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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterampilan menulis karangan siswa kelas 

V SDN 11 Mataram tahun pelajaran 2016/2017. Faktor utamanya yaitu dalam pengkajian 

materi guru masih kesulitan menyajikan materi menulis secara menarik, inspiratif, dan 

kreatif. Guru masih dominan menggunakan metode ceramah dengan teknik penugasan. 

Strategi semacam ini menjadi kendala bagi pengembangan keterampilan menulis siswa 

sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan dengan menerapkan model pembelajaran picture and 

picture berbasis media gambar berseri pada siswa kelas V SDN 11 Mataram tahun 

pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari dua siklus. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan tes. 

Analisis data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah 

dilakukan pada siklus I, nilai rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 74,23. Pada siklus II 

nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 81,30. Hasil aktivitas guru pada siklus I 

memperoleh skor 13 dengan kategori baik, pada siklus II memperoleh skor 17 dengan 

kategori sangat baik. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 40 dengan kategori 

cukup aktif, dan pada siklus II memperoleh skor 50,5 dengan kategori aktif. Adapun 

persentase ketuntasan klasikal siswa pada siklus I mencapai 65,12% sedangkan pada 

siklus II ketuntasan klasikal siswa mencapai 88,37%. Penelitian Tindakan Kelas ini 

dinyatakan tuntas karena telah tercapainya seluruh indikator keberhasilan melebihi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran picture and picture berbasis media gambar berseri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa kelas V SDN 11 Mataram tahun 

pelajaran 2016/2017, dan model pembelajaran Picture and picture berbasis media gambar 

berseri ini perlu diterapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia materi menulis karangan. 
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ABSTRACT 
 

This research is motivated by low writing skill of fifth grade students in SDN 11 Mataram 

of academic year 2016/2017. The main factor is that in the review of the material of 

teachers is still difficult to present the writing material in interest, inspirational, and 

creative. Teachers are still dominant using lecture methods with assignment techniques. 

Such a strategy becomes an obstacle to the development of students' writing skills so that 

the learning objectives are not achieved. The purpose of this research is to improve the 

skill of writing essay by applying the model of picture and picture learning based on the 

media of serial image on the fifth grade students SDN 11 Mataram in academic year 

2016/2017. This study used a classroom action research consisting of two cycles. Data 

collection techniques with observation, documentation, and tests. Data analysis is 

descriptive qualitative. Based on the results of data analysis that has been done in cycle I, 

the average value of the obtained class of 74.23. In cycle II the grade point average 

increased to 81.30. Teacher activity in cycle I get score 13 with good category, in cycle II 

get score 17 with very good category. Student activity in cycle I get score 40 with enough 

active category, and in cycle II get score 50,5 with active category. The percentage of 

students 'classical completeness in the first cycle reached 65.12% while in cycle II 

students' classical completeness reached 88.37%. Classroom Action Research is declared 

complete because the achievement of all success indicators exceeds Minimum 

Exhaustiveness Criteria (KKM). Thus, it can be concluded that the application of picture 

and picture learning model based on media image series can improve the writing skill of 

fifth grade student of SDN 11 Mataram in academic year 2016/2017, and Picture and 

picture model based on media image series is should be applied by the teacher in learning 

process Teaching on the subjects of Bahasa Indonesia writing material essay. 
 

Keywords: Writing skills, Picture and picture, and media image series. 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menulis merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menulis juga merupakan 

salah satu aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan menulis sangat erat 

hubungannya dengan keterampilan bahasa lainnya yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan membaca, dan keterampilan berbicara. Keempat keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan. 

Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang tidak kalah penting 

dari keterampilan lainnya. Menulis sangat penting untuk dikuasai para peserta 

didik karena memudahkan peserta didik berpikir secara kritis. Pembelajaran 

menulis pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendorong siswa menulis dengan 

jujur dan bertanggung jawab, merangsang imajinasi dan daya pikir atau intelek 

siswa, dan menghasilkan tulisan yang bagus organisasinya, tepat, jelas, dan 

ekonomis penggunaan bahasanya. 

Keterampilan menulis harus dikembangkan secara lebih dini mulai dari 

pendidikan dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Keterampilan menulis ini 

tidak dapat datang tiba-tiba, tetapi dapat dicapai melalui proses belajar dan berlatih 

secara terus menerus. Pengajaran keterampilan menulis karangan harus diupayakan 

lebih bermakna bagi siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada 

kelas V SD siswa diharapkan sudah mampu menulis dan membiasakan 

menuangkan isi pikirannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan 

mulai dari menulis surat, pantun, puisi dan karangan dalam bentuk sederhana. 

