
 

 
 

PENINGKATAN KETERAMPILAN  MENULIS KARANGAN NARASI 

MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SAMBI III, SAMBIREJO, SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

  

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat  

Sarjana S-1  

 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 
 

Oleh : 

DHAMAR AFRIDO 

A 510090023 

 

PROGRAM STUDI GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



 

 



 

 

ABSTRAK 

PENINGKATAN KETERAMPILAN  MENULIS KARANGAN NARASI 

MELALUI  STRATEGI PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE 

PADA SISWA KELAS V SD NEGERI SAMBI III, SAMBIREJO, SRAGEN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Dhamar Afrido , A 510090023, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013,    80 halaman 

 

 

Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Dalam melakukan 

proses pembelajaran guru dapat menggunakan beberapa strategi pembelajaran 

Picture and picture.  Kelas yang diadakan penelitian adalah kelas V yang didasari 

oleh hasil observasi yaitu: siswa ramai, siswa sulit memahami materi karangan 

narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia, konsentrasi siswa dalam pelajaran 

tidak terfokus, kurang keaktifan siswa dalam pembelajaran,dan rendahnya 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi melalui strategi 

pembelajaran Picture and picture pada siswa kelas V SD Negeri Sambi III 

Kecamatan Sambirejo, Sragen tahun pelajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

Analisis data dari penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari sebelum tindakan (pra 

siklus), siklus I sampai siklus II. Hasil penelitian diperoleh data keterampilan 

menulis karangan narasi sebelum penelitian sebesar 41,73%. Setelah diterapkan 

strategi Picture and picture dalam pembelajran Bahasa Indonesia keterampilan 

menulis karangan narasi siswa pada siklus I meningkat menjadi 59,99% dan pada 

siklus II meningkat menjadi 86,08%. 

. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran Picture and picture dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi siswa kelas V SD Negeri Sambi III Kecamatan Sambirejo, Sragen 

tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Kata kunci: strategi pembelajaran picture and picture, keterampilan menulis 

karangan narasi. 

 

 

 

 



 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan zaman saat ini mendorong dunia pendidikan menjadi 

bagian investasi penting yang menentukan masa depan suatu bangsa. Pesatnya 

perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas sangat diperlukan bagi negara-negara maju dan berkembang 

termasuk Indonesia agar tetap mempunyai daya saing di dunia internasional. 

Peningkatan kualitas SDM sangat tergantung pada kualitas pendidikan di suatu 

negara. 

Tuntutan terhadap pelayanan pembelajaran yang ditunjang oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong terjadinya 

pergeseran konsep pembelajaran. Model mengajar bergeser ke arah model 

belajar. Asumsi pergeseran tersebut bertolak dari peserta didik yang diharapkan 

dapat meningkatkan dirinya dengan memperkaya pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Guru di sekolah bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, 

akan tetapi bagian integral dalam sistem pembelajaran. Djamarah dan Aswan 

Zain (2002: 5) mengemukakan bahwa dihubungkan dengan belajar mengajar, 

strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah 

digariskan. Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu 

tugas utama guru. Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

ditujukan untuk membelajarkan siswa. Proses pembelajaran di kelas banyak 

menemui permasalahan baik yang bersumber dari guru maupun dari siswa. 

Permasalahan yang datang dari guru misalnya suara guru yang kurang keras, 

atau metode pembelajaran yang kurang tepat, sehingga dapat terjadi 

menurunnya konsentrasi belajar. Permasalahan yang datang dari siswa antara 

lain adalah kurangnya minat belajar, kurangnya motivasi belajar, masalah 

keaktifan dan kurangnnya konsentrasi belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis tanggal 5 Maret 2013 

dengan salah satu guru Bahasa Indonesia yaitu Ibu Marminah, S.Pd terhadap 



 

 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

Negeri Sambi III, hasilnya menunjukkan dari 23 siswa yang mempunyai 

keterampilan menulis karangan dalam proses pembelajaran sebanyak 41,73% 

siswa, sedangkan 58,27% siswa tidak terampil dalam menulis karangan dalam 

pembelajaran. 

