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ABSTRAK 
PENERAPAN MEDIA KOMIK TANPA TEKS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

MENULIS KARANGAN NARASI PADA SISWA KELAS IV SDN 44 CAKRANEGARA TAHUN 
AJARAN 2013/2014 

 
 

Oleh 
BAIQ RINDA GUSTIANI 

NIM: EIE 010 053 
 

Masalah yang dihadapai di kelas IV SDN 44 Cakranegara dari hasil observasi dan wawancara dengan guru 
kelas, diketahui bahwa kemampuan menulis karangan  siswa masih rendah karena kurangnya minat siswa dan 
menulis dan cara mengajar guru yang masih monoton, guru tidak pernah menggunakan media pembelajaran. 
Dilihat dari nilai menulis karangan siswa dari 24 orang siswa hanya 13 orang (54%) yang tuntas dengan KKM 
70. Melihat kondisi ini perlu diadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan media komik 
tanpa teks  untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara 
tahun ajaran 2013/2014. Indikator keberhasilan penelitian ini dilihat dari nilai rata-rata siswa bisa mencapai ≥ 
70 dengan ketuntasan klasikal minimal 75%. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan dari siklus ke 
siklus, dilihat dari nilai rata-rata siswa dan ketuntasan klasikal berturut-turut dari siklus I dan II adalah 69,3 
dengan persentasi ketuntasan klasikal 59% dan 73,47 dengan persentasi ketuntasan klasikal 82,6%. Hal ini 
berarti penelitian tindakan kelas ini telah memenuhi indikator yang ingin dicapai. Dengan demikian penerapan 
media komik tanpa teks dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan siswa kelas IV SDN 44 
Cakranegara tahun pelajaran 2013/2014. 
Kata-kata kunci : Media Komik Tanpa Teks, Kemampuan Menulis Karangan Narasi  

 
ABSTRACT  

COMICS WITHOUT TEXT MEDIA APPLICATION FOR IMPROVING THE ABILITY write essays 
NARRATIVE CLASS IV SDN Cakranegara 44 ACADEMIC YEAR 2013/2014 

 
 

by 
 

BAIQ RINDA GUSTIANI 
NIM: EIE 010 053 

 
 

The problems faced in the fourth grade at SDN 44 Cakranegara from observations and interviews with teachers, 
it is known that the ability to write essays of students is still low due to lack of interest of students and teachers 
how to teach writing and still monotonous, teachers never use instructional media. Judging from the value of 
student essay writing of 24 students only 13 people (54%) who completed the 70 KKM Seeing this condition 
needs to be held Classroom Action Research (CAR) by applying the comics medium without the text to 
improve the ability to write narrative essay fourth grade students at SDN 44 Cakranegara 2013/2014 school 
year. Indicator of the success of the study seen from the average student can achieve classical completeness ≥ 
70 with at least 75%. The results showed an increase from cycle to cycle, in terms of the average value of the 
student and classical completeness succession of cycles I and II was 69.3 with classical completeness 
percentage of 59% and 73.47 with classical completeness percentage 82.6% . This means that action research is 
in compliance indicators to be achieved. Thus the application of the comics medium without text can improve 
essay writing skills fourth grade students of SDN 44 Cakranegara 2013/2014 school year.   

Key Words: Media Comics Without Text, Narrative Essay Writing Ability 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SDN 44 Cakranegara, sebagian besar siswa 

dalam menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia terutama menulis karangan narasi masih rendah, kurangnya 
minat siswa dalam menulis dan cara mengajar guru yang masih monoton menjadi salah satu penyebabnya. 
Guru dalam hal ini masih menggunakan metode ceramah dan penugasan, guru hanya sesekali menggunakan 
media pembelajaran. 

Berdasarkan hasil ulangan harian khususnya materi mengarang masih banyak siswa kelas IV SDN 44 
Cakranegara belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM untuk mata pelajaran bahasa 
Indonesia adalah 70. adapun siswa yang tuntas atau mencapai nilai 70 sebanyak 13 siswa dari 24 siswa yang 
ikut melaksanakan pembelajaran sedangkan ketuntasan klasikal adalah 54%, ini berarti indikator belum 
tercapai,standar ketuntasan klasikal yaitu 75% 

Melihat kondisi demikian, maka perlu adanya alternatif media pembalajaran yang efektif untuk 
mendapatkan proses pembalajaran yang bergairah melalui cara pengajaran yang kreatif. Kreatifitas 
pembelajaran yang efektif akan menghasilkan prestasi yang optimal bagi pembalajaran, salah satu media 
yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah media komik tanpa teks adapun alasan memilih media 
tersebut adalah agar memotivasi siswa dalam memberikan daya ketertarikan siswa pada suatu pembelajaran 
khususnya bahasa Indonesia pada materi mengarang. 