Namun, kenyataannya sampai saat ini kemampuan menulis siswa SD masih jauh 

dari harapan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi awal dan 

wawancara terhadap ibu Baiq Nurul Hidayani S.Pd selaku guru kelas V SDN 11 

Mataram pada semester awal yang telah dilakukan diruang kelas saat jam pelajaran 

Bahasa Indonesia hari Senin tanggal 20 Februari 2017, diketahui bahwa 

kemampuan menulis karangan siswa masih rendah. Ini sejalan dengan informasi 

guru bahwa para siswa masih mengalami kesulitan dalam menuangkan buah 

pikiran ide atau gagasan kedalam bentuk tulisan. Serta diperoleh data nilai 

semester pada mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya materi menulis 

karangan, bahwa sebanyak 19 dari 43 siswa atau 44% siswa memperoleh nilai 



diatas KKM dan 24 dari 43 siswa atau 56% siswa memperoleh nilai dibawah 

KKM. Siswa rata-rata mendapat nilai dibawah 75 dengan ketuntasan klasikalnya 

adalah 44%, dimana KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan 

oleh sekolah yakni 75. Ini berarti indikator ketercapaian belum mencapai standar 

ketuntasan klasikal yakni 85%. 

Faktor utama yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menulis 

karangan yaitu dalam pengkajian materi guru masih kesulitan menyajikan materi 

menulis secara menarik, inspiratif, dan kreatif. Guru masih dominan menggunakan 

metode ceramah dengan teknik penugasan. Guru menentukan tema atau topik lalu 

siswa diberi tugas untuk mengarang. Siswa disuruh mengembangkan kerangka 

karangan dan sebagainya dengan penekanan pada hasil tulisan tanpa memberi 

bimbingan terlebih dahulu. Strategi semacam ini menjadi kendala bagi 

pengembangan keterampilan menulis siswa sehingga tujuan pembelajaran tidak 

tercapai. 

Merujuk dari pendapatnya Joyce (dalam Ngalimun, 2014: 7) yang 

mengatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam 

mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. Adapun salah satu model pembelajaran yang dapat 

menjawab permasalahan di atas adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

Picture and Picture yaitu model pembelajaran dalam bentuk sajian informasi 

kompetensi, sajian materi, perlihatkan gambar kegiatan berkaitan dengan materi, 

siswa (wakil) mengurutkan gambar sehingga sistematik, guru menginformasi 

urutan gambar tersebut, guru menanamkan konsep sesuai materi bahan ajar, 

penyimpulan, evaluasi dan refleksi (Ngalimun, 2014: 177). Pembelajaran ini 

memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 

Adapun media pembelajaran yang bisa dipadukan dengan model 

pembelajaran Picture and Picture adalah media gambar berseri, seperti yang 

dijelaskan Musaddat (2013: 133-134) “gambar yang digunakan sebagai media 

dapat berupa gambar jadi. Misalnya, guru akan mengajarkan mengarang dengan 

memanfaatkan gambar dan siswa membuat karangan berdasarkan gambar yang 

dilihatnya bisa gambar tunggal atau gambar berseri.” Media gambar berseri 

merupakan suatu media visual yang berisikan urutan gambar-gambar, antara 

gambar satu dengan gambar yang lain saling berhubungan dan menyatakan suatu 

peristiwa/kejadian. Media gambar berseri adalah cerita atau daya upaya dalam 



menyusun atau menulis karangan dengan menerjemahkan isi pesan visual (gambar 

seri) kedalam wujud atau bentuk bahasa lain. Media gambar berseri dapat 

digunakan dalam mengembangkan keterampilan siswa terutama pada keterampilan 

menulis karangan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Karangan Melalui Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture 

Berbasis Media Gambar Berseri Siswa Kelas V SDN 11 Mataram Tahun Pelajaran 

2016/2017.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah 

yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah meningkatkan 

keterampilan menulis karangan dengan penerapan model pembelajaran picture and 

picture berbasis media gambar berseri pada siswa kelas V SDN 11 Mataram tahun 

pelajaran 2016/2017?” 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Keterampilan Menulis Karangan 

Keterampilan menurut Kamus Bahasa Indonesia (2011: 550) adalah hal 

terampilan atau kemahiran dan kecakapan untuk menyelsaikan tugas atau 

kecekatan. Menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke 

dalam lambang-lambang tulisan (Semi, 2007: 14).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

karangan adalah kemahiran dan kecekatan dalam menuangkan buah pikiran (ide) 

atau gagasan ke dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara 

utuh, lengkap, dan jelas sehingga menghasilkan sebuah karya tulis yang dapat 

dikomunikasikan dan dipahami oleh pembaca dengan baik. 

