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ABSTRAK 

 

 Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi melalui strategi writing in the here and now pada kelas 

IVA SDN I Kuta tahun pelajaran 2015/2016. PTK ini dilaksanakan dalam dua. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, tes dan 

dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskriptif  kuantitatif 

dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang  telah dilaksanakan pada siklus 

1, nilai rata-rata kelas yang diperoleh yaitu 68,5 dengan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 24  orang dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 8 orang dengan nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah 55. Sehingga persentase ketuntasan klasikal yang 

dicapai pada siklus 1 75%. Hasil refleksi siklus 1 mengisyaratkan perbaikan 

tindakan pada siklus berikutnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada 

siklus II, jumlah siswa yang tuntas yaitu 28 orang dan siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 4 orang, dengan nilai tertinggi yang diperoleh 95 dan nilai terendah 60. 

Sedangkan nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 73,75 dengan persentase 

ketuntasan klasikal sebesar 87,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan 

strategi writing in the here and now dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi  siswa kelas IVA SDN I Kuta tahun pelajaran 2015/2016. 

 

Kata kunci:  strategi writing in the here and now, keterampilan menulis karangan 

narasi. 
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ABSTRACT 

 

 

This Classroom Action Research aims to increase students’ writing 

naration skill through strategy Writing in the  Here and Now at grade IVA SDN 1 

Kuta Academic Year 2015/2016. This research was conducted in two cycles. Data 

collecting Method used were  observation, test and documentation whereas, 

method of data analysis were descriptive quantitaive and qualitative. Based on 

data analysis result held in cycle 1,  classical mean score was 68.5 with the 

number of successful studens were 24 and failed students were 8. Highest score 

was 90 and the lowest score was 55. So that the classical successful students in 

cycle 1 was 75%. The result of reflection in cycle 1 showed that remedial action 

in next cycle was required. Based on analysis conducted in cycle 2, the number of 

successful students were 28 and failed students were 4, with the higherst score 

was 95 and the lowest score was 60. The classical mean score was 73.75 with 

classical successful was 87.5 %. That result showed that the application of straegy 

Writing in the Here and Now could increse writing naration skill of grade IVA 

students at SDN 1 Kuta Academic Year 2015/2016.  

 

Key words: strategy writing in the here and now, writing naration skill  
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A. Pendahuluan 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah  tidak terlepas dari empat 

keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

Keempat komponen keterampilan berbahasa di atas merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena 

merupakan alat untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Salah 

satu keterampilan yang menjadi bidang aktivitas dan materi pengajaran di 

sekolah dasar yang memegang peranan penting adalah pengajaran menulis. 

Keterampilan menulis sangatlah penting untuk diajarkan mengingat 

keterampilan ini merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Nurjamal, dkk (2011: 69), menulis 

sebagai keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam 

mengemukakan gagasan, perasaan, dan pikiran-pemikirannya kepada orang 

atau pihak lain dengan menggunakan media tulisan.  

Salah satu aspek keterampilan menulis di sekolah dasar  adalah 

menulis karangan narasi. Menulis karangan narasi di sekolah dasar sangat 

perlu untuk dikembangkan, karena dapat merangsang kemampuan berpikir 

dan berimajinasi untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis. 

Mengingat  karangan narasi sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang 

telah dialami oleh siswa, sehingga mempermudah siswa ketika akan menulis. 

Seperti yang dikemukakan oleh Kusumaningsih (2013: 67) bahwa mengarang 

merupakan sebuah metode terbaik untuk mengembangkan kemampuan di 

dalam menggunakan bahasa.  

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa keterampilan menulis 

sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Akan tetapi masih banyak ditemukan 

siswa yang belum mampu mengembangkan keterampilan menulis, tak 

terkecuali keterampilan menulis karangan narasi. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya yaitu kurangnya minat dan motivasi siswa 

untuk menulis.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV A SDN I Kuta 

pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, diperoleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia siswa, antara lain: 

kemampuan berbahasa Indonesia siswa dalam membuat kalimat masih 

kurang, kurangnya motivasi belajar siswa,  masih ada beberapa siswa yang 

kemampuan menulisnya masih sangat kurang, masih kurangnya penggunaan 

metode dan  media  yang bervariasi oleh guru kelas dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia sehingga menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. 