B. Rumusan Masalah Dan Cara Pemecahan Masalah 
1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah “bagaimana 
meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi dengan menggunakan media komik tanpa teks pada 
siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara tahun ajaran 2013/2014?’ 

2. Pemecahan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah ditulis di atas  maka masalah umum yang dicarikan pemecahannya 
dalam penelitian adalah meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi dengan menerapkan media 
komik tanpa teks, kemampuan perlu ditingkatkan karena merupakan kompetensi dasar dalam menulis 
sesuai kurikulum. Tindakan yang diambil untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi 
tersebut adalah dengan media komik tanpa teks sebagai media pembalajaran.  

C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis 
karangan narasi dengan menggunakan media komik tanpa teks mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV 
SDN 44 Cakranegara pada tahun pelajaran 2013/2014 

D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Siswa 

Meningkatkan kemampuan siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara dalam pembelajaran menulis 
karangan narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

2. Bagi Guru 
a. Suatu alternatif dalam pembalajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
b. guru dapat meningkatkan profesionalisme sebagai pendidk serta memperkaya khazanah pembelajaran 

3. Bagi Sekolah 
a. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembalajaran 
b. Meningkatkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru secara komperhensif dengan 

memperhatikan seluruh kompetensi siswa dan sumber belajar 
c. Dilakukan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan dan memperbaiki mutu pembelajaran di sekolah 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Variabel Harapan       

   
1. Pengertian Kemampuan  

Kemampuan mempunyai banyak penafsiran dari berbagai pendapat, kata kemampuan berarti 
kesanggupan, kecakapan, kekuatan. Kata potensi atau kemampuan biasanya diartikan sebagai 
“kecakapan yang memadai untuk melakukan tugas serta memiliki keterampilan dan kecakapan yang 
diisyaratkan”. Dalam pengertian yang luas, jelas bahwa setiap cara yang digunakan untuk mencapai 
tingkat kemampuan ialah untuk mengembangkan manusia bermutu dan memiliki pengetahuan. 
Arum (dalam Permana,Maya 2012:6). 

2. Pengertian Menulis 
Menulis menurut Suparno dan Yunus,Muhamad (2007:1.3) adalah suatu kegiatan menyampikan 

pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi 
atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah symbol atau lambang 
bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainnya, dengan demikian dalam komunikasi tulis 
paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat: penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi 
tulisan, saluran media berupa tulisan dan pembaca sebagai penerima pesan.  

Definisi  dikemukakan Alwasilah (dalam Susanto, Ahmad 2013:247) menulis adalah kegiatan 
prodektif dalam berbahasa, suatu proses psikolinguistik, bermula dengan formasi gagasan lewat 
aturan semantik, lalu didata dengan aturan sintaksis, kemudian digelarkan dalam tatanan sistem 
tulisan.  

Menulis pada dasarnya adalah kegiatan seseorang menempatkan sesuatu pada sebuah dimensi 
ruang yang masih kosong, setelah itu hasilnya yang berbentuk tulisan dapat dibaca dan dipahami 
isinya. 

3. Karangan Narasi 
Menurut Suparno dan Yunus, Muhamad (2007:3.1) mengungkapkan hakikat mengarang adalah 

mengungkapkan atau menyampikan gagasan dengan bahasa tulis, gagasan dalam karangan memiliki 
jenjang (hirarki) dan secara berjenjang pula gagasan itu dapat diungkapkan dengan berbagai unsur 
bahasa 

B. Variabel Tindakan 
1. Media Pembelajaran 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk dari jamak “medium” yang 
berasal dari harfiah berarti perantara atau pengantar, jadi bahasa media berarti pengantar peasan dari 
pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar 
mengajar cendrung diartikan sebagai alat-alat grafis untuk mengungkapkan menangkap, menyusun 
dan memproses kembali informasi visual dan verbal. Azhar Arsyad (dalam Sukman 2012:28) 

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media pembelajaran adalah segala sesuatu 
yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemampuan dari peserta didik sedemikian 
rupa sehingga proses balajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