B. Model Pembelajaran Picture and Picture Berbasis Media Gambar Berseri 

Model Pembelajaran Picture and Picture  adalah salah satu model 

pembelajaran  kooperatif. Menurut Aqib (2013: 18) model pembelajaran ini 

seperti halnya example non example didasarkan atas contoh. Namun, contoh pada 

model  ini lebih ditekankan pada gambar. Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, 

Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan.  

Gambar berseri adalah rangkaian gambar yang terdiri atas dua gambar atau 

lebih yang merupakan satu kesatuan cerita. Gambar berseri merupakan sejumlah 



gambar yang menggambarkan suasana yang sedang diceritakan dan menunjukkan 

adanya kesinambungan antara gambar yang satu dengan lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud Peneliti dengan model 

pembelajaran Picture and Picture berbasis media gambar berseri disini ialah 

mengkombinasikan model pembelajaran Picture and Picture dengan gambar 

berseri sebagai media pembelajaran yang digunakan. 

C. Kerangka Berfikir 

Mengembangkan buah pikiran dalam bentuk karangan masih sulit 

dilakukan oleh para siswa. Hal ini dikarenakan guru belum mampu menyajikan 

materi menulis secara menarik, inspiratif, dan kreatif. Guru masih dominan 

menggunakan metode ceramah dengan teknik penugasan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu perubahan dalam pembelajaran, 

baik media, model, strategi, maupun teknik pembelajaran. Salah satu alternative 

tindakan yang dapat menyelsaikan permasalahan tersebut adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran Picture and Picture berbasis media gambar 

berseri. 

Diharapkan model pembelajaran Picture and Picture berbasis media 

gambar berseri akan sangat baik diterapkan dalam mengembangkan dan 

meningkatkan ketererampilan siswa terutama pada materi menulis karangan. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dikemukakan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: “jika model pembelajaran Picture and Picture berbasis 

media gambar berseri diterapkan secara optimal, maka keterampilan menulis 

karangan pada siswa kelas V SDN 11 Mataram meningkatkan.” 

III. PELAKSANAAN PENELITIAN  

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN 11 Mataram Kabupaten Kota 

Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). SDN 11 Mataram terletak di Desa 

Rembiga yaitu tepatnya di Jln.Jendral Sudirman No.34 Rembiga kec. Selaparang 

yang berada tepat disamping jalan raya rembiga. Penelitian ini dilaksanakan mulai 

tanggal 3 - 13 April 2017 semester Genap tahun pelajaran 2016/2017.  

B. Subjek dan Observer Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 11 Mataram, dengan 

jumlah siswa 43 orang yang terdiri dari 22 siswi perempuan dan 21 siswa laki-



laki. Adapun yang menjadi observer pada penelitian ini adalah Guru kelas V SDN 

11 Mataram yakni ibu Baiq Nurul Hidayani S.Pd. sebagai observer I yang 

mengamati aktivitas guru dalam mengajar dengan menerapkan model 

pembelajaran Picture and Picture berbasis media gambar berseri. Dan Veny 

Alfionita selaku mahasiwi sebagai observer II yang mengamati aktivitas belajar 

siswa. Dan adapun yang menjadi guru disini adalah peneliti sendiri dan siswanya 

adalah siswa kelas V SDN 11 Mataram. 

C. Faktor yang Diteliti 

Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu aktivitas mengajar guru 

selama proses belajar berlangsung dengan menerapkan model Pecture and Picture 

berbasis media gambar berseri pada pembelajaran menulis karangan. Faktor siswa 

yang diteliti adalah Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dan keterampilan menulis karangan siswa sesudah proses 

pembelajaran berlangsung sebagai dampak dari penerapan model pembelajaran 

Picture and Picture berbasis media gambar berseri pada pembelajaran menulis 

karangan. 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Keterampilan Menulis Karangan 

Keterampilan menulis karangan yang dimaksud disini adalah kemahiran 

siswa dalam menyusun karangan bebas mulai dari menentukan tema, membuat 

kerangka karangan dan mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah 

karangan yang utuh dengan mengamati media gambar berseri sebagai objek 

serta kecekatan siswa dalam menulis dengan memperhatikan kesesuaian isi, 

pertautan, kesatupaduan, ejaan dan tanda baca, struktur tata bahasa serta 

kerapian dan kebersihan tulisan. 

2. Model Pembelajaran Picture and Picture Berbasis Media Gambar Berseri  

Model Pembelajaran Picture and Picture berbasis media gambar berseri 

yang dimaksud disini ialah mengkombinasikan model pembelajaran Picture 

and Picture dengan gambar berseri sebagai media pembelajaran yang 

digunakan. Model Pembelajaran Picture and Picture adalah suatu model 

pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan 

menjadi urutan logis sehingga siswa menemukan sendiri konsep materi yang 

mereka pelajari. Pembelajaran ini memiliki ciri Aktif, Inovatif, Kreatif, dan 

Menyenangkan. 