Mukhsin Ahmadi (1990: 6) menyatakan bahwa: “Strategi belajar 

mengajar keterampilan berbahasa Indonesia adalah pola kegiatan belajar 

mengajar tertentu yang dipilih dosen untuk melaksanakan program belajar 

mengajar keterampilan berbahasa Indonesia yang menciptakan situasi belajar 

mengajar yang memungkinkan mahasiswa melakukan aktivitas mental 

intelektual secara optimal untuk mencapai tujuan keterampilan berbahasa yang 

terdiri atas: (1) keterampilan menyimak, (2) keterampilan wicara, (3) 

keterampilan membaca, dan (4) keterampilan menulis”. Penerapan strategi 

pembelajaran picture and picture dapat menarik perhatian siswa secara penuh. 

Penggunaan gambar sebagai media utama dalam strategi ini akan dapat 

membuat siswa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran dan siswa lebih 

konsentrasi belajar. Strategi ini juga membuat peserta didik yang selama ini 

tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi dan hasil belajar pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan penerapan strategi picture and picture pada siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Sambi III. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah SD Negeri Sambi III Kecamatan 

Sambirejo Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013. Tahap-tahap pelaksanaan 

kegiatan penelitian dilakukan selama bulan Mei 2013 pada kelas V SD Negeri 

Sambi III Kecamatan Sambirejo Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan 

melakukan pembelajaran Bahasa Indonesia menulis karangan narasi melalui 

pembelajaran dengan penerapan strategi picture and picture.  Data yang 

diperlukan dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari dua jenis, yaitu data 



 

 

kualitatif dan data kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). Perencanaan tindakan pada siklus pertama berdasarkan pada 

identifiksi masalah yang dilakukan pada tahap pra penelitian tindakan kelas 

(pra siklus). Untuk dapat menyajikan informasi maka rencana tindakan disusun 

untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang ditentukan. Rencana 

tindakan mencakup semua langkah-langkah tindakan secara rinci.  

Teknik pengumpulan data yang dapat diukur dilakukan dengan 

menggunakan test tertulis, sedangkan data yang tidak dapat diukur, yang 

berupa data kualitatif, diperoleh dengan cara: Wawancara mendalam, 

Observasi, Dokumentasi, dan hasil tes belajar.  Penyajian data dengan narasi 

dan tabel, sedangkan model analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis data tertata dalam siklus untuk diskripsi.  

Analisis data PTK, dilakukan melalui langkah-langkah: (1) reduksi 

data, (2) display/penyajian data, (3) mengambil kesimpulan dan, (4) verifikasi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara melakukan interaksi baik antar 

komponennya maupun dengan proses pengumpulan data pada siklus I dan 

siklus II. Peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Penelitian yang 

dilakukan dapat dikatakan berhasil atau tercapai tujuan yang diharapkan, 

apabila masing-masing indikator yang diukur sudah mencapai target yang telah 

ditetapkan sebesar 80%. 

 

C. HASIL PENELITIAN  

Berdasarkan analisis data seperti yang sudah diuraikan di muka, di 

mana penilaian hasil observasi tentang motivasi belajar dari pra siklus 

meningkat pada siklus I kemudian meningkat lagi pada hasil observasi 

konsentrasi belajar siswa pada siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa 

“melalui strategi pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas V SD Negeri Sambi III 

Kecamatan Sambirejo Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013”. Adapun 

perbandingan hasil observasi tentang peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi dapat dilihat pada Tabel 1. berikut : 



 

 

Tabel 1. Frekuensi Hasil Capaian Observasi tentang Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi pada Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II Siswa Kelas V SD 

Negeri Sambi III Kecamatan Sambirejo Sragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek yang Diamati 