2. Media Komik Tanpa Teks 
Komik tanpa teks adalah suatu rangkaian gambar yang terpisaah tetapi saling berkaitan yang 

membentuk urutan cerita tanpa disertai tulisan atau kata-kata sebagai penjelasan dari gambar. 
Komik tanpa teks merupakan jenis media grafis yang berbentuk dua dimensi dimana tampilan yang 
dihadirkan berupa gambar-gambar. Gambar yang terdapat dalam komik tanpa teks mempunyai 
kekuatan untuk memancing perhatian serta mempengaruhi sikap dan prilaku pembacanya. Karakter 
yang nyata dari komik tanpa teks dapat mempersingkat penjelasan yang panjang serta rumit melalui 
unsur gambar yang ditampilkan sehingga menjadi sederhana dan mudah dipahami. 
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C. Penelitian yang Relevan 
1. Galuh Citra (2012) dalam skripsinya yang berjudul Keefektifan Media Komik Tanpa Teks Dalam 

Pembelajaran Menulis Dongeng Pada Siswa Kelas VII SMP 1 Wates.  
2. Maya Permana (2010) dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Media Gambar Acak Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Pada Siswwa Kelas IV SDN 1 Gelogor  
Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 
D. Kerangka Berfikir 

Penggunaan media komik tanpa teks yakni suatu usaha atau kegiatan belajar mengajar yang 
menggunakan alat peraga atau media gambar komik yang nantinya digunakan sebagai sarana membuat 
atau menulis karangan bedasarkan apa yang mereka lihat pada gambar komik tersebut. Dapat dikatakan 
bahwa penggunaan media komik tanpa teks sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemampuan menulis 
karangan narasi dalam Bahasa Indonesia. Dengan media komik dapat melakukan pengamatan langsung 
di dalam kelas atau ruangan dan kemudian dituangkan melalui tulisan 

 
E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti mangajukan hipotesis tindakan sebagai berikut 
“jika media komik tanpa teks diterapkan maka dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 
narasi pada siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara.  
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BAB III 
PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Lokasi : SDN 44 Cakranegara jalan AMD no 16 Turida Barat. 
Waktu  : Penelitian ini dilakukan pada semester II di bulan April sampai Mei untuk mata pelajaran       

Bahasa Indonesia Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 

B. Subjek dan Observer Penelitian 
1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara. Siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara 
berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 

2. Observer Penelitian 
Observer penelitian ini adalah guru kelas IV SDN 44 Cakranegara bernama Murdiana, S.Pd. SD. 

 
C. Faktor yang Diteliti 

1. Faktor siswa 
Pada siswa yang dilihat adalah kemampuan menulis karanagan narasi pada mata pelajaran Bahasa 
indonesia  di kelas IV SDN 44 Cakranegara melalui penggunaan media komik tanpa teks 

2. Faktor guru 
Dengan menganalisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun guru dan pelaksanaannya di 
dalam kelas, apakah sesuai dengan penggunaan media komik tanpa teks 

 
D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Harapan  
Variabel harapan adalah suatu objek atau masalah yang ingin dicari pemecahan masalahnya, variabel 

harapan dari penelitian ini yaitu: 
a. Kemampuan Menulis  

Kemampuan menulis adalah kecakapan atau kesanggupan siswa dalam menyusun atau membuat suatu 
cerita yang dituangkan didalam dimensi ruang yang masih kosong dan hasilnya dapat dimengerti. 

b. Karangan Narasi 
Suatu cerita yang disusun berdasarkan rangkain waktu (kronologis) baik berbentuk kisah nyata 
maupun imajinasi yang didalamnya terdapat tokoh, latar dan alur terjadinya cerita 

2. Variabel Tindakan 
Variabel tindakan adalah cara atau tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ingin 

diatasi dari penelitian, variabel tindakan dari penelitian ini yaitu: 
a. Media  

Media adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar mempermudah 
penyampian suatu materi dan mudah dipahami oleh siswa 

b. Komik Tanpa Teks 
Suatu media pembelajaran berupa rangkaian gambar yang saling berkaitan, didalam gambar tersebut 
tidak terdapat teks untuk memperjelas gambar. 

E. Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian 
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam bentuk siklus. Pada tahap ini tiap-tiap siklus 

terdiri dari beberapa tahapan yang ditempuh yakni (1) Perencanaan, (2) Tindakan, (3) Observasi, dan (4) 
Refleksi.  