E. Rancangan dan Langkah-Langkah Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri 

dari tiga pertemuan, dan dua petermuan untuk kegiatan belajar mengajar dan 

satu kali pertemuan lagi untuk evaluasi. Iskandar (2011: 114) mengemukakan, 

penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang-ulang. 

Yang mencakup empat langkah sebagai berikut: (1) perencanaan (planning), 

(2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observaing) dan (4) refleksi 

(reflecting).  

2. Langkah-Langkah Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini direncanakn terbagi menjadi dua 

siklus dan dari setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin 

dicapai. Dimana setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data hasil belajar berupa nilai hasil menulis karangan siswa dengan 

menggunakan tes tertulis dan data aktivitas guru dan siswa dikumpulkan 

menggunakan lembar observasi. Tes dilakukan oleh peneliti setelah peneliti 

melakukan pembelajaran pada masing-masing siklus untuk mengukur sejauh 

mana pencapaian hasil belajar siswa terhadap pembelajaran yang diberikan guru. 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati dan menilai keaktifan atau proses 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

G. Instrument Penelitian 

Adapun instrument yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar observasi kegiatan mengajar guru adalah lembar yang digunakan untuk 

mengamati langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh dan dilakukan guru 

selama pelaksanaan tindakan dalam menerapkan model pembelajaran Picture 

and Picture berbasis media gambar berseri dalam upaya meningkatkan 

keterampilan menulis karangan siswa. Pengisian lembar observasi 

menggunakan tehnik check list (√) yang diisi pada setiap pertemuan 1 dan 2. 

2. Lembar observasi aktivitas belajar siswa adalah lembar yang digunakan untuk 

mengamati aktivitas belajar siswa sebagai respon atas pelaksanaan tindakan 

pembelajaran yang dilakukan guru selama pembelajaran berlangsung. 



Pengisian lembar observasi menggunakan tehnik check list (√) yang diisi pada 

setiap pertemuan 1 dan 2. 

3. Lembar tes digunakan untuk mengukur kemampuan memahami siswa secara 

individu dan kelompok. Dalam lembar tes terdapat suatu soal uraian, siswa 

diperintahkan untuk membuat kerangka karangan mulai dari ide pokok masing-

masing gambar seri sehingga menjadi suatu karangan yang utuh dan menarik.  

H. Metode Analisis Data 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data hasil keterampilan 

menulis karangan siswa, data aktivitas mengajar guru, dan data aktivitas belajar 

siswa. Dalam hasil keterampilan menulis karangan siswa di dapat dari tugas 

menulis karangan siswa. Data aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa 

diperoleh dari hasil observasi. Karena penelitian ini diperoleh dari data kualitatif 

maka analisisnya bersifat deskriptif. 

1. Data Hasil Belajar 

Ketuntasan belajar siswa individu dikatakan tuntas apabila siswa 

memperoleh nilai ≥75 sebagai standar ketuntasan belajar minimal. Nilai akhir 

individual persiswa ditentukan dengan rumus: 

 

 (Nurkancana & Sunartana, 1990:99) 

Keterangan: 

NA   : Nilai Akhir 

SA   : Skor Aktual (perolehan) 

SMi  : Skor Maksimal ideal 

Sedangkan ketuntasan klasikal dianalisis dengan rumus (Aqib dkk, 2014: 40) 

sebagai berikut: 

 

   

Keterangan: 

p     : Ketuntasan Klasikal 

∑siswa yang tuntas belajar : Jumlah siswa yang tuntas belajar 

∑siswa   : Jumlah siswa yang mengikuti tes 

2. Data Aktivitas Mengajar Guru 

Berdasarkan skor standar maka kriteria unuk menentukan aktivitas siswa 

dijabarkan pada tabel berikut ini:  

NA = 
𝑆𝐴

𝑆𝑀𝑖
 x 100 

p =  
∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 𝑥 100% 



Tabel 3.6 Kriteria Menentukan Aktivitas Mengajar Guru 

Interval Nilai Kategori 

Aɡ ≥ Mi + 1,5 SDi Aɡ ≥ 13,5 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ Aɡ < Mi + 1,5 SDi 10,5 ≤ Aɡ< 13,5 Baik 

Mi - 0,5 SDi ≤ Aɡ < Mi + 0,5 SDi 7,5 ≤ Aɡ < 10,5 Cukup Baik 

Mi - 1,5 SDi ≤ Aɡ < Mi - 0,5 SDi 4,5 ≤ Aɡ < 7,5 Kurang Baik 

Aɡ < Mi - 1,5 SDi Aɡ < 4,5 Sangat Tidak Baik 

     (Aɡ= Skor aktivitas Guru) 

              (Modifikasi dari Nurkancana & Sunartana, 1990: 100-103)   