Salah satu solusi yang ditawarkan peneliti  untuk permasalahan 

tersebut adalah pengggunaan strategi pembelajaran  yang dapat menarik 

perhatian siswa dan dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa 



 
 

2 

khususnya keterampilan menulis karangan narasi pada kelas IVA yaitu 

penerapan strategi writing in the here and now. Strategi ini merupakan 

strategi pembelajaran yang  membantu peserta didik merefleksikan 

pengalaman yang telah mereka alami dengan  meminta peserta didik menulis 

laporan tindakan saat sekarang dari sebuah pengalaman yang telah mereka 

alami (seolah-olah pengalaman  itu terjadi di sini dan sekarang) (Silberman, 

2007: 186).  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi melalui strategi writing in the here and now pada kelas IVA 

SDN I Kuta tahun pelajaran 2015/2016? 

Adapun kerangka pemecahan yang dilakukan peneliti untuk 

mengatasi permasalahan pada kelas tersebut adalah dengan menerapkan 

langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi writing in 

the here and now untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 

siswa kelas IV A SDN I Kuta. Adapun langkah-langkah dalam penerapan 

strategi writing in the here and now yaitu: (1). guru menentukan jenis 

pengalaman yang akan  ditulis oleh siswa yang dibuat dalam bentuk tema 

pengalaman, yaitu tema berlibur, (2) guru membagikan lembar kerja siswa  

sebagai tempat menulis, (3) guru menginformasikan kepada peserta didik 

tentang pengalaman berlibur untuk tujuan penulisan reflektif, (4) guru 

menginstruksikan kepada peserta didik untuk menulis sekarang juga tentang 

pengalaman berlibur, (5) guru meminta siswa menulis karangan berdasarkan 

tema berlibur yang telah dipilih, (6) setelah selesai guru mengajak siswa 

untuk membacakan hasil karangan narasi dengan tema berlibur yang telah 

ditulis oleh siswa. (7) guru dan siswa menyimpulan hasil karangan narasi 

yang telah ditulis. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi melalui strategi  writing in the here and now  pada kelas IV-

A SDN I Kuta tahun pelajaran 2015/2016. 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

1. Hakikat Menulis Karangan  

Keterampilan menulis merupakan  suatu keterampilan 

berbahasa  dalam mengungkapkan gagasan dan pikiran yang 

disampaikan secara tertulis untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Karangan adalah hasil penjabaran dari suatu gagasan atau 

pokok bahasan dalam bentuk tertulis.  

Karangan narasi adalah sebuah bentuk tulisan yang 

menceritakan peristiwa secara kronologis dengan menggunakan 

bahasa yang figuratif. 
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2. Strategi Writing In The Here And Now 

Strategi pembelajaran adalah suatu pola perencanaan yang 

berisi rangkaian kegiatan yang digunakan untuk memberikan suasana 

yang kondusif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut Silberman (2007: 186) strategi writing in the here 

and now merupakan strategi  menulis yang membantu peserta didik 

merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami. 

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini antara lain: 

1. Idayatul Rahmah (2015) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Penerapan 

Strategi Writing In The Here And Now pada Siswa Kelas III Semester 2 

SDN Sewar Tahun Pelajaran 2014/2015”.  

2. Aulia Karima Luthfi (2013) yang berjudul “Pembelajaran Menulis Cerita 

Pendek dengan Menggunakan Teknik Writing In The Here And Now pada 

Siswa Kelas X”.  

3. Lisa Purnama Sari (2012) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi dengan Menggunakan Teknik  Bursa Kalimat 

pada Siswa Kelas V SDN 3 Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten 

Lombok Tengah Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: 

Penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) berdasarkan masalah yang sudah ada di SDN I Kuta. Adapun masalah 

tersebut berasal baik dari pihak guru maupun  siswa terkait pembelajaran di 

kelas. 

Salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan menulis siswa, terutama dalam menulis 

karangan narasi adalah melalui penerapan strategi writing in the here and 

now.   

Adapun kelebihan dari strategi ini yaitu dapat melatih dan 

mempertajam daya imajinasi siswa,  meningkatkan pemahaman siswa terkait 

materi yang diajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, strategi ini 

menghubungkan materi pelajaran dengan realita kehidupan sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna karena siswa belajar dari pengalamannya 

sendiri. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika strategi writing in the here 

and now diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 

IV-A SDN I Kuta tahun pelajaran 2015/2016. 
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C. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN I Kuta Kelas IV-A tahun pelajaran 

2015/2016.  Adapun waktu pelaksanaannya yaitu pada semester 2 tahun 

pelajaran 2015/2016.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV-A SDN I Kuta 

tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 30 siswa dengan perincian laki-

laki 18 orang dan perempuan 12 orang. Adapun observer dalam penelitian ini 

adalah guru kelas   IV-A SDN I Kuta yaitu Hairudin, S.Pd. 

Faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya adalah 

faktor guru, yakni aktivitas guru selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan strategi  writing in the here and now dan faktor siswa, 

yakni aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan 

keterampilan menulis karangan narasi bahasa Indonesia siswa  dengan 

menggunakan strategi writing in the here and now . 

Variabel penelitian ini dibagi dua, yaitu variabel operasional harapan 

yakni, peningkatan keterampilan menulis karangan narasi dan variabel 

operasional tindakan, yakni penerapan strategi writing in the here and now. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  yang terdiri dari empat langkah tindakan 

dilakukan, yaitu: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi (pengamatan) 

dan evaluasi, dan (4) refleksi.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu metode pengumpulan 

data yang digunakan oleh guru sebagai peneliti untuk memperoleh 

gambaran secara cermat tentang tindakan yang sedang dilakukan dan 

kemudian mendokumentasikan pengaruh atau dampak dari tindakan 

tersebut (Asrori, 2007: 53). 

2. Metode Tes  

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penelitian yang berbentuk 

suatu tugas untuk serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh anak atau 

sekelompok anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku 

atau prestasi anak tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang 

dicapai oleh anak-anak lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan 

(Nurkancana dan Sunartana, 1990: 34). 

3. Metode Dokumentasi 

Menurut Satori dan  Komariyah (2012: 148) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu yang  berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang. Alasan peneliti 
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menggunakan dokumentasi adalah karena dokumentasi merupakan 

sumber yang berguna sebagai bukti untuk melengkapi data-data yang 

diperoleh melalui pengumpulan data yang lain. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Lembar Instrumen Keterampilan Menulis 

Lembar penilaian keterampilan menulis karangan narasi siswa 

melalui strategi writing in the here and now (menulis di sini dan saat ini) 

dengan mengamati hasilnya di dalam proses pembelajaran. 

2. Lembar Observasi Aktivitas Mengajar Guru 

Penilaian terhadap aktivitas guru dilaksanakan menggunakan 

pedoman observasi dalam bentuk ratting skill atau skala rentang yaitu 

skala 4. 

3. Lembar Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Penilaian terhadap aktivitas guru dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung maka dibuatlah 

lembar observasi. Adapun bentuk lembar observasi yang digunakan 

adalah rating skill atau skala rentang yaitu skala 4. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif  kuantitatif (digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

tes secara tertulis, meliputi: ketuntasan belajar individu, rata-rata kelas, dan 

perhitungan persentase ketuntasan klasikal) dan deskriptif kualitatif 

(digunakan untuk menentukan kategori/kriteria  dalam sebuah data). 

1. Data Hasil Keterampilan Menulis 

a. Ketuntasan belajar secara individu 

 Adapun rumus untuk menghitung ketuntasan beajar secara individual 

digunakan rumus sebagai berikut. 

Skor = 
                          

                    
 x 100 

(Syaiful Musaddat, 2013:224). 

b. Rata-Rata Kelas 

Untuk  menghitung rata-rata kelas pada masing-masing siklus 

dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa, 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa kels tersebut sehingga 

diperoleh nilai rata-rata. Adapun rumusnya   sebagai berikut: 

   
  

  
 

Keterangan : 

   = nilai rata-rata  

    = jumlah semua nilai siswa 

    = jumlah siswa (Aqib, dkk ,  2010:40). 
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c. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Untuk menghitung persentase ketuntasan klasikal, digunakan rumus 

sebagai berikut. 

P = 
                                

       
 x 100% 

(Aqib, dkk, 2010: 41). 

2. Data Aktivitas Mengajar Guru 

Penilaian aktivitas mengajar guru diperoleh melalui observasi 

langsung dimana seorang guru yang mengajar diobservasi langsung oleh 

observer bersamaan dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Data 

aktivitas mengajar guru dianalisis dengan cara sebagai berikut. 

a. Menentukan skor aktivitas 

1) Skor 4 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

sangat baik. 

2) Skor 3 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

baik. 

3) Skor 2 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

cukup baik. 

