwiyanti 55 57 61 

16 Eva Bayu Setiawan 75 78 80 

17 Faradila Cornelia 78 81 82 

18 Irwan Wahyudi 76 79 79 

19 Kustibah Wulansari 79 79 82 

20 Kusmiyati 77 82 82 



21 Malindo Setyo Wahyudi 58 61 68 

22 Nur Hidayah 62 70 72 

23 Nila Setyani 82 85 85 

24 Putri Nilam K 75 75 78 

25 Prasetyo 78 80 81 

26 Revi Oktaviani 83 85 86 

27 Sefia Novitasari 79 81 82 

28 Suwati 75 80 82 

29 Windi Pertiwi 81 83 85 

30 Deli Ijia 62 75 75 

31 Tabita Kristyaningrum 72 75 75 

Jumlah Siswa yang memenuhi 

KKM 

19 24 27 

Presentase 38% 64% 89% 

 

Berdasarkan data hasil penelitian di atas mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa dengan Penerapan media Gambar Seri dapat meningkatkan kemampuan 

mengarang siswa kelas V SD Negeri Kuwawur 02, Kecamatan Sukolilo, 

Kabupaten Pati. 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa: “Penerapan media Gambar Seri dapat meningkatkan kemampuan 

mengarang siswa kelas V SD Negeri Kuwawur tahun pelajaran 2012/2013”.  



Peningkatan kemampuan mengarang siswa yang ditunjukkan dengan 

adanya peningkatan jumlah siswa yang tuntas dengan mendapatkan nilai 

mengarang > 65 adalah sebagai berikut:  

1. Pada siklus I, siswa yang mendapatkan nilai mengarang > 65 ada 24 siswa dari 

32 siswa (75%).  

2. Pada siklus II, siswa yang mendapatkan nilai mengarang > 65 ada 28 siswa dari 

32 siswa (87,5%)  

Implikasi 

Kesimpulan diatas memberikan implikasi bahwa dengan pembenahan cara 

mengajar dan penggunaan metode yang tepat dan bervariasi dari seorang guru 

akan memberi pengaruh pada kegiatan belajar siswa yang berdampak pada 

kemampuan siswa menguasai materi yang diajarkan. Penerapan media Gambar 

Seri  merupakan salah satu metode yang memiliki manfaat dalam pembelajaran 

menulis untuk membantu siswa dalam menemukan ide – ide cerita yang 

dikembangkan dengan kreatif.  

Dengan metode pembelajaran Penerapan Gambar Seri  yang digunakan 

dalam dua siklus dapat meningkatkan kemampuan mengarang siswa dengan 

kriteria penilaian yaitu isi cerita yang mengacu pada ide cerita yang ditulis, 

organisasi karangan yang menitikberatkan pada pengungkapan ide yang runtut, 

kosakata yang digunakan siswa dalam karangan, pengembangan bahasa yang 

memperhatikan pada konstruksi kalimat, dan mekanisme aturan penulisan ejaan 

dan tanda baca.  

 



Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

usaha untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas melalui metode 

Penerapan Media Gambar Seri, maka diajukan sejumlah saran sebagai berikut :  

1.  Saran Bagi Guru  

a. Sebagai bahan masukan guru untuk memilih pendekatan dan metode 

pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran menulis. Salah satunya 

dengan menerapkan metode Journalist’s Quentions dalam pembelajaran 

menulis paragraf narasi, karena dengan metode tersebut dapat 

meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi siswa.  

b. Guru perlu memperbanyak latihan menulis bagi siswa. Hal ini akan dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa terutama 

keterampilan menulis.  

c. Guru perlu memberikan jam tambahan dan perhatian khusus bagi siswa 

yang belum mencapai KKM dalam pembelajaran menulis.  

2.  Peneliti Berikutnya  

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa, hendaknya 

mengembangkan penelitian ini dan melakukan perbandingan dengan metode 

yang lebih variatif, sehingga keterampilan menulis siswa dapat ditingkatkan 

melalui berbagai metode inovatif. Hal ini dilakukan agar pembelajaran 

menulis di sekolah menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi 

siswa dan siswa memiliki keterampilan menulis dengan baik. 
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