3. Data Aktivitas Siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria unuk menentukan aktivitas siswa 

dijabarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.7 Kriteria Menentukan Aktivitas Belajar Siswa 

Interval Nilai Kategori 

As ≥ Mi + 1,5 SDi As ≥ 54 Sangat Aktif 

Mi + 0,5 SDi ≤ As < Mi + 1,5 SDi 42 ≤ As < 54  Aktif 

Mi - 0,5 SDi ≤ As < Mi + 0,5 SDi 30 ≤ As < 42 Cukup Aktif 

Mi - 1,5 SDi ≤ As < Mi - 0,5 SDi 18 ≤ As < 30 Kurang Aktif 

As < Mi - 1,5 SDi As < 18 Sangat Tidak Aktif 

    (As = Skor aktivitas Siswa) 

(Modifikasi dari Nurkancana & Sunartana, 1990: 100-103) 

I. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatan berhasil: 

1. Jika ≥ 85% siswa telah mencapai KKM yaitu 75. 

2. Jika aktivitas belajar siswa telah mencapai kategori aktif. 

3. Jika aktivitas mengajar guru tergolong atau mencapai kategori baik. 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan dengan penerapan model pembelajaran Picture and 

picture berbasis media gambar berseri pada siswa kelas V SDN 11 Mataram. 

Penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Adapun ringkasan hasil penelitian siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 Ringkasan Data Hasil Evaluasi dan Hasil Observasi 

Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Ketintasan Belajar Siswa 

Skor Kategori Skor Kategori Rata-rata 
Ketuntasan 

Klasikal 

I 13 Baik 40 
Cukup 

Aktif 
74,23 65,12% 



II 17 
Sangat 

Baik 
50,5 Aktif 81,30 88,37% 

 

Pelaksanaan dalam penelitian ini memperoleh hasil yang digolongkan 

dalam tiga tingkatan yaitu perubahan cara mengajar guru, perubahan tingkah laku 

siswa dalam belajar dan peningkatan hasil belajar siswa. Adapun uraian 

perbandingan siklus I dan siklus II sebagai berikut: 

1. Aktivitas Guru 

Tabel 4.10 Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru 

No. Indikator 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan Pertemuan 

I II I II 

1. Persiapan pelaksanaan pembelajaran 2 3 3 3 

2. Penyampaian materi 3 3 3 3 

3. Pengorganisasian siswa 2 2 3 3 

4. 

Pelaksanaan kegiatan belajar model 

Picture and picture berbasis media 

gambar berseri 

3 3 3 3 

5. Pemberian umpan balik 1 1 2 3 

6. Menutup pembelajaran 1 2 2 3 

Total Skor 12 14 16 18 

Skor Rata-rata 13 17 

Kategori Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan analisis terhadap perbandingan hasil observasi aktivitas 

guru dalam penerapan model pembelajaran picture and picture berbasis media 

gambar berseri pada siklus I menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan guru masuk dalam kategori baik. Hal ini disebabkan data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa hasil observasi guru pada kegiatan 

pembelajaran mengalami peningkatan, pada siklus I diperoleh 13 dari skor 

maksimal 18, dengan indikator tertinggi terletak pada penyampaian materi dan 

pelaksanaan kegiatan belajar model Picture and picture berbasis media gambar 

berseri, karena ketika penyampaian materi guru telah melaksanakannya dengan 

baik saat menjelaskan materi dan menjelaskan contoh karangan menggunakan 

gambar seri dengan bantuan LCD, dan pelaksanaan kegiatan belajar model 

Picture and picture berbasis media gambar berseripun dilaksanakan dengan 

baik terlihat bahwa siswa tertib dan kompak pada saat mengerjakan tugas 

kelompok. Dan indikator terendah adalah pemberian umpan balik dan 

penguatan serta menutup pembelajaran, disini guru kurang memberikan umpan 



balik terhadap tanggapan siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada 

siswa bertanya tentang materi yang belum dimengerti dan sering lupa 

memberikan tindak lanjut sehingga nilai pemberian umpan balik dan menutup 

pembelajaran menjadi kurang. Masih ada kekurangan-kekurangan yang 

dilakukan guru pada siklus I saat pelaksanaan pembelajaran diantaranya guru 

masih terlalu gugup sehingga lupa melakukan apersepsi serta menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan terlalu cepat pada saat penyampaian materi, sering 

lupa memerintahkan siswa berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, 

lupa berikan penguatan dan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. 

Sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 17 dari skor maksimal 18 

dari kategori baik menjadi sangat baik dengan indikator tertinggi terletak pada 

persiapan pelaksanaan pembelajaran, penyampaian materi, pengorganisasian 

siswa dan pelaksanaan kegiatan belajar model picture and picture berbasis 

media gambar berseri. Pembelajaran guru meningkat karena kekurangan-

kekurangan pada siklus I telah diperbaiki dengan menambah langkah-langkah 

pembelajaran yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya, dengan cara guru 

mengatur pernapasan sebelum mulai mengajar dan mengatur waktu dalam 

proses pembelajaran agar tidak terlalu terburu-buru. Guru mengajak siswa 

bernyanyi bersama sebelum mulai pembelajaran, dan memberikan hadiah bagi 

kelompok yang kinerjanya baik dan siswa yang berani maju kedepan untuk 

membacakan karangannya, kemudian pengorganisasian siswa lebih di 

variasikan, serta lebih banyak melibatkan siswa ketika menjelaskan materi dan 

memperbaiki indikator-indikator terendah sebelumnya sebagaimana terlihat 

dilampiran 18 dokumentasi halaman 58. Meningkatknya jumlah skor yang 

diperoleh dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II dikarenakan guru 

melakukan refleksi dan revisi agar pelaksanaan pembelajaran menjadi 

meningkat dan indikator keberhasilan tercapai serta lebih baik dari pada siklus 

sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan aktivitas guru pada siklus II dalam 

kegiatan pembelajaran dengan penerapan model Picture and picture berbasis 

media gambar berseri lebih baik dan optimal serta semua aspek tampak 

sebagaimana terlihat dilampiran 8 halaman 34. 

 

 

 



2. Aktivitas Siswa 

Tabel 4.11 Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

No. Indikator 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan Pertemuan 

I II I II 

1. 
Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  
10 11 11 12 

2. 
Keseriusan siswa dalam menerima 

materi pembelajaran  
7 7 8 7 

3. 
Antusisme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
4 4 6 7 

4. Kerjasama kelompok 8 8 9 10 

5. 
Keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
6 7 7 10 

6. 
Keberanian siswa dalam proses 

pembelajaran 
3 5 6 8 

Total Skor 38 42 47 54 

Skor Rata-rata 40 50,5 

Kategori Cukup Aktif  Aktif 

 

Berdasarkan analisis terhadap perbandingan hasil observasi aktivitas 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran picture and picture berbasis media gambar berseri pada siklus I 

diperoleh skor 40 dari skor maksimal 72 dengan kategori cukup aktif. Hal ini 

disebabkan karena aktivitas mengajar guru belum optimal sehingga aktivitas 

belajar siswapun belum optimal. Sehingga masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan yaitu diantaranya masih banyak siswa yang berbicara saat guru 

menyampaikan materi pembelajaran, siswa masih kurang terampil dalam 

menulis karangan yaitu mengembangkan kalimat utama menjadi karangan yang 

padu, siswa masih sibuk dengan urusannya sendiri sehingga pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan guru diabaikan, masih kurang bekerjasama saat 

mengerjakan tugas kelompok dan masih takut serta malu saat diminta 

membacakan hasil karangannya didepan kelas, masih takut saat diminta 

memberi tanggapan dan masih susah merangkai kata saat ingin menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran dengan kalimat sendiri. Masih banyak siswa yang 

kesulitan menulis huruf kapital di awal kalimat, nama orang, dan nama hari, 

kesulitan dalam pemilihan kata serta kesulitan penggunaan tanda baca, misal: 

tanda baca titik di akhir kalimat, koma, dan tanda petik.  



Adapun pada siklus II aktivitas belajar siswa memperoleh skor 50,5 dari 

skor maksimal 72 dengan kategori aktif dan lebih meningkat dari siklus 

sebelumnya setelah memperbaiki kakurangan-kekurangan yang ditemukan 

pada siklus sebelumnya. Pada siklus II dalam kegiatan pembelajaran siswa 

lebih bersemangat dan aktif saat menerima materi pembelajaran karena guru 

memberi motivasi dengan mengajak siswa bernyanyi sebelum menyampaikan 

materi pembelajaran, media gambar berseri yang digunakan guru juga lebih 

bervariasi seperti gambar berseri lebih banyak, menarik dan berwarna. sehingga 

siswa lebih bersemangat dan antusias saat belajar. Siswa menjadi lebih berani 

bertanya, memberi tanggapan, berkomentar dan maju kedepan membacakan 

hasil karangannya karena guru sering memberi penguatan berupa ancungan 

jempol dan hadiah kepada siswa. Siswa juga lebih kompak dan selalu 

bekerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok karena guru tidak lupa 

memberikan instruksi kepada siswa sebagaimana terlihat pada lampiran 18 

halaman 58. Meskipun masih ada beberapa siswa yang masih suka 

mengganggu temannya, sebagian siswa sudah mampu menyimpulkan 

pembelajaran menggunakan kalimat sendiri. Siswa lebih paham tentang 

struktur tata bahasa dan penggunaan ejaan karena guru telah memperdalam 

pemahaman siswa dengan cara meminta masing-masing siswa mengoreksi 

hasil karangan teman sebangkunya secara bersama-sama dan guru menjelaskan 

materi penggunaan ejaan dan tanda baca secara lebih mendalam. 