4) Skor 1 diberikan jika deskriptor yang diamati dilakukan dengan 

tidak baik. 

b. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI) 

Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMI), yaitu skor yang mungkin 

dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyaknya indikator    = 5 

Banyaknya deskriptor tiap indikator  = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 

Skor  minimal untuk setiap dekriptor = 1 

Jadi, skor maksimal ideal   = 5 x 3 x 4 = 60 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = 5 x 3 x 1 = 15 

c. Menentukan Mean Ideal (MI) dan Standar Deviasi Ideal (SDI) 

Rumus: Mi = 
 

 
 SMi 

  = 
 

 
 (60) 

  = 30 

 SDi  = 
 

 
 (30) 

   = 10. 

d. Menemukan Kriteria Aktivitas  Mengajar Guru 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas 

guru dijabarkan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2  Kriteria Menentukan Aktivitas Mengajar Guru 

Interval Interval Skor Kategori 

X ≥ Mi + 1,5 SDi X  ≥ 45 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi  ≤  X < Mi + 1,5 SDi 35 ≤ X < 45 Baik 

Mi –  0,5 SDi  ≤  X < Mi + 0,5 SDi 25 ≤ X < 35 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi  ≤ X < Mi – 0,5 SDi 15 ≤ X < 25 Kurang Baik 

X < Mi – 1,5 SDi X < 15 Sangat 

kurang Baik 

(Nurkancana dan Sunartana: 1990) 

Keterangan: 

 X = rata-rata skor aktivitas mengajar guru. 

3. Data Aktivitas Belajar Siswa 

Penilaian aktivitas belajar siswa diperoleh dari hasil observasi yang 

dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi secara 

langsung oleh observer. Adapun teknik penilaian untuk aktivitas belajar 

siswa  terdiri dari empat indikator, setiap indikator  terdiri dari tiga 

diskriptor dan  mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan cara 

sebagai berikut. 

a. Menentukan skor aktivitas belajar siswa 

1) Skor 1 diberikan jika X ≤ 25% (1-7 orang) siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud 

2) Skor 2 diberikan jika 26% ≤ X ≤ 50% (8-15 orang) siswa yang 

melakukan deskriptor yang dimaksud 

3) Skor 3 diberikan jika 51% ≤ X ≤ 75% (16-22 orang) siswa 

melakukan deskriptor yang dimaksud 

4) Skor 4 diberikan jika X ≥ 76% (23-30 orang) siswa melakukan 

deskriptor yang dimaksud 

Keterangan:  

X = jumlah siswa yang aktif melakukan kegiatan menurut 

deskriptor. 

b. Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi) 

Menentukan Skor Maksimal Ideal (SMi), yaitu skor yang mungkin 

dicapai jika semua item dapat tercapai. 

Banyaknya indikator    = 5 

Banyaknya deskriptor tiap indikator  = 3 

Skor maksimal untuk setiap deskriptor = 4 

Skor minimal untuk setiap deskriptor = 1 

Jadi skor maksimal ideal   =  5 x 3 x 4 = 60 

Sedangkan skor minimal seluruh indikator = 5 x 3 x 1 = 15. 
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c. Menentukan Mean Ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 

Rumus: Mi = 
 

 
 SMi 

 = 
 

 
 (60) 

 = 30 

 SDi = 
 

 
 Mi 

  = 
 

 
 (30) 

  = 10. 

d. Menentukan Kriteria Aktivitas Belajar Siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas siswa dijabarkan pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Menentukan Aktivitas Belajar Siswa 

Interval Interval Skor Kategori 

X ≥ Mi + 1,5 SDi X  ≥ 45 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi  ≤ X< Mi + 1,5 SDi 35 ≤ X < 45 Aktif 

Mi - 0,5 SDi  ≤  X < Mi + 0,5 SDi 25  ≤ X < 35 Cukup Aktif 

Mi – 1,5 SDi  ≤ X < Mi – 0,5 SDi 15  ≤ X <  25 Kurang Aktif 

X < Mi – 1,5 SDi X <   15 Sangat 

kurang AKtif 

(Nurkancana dan Sunartana  : 1990) 

 Keterangan: 

 X = rata-rata skor aktivitas belajar siswa. 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini dikatakan berhasil jika: 

1. Ketuntasan klasikal hasil keterampilan menulis karangan narasi 

siswa dengan penggunaan strategi writing in the here and now  

mencapai 85% dari keseluruhan jumlah siswa kelas IVA SDN I 

Kuta. Artinya, penelitian ini dikatakan berhasil jika 85% siswa 

memperoleh nilai ≥ 65. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil jika kriteria aktivitas belajar 

siswa selama penelitian berlangsung minimal berkategori aktif. 

3. Penelitian ini dikatakan berhasil jika kriteria aktivitas mengajar  

guru dalam proses  pembelajaran minimal berkategori baik. 
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a. Jumlah skor aktivitas mengajar guru yang diperoleh sebesar  40 

dengan kategori baik. 

b. Jumlah skor aktivitas belajar siswa yang diperoleh sebesar 34 dengan 

kategori cukup aktif. 

c. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24  orang dan siswa yang tidak 

tuntas 8 orang dari jumlah siswa keseluruhan 32 orang , sehingga 

ketuntasan klasikal yang diperoleh dari hasil evaluasi sebesar 75% 

dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 65. 

d. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus II. 