Prosentase 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Keterampilan dalam 

mengemukakan 

isi/subtansi 

34,78% 73,91% 82,60% 

2 Terampil dalam 

pengorganisasian 

tulisan 

17,39% 26,08% 86,95% 

3 Penggunaan kosakata 17,39% 21,73% 82,60% 

4 Penggunaan kaidah 

bahasa tulis dalam 

menulis karangan 

52,17% 78,26% 91,30% 

5 Penggunaan tanda 

baca 

39,13% 43,47% 86,95% 

Rata-rata Prosentase 32,16% 48,69% 86,08% 



 

 

 Berdasarkan tabel 1, di atas dapat disimpulkan bahwa pada hasil 

pengamatan pra siklus, dari keseluruhan siswa dan dari 5 aspek yang dinilai 

dalam keterampilan menulis karangan narasi masih rendah. 

 Pada siklus I, dari keseluruhan siswa dan dari 5 aspek yang dinilai  dari 

setiap aspeknya sudah meningkat prosentasenya dibanding hasil keterampilan 

menulis karangan narasi sebelum tindakan (pra siklus). 

 Pada siklus II, dari keseluruhan siswa dan dari 5 aspek yang dinilai 

dari setiap aspeknya kondisi ini lebih meningkat dibandingkan sebelum 

tindakan pada siklus I. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menulis karangan narasi  

setelah menerapkan strategi picture and picture pada siklus II, mayoritas dari 

keseluruhan aspek yang sudah tercapai seluruh aspek keterampilan menulis 

karangan (5 aspek), kondisi ini lebih meningkat dibandingkan sebelum 

tindakan pada siklus I. 

 Berdasarkan analisis data tentang hasil belajar Bahasa Indonesia 

menulis karangan narasi yang sudah diuraikan di muka, di mana nilai rata-rata 

kelas dari pra siklus sebesar 67,57 meningkat pada tes Siklus I menjadi 68,70 

bahkan kemudian meningkat lagi pada hasil tes Siklus II menjadi 75,13, 

sehingga maka dapat disimpulkan bahwa “Penerapan strategi picture and 

picture dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi dan hasil 

belajar Bahasa Indonesia bagi siswa kelas V SD Negeri Sambi III”. Adapun 

perbandingan hasil belajar dan tingkat ketuntasan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2. Perbandingan Nilai Ketuntasan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

menulis karangan narasi Pra Siklus, Siklus I  dan Siklus II  

siswa kelas V SD Negeri Sambi III 

Sumber: Data yang diolah. 

 

 

 

No Nama 

Pra 

Siklus 

(KKM 

75) 

Siklus I Siklus II 

Nilai 
Kualifikasi 

(KKM 75) 
Nilai 

Kualifikasi 

(KKM 75) 

1 Rhokhim.P.E 65 80 Tuntas 80 Tuntas 

2 Setyawan Tri . 

w. 

75 65 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 

3 Atang 75 70 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

4 Dani Saputra 70 70 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

5 Wagi Lestari. 75 75 Tuntas 80 Tuntas 

6 Winingsih 60 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

7 Wahyu Eko .U. 60 65 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

8 Yulis Pratama 75 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

9 Ayu Pratiwi  65 75 Tuntas 75 Tuntas 

10 Sulis Fitriana 65 70 Tidak Tuntas 90 Tuntas 

11 Willi Wildan .A. 75 75 Tuntas 80 Tuntas 

12 Revino 

Setiyawan 

60 75 Tuntas 75 Tuntas 

13 Andre Budi 

Santoso 

75 70 Tidak Tuntas 80 Tuntas 

14 Fatikah T.K. 65 80 Tuntas 80 Tuntas 

15 Iin Nilam Sari 65 65 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 

16 Bima Putra 70 75 Tuntas 80 Tuntas 

17 Rahmad 75 80 Tuntas 80 Tuntas 

18 Junda Maulana 55 75 Tuntas 80 Tuntas 

19 Helmalia Niken 

.A. 