Perbaikan-perbaikan ini tidak terlepas dari guru yang semakin baik 

dalam mempersiapkan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa 

untuk selalu belajar dengan tekun. Secara keseluruhan aktivitas siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran picture and picture berbasis media gambar 

berseri sudah mencapai kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. 

Sehingga nilai aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 10,5 dari 

siklus sebelumnya sebagaimana terlihat dilampiran 12 halaman 46.  

3. Hasil Belajar Siswa 

Tabel 4.12 Perbandingan Hasil Evaluasi Belajar Siswa 

No. Aspek yang dinilai 
Siklus 

I II 

1. Jumlah siswa yang mengikuti tes 43 43 

2. Nilai tertinggi 87,5 91,7 

3. Nilai terendah 50 66,7 



4. Rata-rata kelas 74,23 81,30 

5. Jumlah siswa yang tuntas 28 38 

6. Jumlah siswa yang tidak tuntas 15 5 

7. Ketuntasan klasikal 65,12% 88,37% 

 

Berdasarkan tabel perbandingan hasil evaluasi diatas, menunjukkan hasil 

menulis karangan siswa dengan model pembelajaran picture and picture 

berbasis media gambar berseri terdapat peningkatan yaitu pada siklus I 

diperoleh sebanyak 28 siswa mendapat nilai ≥ 75, dan 15 orang siswa yang 

mendapat nilai < 75, dengan nilai tertinggi 87,5 dan nilai terendah 50 dan 

jumlah siswa yang mengikuti tes sebanyak 43 siswa. Dengan ketuntasan 

klasikal 65,12% yang menunjukkan belum mencapai indikator keberhasilan 

yaitu ketuntasan klasikal minimal 85%.  

Sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan terhadap jumlah siswa yang 

tuntas dari siklus I ke siklus II, yakni dari hanya 28 siswa yang tuntas pada 

siklus I menjadi 38 siswa yang tuntas pada siklus II dengan nilai tertinggi 91,7 

dan nilai terendah 66,7. Terlihat pula pada ketuntasan belajar siswa pada siklus 

II ini mencapai ketuntasan klasikal sebesar 88,37% yang menunjukkan bahwa 

indikator penelitian untuk hasil belajar siswa telah tercapai atau dengan kata 

lain lebih dari standar minimal ketuntasan klasikal yang ditentukan yaitu 85% 

siswa dari jumlah keseluruhan siswa memperoleh nilai ≥ 75 dengan jumlah 

siswa yang mengikuti tes sebanyak 43 siswa.  

Data-data diatas menunjukkan bahwa skor dari siklus I ke siklus II baik 

pada aktivitas belajar siswa, aktivitas mengajar guru dan hasil tes evaluasi 

keterampilan menulis karangan siswa dengan penerapan model pembelajaran 

picture and picture berbasis media gambar berseri mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi. Peningkatan yang terjadi tersebut karena beberapa alasan 

diantaranya pada siklus I masih banyak kekurangan-kekurangan guru dalam 

menerapkan model pembelajaran picture and picture berbasis media gambar 

berseri. Sedangkan pada siklus II kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 

siklus I sudah tidak terlihat lagi pada siklus II. 

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa penerapan model pembelajaran 

picture and picture berbasis media gambar berseri dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan siswa. Peningkatan tersebut terjadi karena 

model pembelajaran ini memang disusun dan dirancang untuk menciptakan 



suasana belajar aktif dan menyenangkan sehingga pembelajaran tidak monoton 

dan siswapun dalam menulis karangan lebih kreatif dan terampil karena dalam 

pembelajaran ini siswa harus mampu bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya dalam mengurutkan gambar seri sehingga menjadi urutan yang 

logis, menuliskan kalimat utama dari gambar seri tersebut, dan 

mengembangkan kalimat utama tersebut sehingga menjadi karangan yang utuh 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca sesuai kaidah EYD. 

Ketika siswa mampu bekerjasama maka siswa akan terbiasa dan secara mandiri 

mampu menulis karangan sesuai dengan gambar seri dan terampil 

mengembangkannya menjadi cerita yang lebih menarik. 