2. Siklus II 

a. Jumlah  skor aktivitas mengajar guru yang diperoleh sebesar 46 

dengan kategori sangat baik. 

b. Jumlah skor aktivitas belajar siswa yang diperoleh sebesar 44 dengan 

kategori aktif. 

c. Jumlah siswa yang tuntas sebanyak  28 orang dan siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 4 orang dari jumlah siswa keseluruhan 32 orang, 

sehingga ketuntasan klasikal yang diperoleh dari hasil evaluasi 

sebesar 87,5%. 

d. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari 

siklus I ke siklus II serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada siklus II. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut merupakan tabel 

ringkasan hasil observasi dan evaluasi pada siklus I dan siklus II: 

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi  dan Evaluasi Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi Siswa dengan Menggunakan Strategi Writing In The Here 

And Now Siklus I dan II 

Siklus 

Hasil Evaluasi 

Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi  

Hasil Observasi Aktivitas 

Mengajar guru Belajar Siswa 

Rata-

Rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

Skor 

 

Kategori 

 
Skor Kategori 

I 68,5 75 % 40 Baik 34 Cukup aktif 

II 73,75 87,5 % 46 Sangat baik  44 Aktif 

Tabel 4.8 merupakan ringkasan hasil penelitian siklus I dan II yang 

menjelaskan bahwa kegiatan proses pembelajaran pada siklus I dan II 

mengalami peningkatan dan terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari 
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adanya perolehan dan peningkatan hasil evaluasi keterampilan menulis 

karangan narasi siswa pada siklus I dan II yakni dari rata-rata nilai siklus  I 

yang ditampilkan di atas yaitu 68,5 meningkat menjadi 73,75 pada siklus II. 

Begitupun dengan ketuntasan klasikal pada siklus I diperoleh ketuntasan 

klasikal sebesar 75 % meningkat menjadi  87,5% pada siklus II. 

Peningkatan keterampilan menulis karangan narasi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan strategi 

writing in the here and now yang dilaksanakan telah efektif dan maksimal 

sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan yakni 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditargetkan sebesar 85%. 

Aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa pada siklus I dan 

II pada tabel di atas juga menunjukkan adanya peningkatan dan 

perkembangan. Pada hasil observasi aktivitas mengajar guru pada siklus I 

menunjukkan bahwa kriteria yang diperoleh adalah baik. Hal ini dikarenakan 

dalam mengajar guru mendapatkan skor  39 dari skor maksimal  60 , dan 

pada siklus II meningkat menjadi  46 dengan kriteria sangat baik. Begitupun 

untuk aktivitas belajar siswa juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada 

hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I berkategori cukup aktif 

dengan jumlah skor perolehan sebesar 34  dari skor maksimal 60, sedangkan 

pada siklus II aktivitas belajar siswa berkategori aktif dengan skor perolehan 

44 dari skor maksimal 60 , sehingga disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

siswa pada siklus I mengalami peningkatan di siklus II. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi siswa dengan 

menggunakan strategi writing in the here and now pada kelas IVA SDN I 

Kuta. 

E. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dimana pada siklus I aktivitas 

mengajar guru berkategori baik dan pada siklus II berkategori sangat baik. 

Begitupun dengan aktivitas belajar siswa pada siklus I berkategori cukup aktif  

dan  pada siklus II berkategori aktif. 

Sedangkan dilihat dari persentase ketuntasan klasikal, pada siklus I 

persentase klasikal pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa mencapai 

75% pada siklus II meningkat menjadi 87,5%. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan 

adalah: 



 
 

11 

1. Diharapkan kepada pihak manajemen sekolah untuk memberikan 

dukungan berupa motivasi kepada siswa dan guru dengan cara 

meningkatkan fasilitas pembelajaran di sekolah. 

2. Bagi guru kelas IV A SDN I Kuta diharapkan dapat melanjutkan 

penggunaan strategi writing in the here and now dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan materi yang lain. 

3. Kepada siswa diharapakn dapat berperan aktif  dalam pembelajaran, 

sehingga materi dapat dipahami dengan baik dan pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan. 

4. Kepada mahasiswa atau peneliti berikutnya disarankan untuk mencoba 

menerapkan strategi writing in the here and now pada materi yang 

lainnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 
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