60 65 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 

20 Saputri 60 80 Tuntas 80 Tuntas 

21 Diki Satria 70 70 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 

22 Aisyah Wahyu 

Dian  

60 80 Tuntas 80 Tuntas 

23 Tia Ambarwati 80 85 Tuntas 80 Tuntas 

Presentase 

Ketuntasan (%) 

34,78 52,17 82,60 
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 Grafik 1. Perbandingan Nilai Ketuntasan Pembelajaran Bahasa Indonesia     

menulis karangan narasi Pra Siklus, Siklus I  dan Siklus II 

 

  

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa nilai yang diperoleh siswa adalah 

sebagai berikut: 

1. Perolehan nilai Pra Siklus, siswa yang memperoleh nilai tuntas ada 8 

siswa (34,78%) dan yang belum tuntas ada 15 siswa (65,22%). 

2. Perolehan nilai Siklus I siswa yang memperoleh nilai tuntas bertambah 

menjadi 12 siswa (52,17%) dan yang belum tuntas 11 siswa (47,83%). 

3. Perolehan nilai Siklus II siswa yang memperoleh nilai tuntas bertambah 

lagi 19 siswa (82,60%) dan yang belum tuntas ada 4 siswa (17,40%) 

Hal ini menunjukan suatu keberhasilan dari penerapan strategi picture and 

picture dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas V SD Negeri Sambi III 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan menulis karangan narasi pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia setelah menerapkan strategi picture and 

picture pada siklus II, mayoritas dari keseluruhan aspek sudah tercapai, kondisi 

ini jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum tindakan pada siklus I. Pada 

saat tindakan pra siklus masih sangat kurang. Hal ini diakibatkan selama guru 



 

 

mengajar menggunakan cara-cara konvensional atau menggunakan metode 

ceramah yang belum adanya ketertarikan dan aktivitas siswa secara maksimal 

dalam proses belajar mengajar dalam pembelajaran menulis karangan narasi 

pada mata pelajran Bahasa Indonesia. Peningkatan tersebut disebabkan oleh 

adanya penggunaan metode pembelajaran melalui penerapan strategi picture 

and picture dalam proses pembelajaran. Picture and picture merupakan salah 

satu dari model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun demikian, 

dalam penggunaan strategi pembelajaran picture and picture ada beberapa 

kelemahan, kelemahannya yaitu : a) Memakan banyak waktu, b) Banyak siswa 

yang pasif, c) Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas, d) 

Dibutuhkan dukungan fasilitas , alat ,dan biaya yang cukup memadai. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kelebihan dari pembelajaran dengan 

strategi picture and picture yaitu: a) Guru lebih mengetahui kemampuan 

masing – masing siswa, b) Melatih berfikir logis dan sistematis, c) Membantu 

siswa belajar berfikir berdasarkan sudut pandang suatu obyek     bahasan 

dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berfikir, d) 

Mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik, e) Siswa dilibatkan 

dalam pperencanaan dan pengelolaan kelas.. Oleh karena itu untuk 

memberikan pemecahan terhadap kekurangan tersebut, guru dapat menjelaskan 

ketika strategi picture and picture diterapkan pada saat pembelajaran, dan guru 

dapat mengoreksi kekurangan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 



 

 

strategi picture and picture sehingga tidak memberatkan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

 

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan rangkaian putaran penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan 

terlihat adanya perubahan yang merupakan hasil penelitian dalam rangka usaha 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bertitik tolak dari tindakan yang telah 

dilaksanakan pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa 

penerapan strategi picture and picture dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Keterampilan menulis 

karangan narasi siswa sebelum penelitian sebesar 41,73%, pada siklus I meningkat 

menjadi 59,99%, dan pada silkus II meningkat menjadi 86,08% siswa dapat terampil 

menulis karangan narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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