Sesuai dengan pendapatnya Suprijono (dalam Huda, 2015: 239) kelebihan 

dari model pembelajaran Picture and Picture adalah: a) Guru lebih mengetahui 

kemampuan masing-masing siswa, b) Siswa dilatih berfikir logis dan 

sistematis, c) Siswa dibantu berfikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek 

bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktik berpikir, d) 

Motivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan, e) Siswa dilibatkan 

dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

Sedangkan kekurangannya telah ditutupi dengan mengkombinasikan 

penggunaan gambar berseri sebagai media yang digunakan, sesuai dengan 

pendapatnya Pribadi (2011: 116) “apabila dikombinasikan dengan 

model/metode yang tepat, media pembelajaran akan memberikan hasil yang 

optimal dalam memfasilitasi berlangsungnya proses belajar siswa.” 

Keberhasilan penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya 

dengan menggunakan model picture and picture yaitu hasil penelitian dari 

Tutut dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan model 

picture and picture dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi 

siswa kelas Va SD Negeri Kentungan kecamatan Depok, Sleman. Dan hasil 

penelitian dari Haryati Rahayu bahwa dengan penggunaan gambar berseri 

dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

Dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran picture 

and picture berbasis media gambar berseri dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan siswa kelas V SDN 11 Mataram tahun pelajaran 2016/2017. 

 

 



V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan bahwa melalui 

penerapan model pembelajaran Picture and picture berbasis media gambar 

berseri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa kelas V SDN 

11 Mataram tahun pelajaran 2016/2017. Adapun langkah-langkah penerapan 

model pembelajaran Picture and picture berbasis media gambar berseri ini 

adalah: (1) Guru menyampaikan kompetensi dasar pembelajaran dan indikator-

indikator ketercapaikan kompetensi, (2) Guru memotivasi siswa dengan cara 

bercerita menggunakan gambar berseri, (3) Menyajikan materi sebagai 

pengantar, (4) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen (1-8 

kelompok), setiap kelompok mendapat rangkaian gambar seri, (5) Guru 

mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan 

mengamati setiap gambar seri yang ditunjukan dan menulis pokok pikiran dari 

masing-masing gambar dengan kalimat sederhana, (6) Guru meminta masing-

masing kelompok untuk mengurutkan gambar-gambar seri menjadi urutan yang 

logis, (7) Secara mandiri siswa mengembangkan pokok pikiran dari masing-

masing gambar seri menjadi sebuah karangan, (8) Guru menunjuk atau 

memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar 

seri ke depan kelas, (9) Guru menanyakan alasan dasar pemikiran urutan gambar 

seri tersebut sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya, (10) Meminta siswa 

membacakan karangan yang telah dibuat berdasarkan gambar seri yang telah 

diurutkan, (11) Guru bersama siswa memberi tanggapan dan menanamkan 

konsep sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, (12) Kesimpulan atau 

rangkuman, (13) Guru memberi tindak lanjut. 

Meningkatnya keterampilan menulis karangan siswa melalui penerapan 

model pembelajaran Picture and picture berbasis media gambar berseri dapat 

dilihat dari hasil penelitian yang ditunjukkan dengan: (1) Aktivitas guru pada 

siklus I memperoleh skor 13 dengan kategori baik meningkat pada siklus II 

mencapai skor 17 dengan kategori sangat baik, (2) Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran pada siklus I memperoleh skor 40 dengan kategori cukup aktif 

meningkat pada siklus II mencapai skor 50,5 dengan kategori aktif, (3) 

Keterampilan menulis karangan memperoleh nilai rata-rata 74,23 pada siklus I 



dengan ketuntasan klasikal 65,12% meningkat pada siklus II dengan perolehan 

nilai rata-rata 81,30 dengan ketuntasan klasikal ssebesar 88,37%. 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk Siswa 

Siswa hendaknya membiasakan diri aktif dalam pembelajaran dan pantang 

menyerah dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pelajar yaitu belajar. 

2. Untuk Guru 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan model pembelajaran picture 

and picture berbasis media gambar berseri pada materi menulis karangan. 

Hal ini bertujuan agar siswa lebih mudah, aktif dan kreatif dalam 

menuangkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan berdasarkan gambar seri 

yang diamati, sehingga lebih mudah dalam mengembangkannya menjadi 

sebuah karangan yang utuh sehingga menarik untuk dibaca. Dan guru jangan 

lupa memberikan bimbingan lebih kepada siswa yang masih belum tuntas 

pada materi menulis karangan. 

3. Untuk Kepala Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan cara menerapkan model pembelajaran picture and 

picture berbasis media gambar berseri. 

4. Untuk Mahasiswa 

Bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian 

lebihlanjut mengenai model pembelajaran picture and picture berbasis media 

gambar berseri dapat mencobanya pada materi pelajaran yang berbeda dan 

untuk mengoptimalkannya diharapkan memperhatikan langkah-langkah 

pembelajaran dan dapat mengacu pada kekurangan dan langkah perbaikan 

yang dilakukan dalam penelitian ini. 
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