 
F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 
Sumber data awal penelitian diperoleh dari guru kelas dan siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara tahun 
pelajaran 2013/2014. Data yang dikumpulkan yakni metode pengajaran berdasarkan wawancara, laporan 
hasil ulangan harian siswa. 
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 Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan data selama penelitian  adalah: 
1. Observasi 
2. Dokumentasi 
3. Tes 

 
G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar observasi 
2. Dokumentasi 
3. Tes 

 
H. Teknik Analisis Data 

a.  Menentukan Skor Siswa 
Untuk mengtahui hasil belajar siswa, hasil belajar siswa dianalisis dengan cara menentukan skor 

rata-rata hasil tes. Analisis untuk mengetahui tes hasil belajar siswa secara klasikal dirumuskan sebagai 
berikut : 
Skor = 	 	 	

	
 x skor ideal 100 

b. Menentukan rata-rata klasikal 
X = Σ	 ( ) 
Keterangan 
X= nilai rata-rata kelas 
Σ f(x) = jumlah nilai siswa secara keseluruhan 
n= jumlah siswa 

c. Ketuntasan klasikal 
Untuk menganalisis ketuntasan belajar klasikal maka menggunakan rumus persentase sebagai 

berikut : 

KB = 풙
풏
  x 100% 

Keterangan : 
KB =  Persentase ketuntasan belajar siswa. 
x    =  Jumlah siswa yang memperoleh nilai ≥ 70. 
n     =  Jumlah siswa yang mengikuti tes. 

 
d. Teknik Analisis Data Aktifitas Siswa dan Guru 

Data hasil observasi guru dan siswa berupa skor, selanjutnya akan dikonversi menurut 
nurkencana (1990) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
 

1. Menentukan skor aktivitas belajar yang diperoleh guru dan siswa 
Menentukan skor aktivitas guru dan siswa dilakukan secara klasikal tergantung banyaknya 

perilaku atau aktivitas yang dilakukan guru dan siswa dari jumlah deskriptor yang diamati. 
Penskorannya mengikuti aturan sebagai berikut: 

Skor untuk lembar observasi aktivitas siswa 
- Skor (0) diberikan jika X ≤ 25% 
- Skor (1) diberikan jika 25% < X ≤ 50% 
- Skor (2) diberikan jika 50% < X ≤ 75% 
- Skor (3) diberikan jika  X  ≥ 75% 
Dimana X = banyaknya siswa yang aktif melakukan aktivitas sesuai deskriptor 

Skor untuk lembar observasi aktivitas guru 
- Skor 3 diberikan jika semua (3) indikator nampak 
- Skor 2 diberikan jika (2) indikator nampak 
- Skor 1 diberikan jika (1) indikator nampak 
- Skor 0 diberikan jika tidak ada indikator yang nampak  

2. Aktivitas guru  
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X= 	  

3. Aktivitas siswa 
X= 	  

I. Indikator Keberhasilan 
Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah peningkatan aktivitas dan hasil belajar dalam menulis 

karangan narasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Aktivitas belajar dikatakan meningkat apabila jumlah skor meningkat dengan kriteria mendapat skor 3 

dengan kategori aktif 
b. Aktivitas guru dikatakan meningkat apabila jumlah skor meningkat dengan kriteria mendapat skor 3 

dengan kategori baik 
c. Kemampuan menulis karanagan narasi siswa dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntsan klasikal  

75% dari KKM 70 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Siklus I 
Jumlah siswa yang mencapai KKM 13 orang (59%), nilai anak yang kurang dari KKM 9 orang (41%) 
dan skor aktivitas siswa 2,45 dengan ketegori aktif. Penelitian belum tuntas dan dilanjutkan ke siklus II 

2. Siklus II 
Jumlah  siswa yang mencapai KKM 19 orang (82,6%). Dengan nilai tertinggi 85 dan nilai terendah 55, 
rata-rata kelas adalah 73,47 dan skor aktivitas siswa 3,4 dengan kategori sangat aktif. Penelitian tuntas. 
 

B. Pembahasan  
Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh dari siklus I dan siklus II di atas, dapat disajikan data 
secara keseluruhan yang dapat diamati yaitu hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi aktivitas guru 
dan hasil menulis karangan narasi perbandingan siklus I dan siklus II di bawah : 

Tabel 4.1 
Ringkasan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

Siklus 
Rata-rata 

skor 
prestasi 

Ketuntas
an 

Aktivitas siswa Aktivitas guru 

Rata-
rata skor kriteria 

Rata-
rata 
skor 

Kriteria 

Siklus 
I 69,3 59 % 2,45 Aktif  3 Baik   

Siklus 
II 73,47 82,6 % 3,4 Sangat 

aktif  3,5 
Sangat 
baik  

Ket Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan tujuan dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Penerapan media komik tanpa teks dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 44 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2013/2014 pada pokok bahasan menulis karangan. Peningkatan aktivitas 
belajar siswa terlihat dari adanya peningkatan skor rata-rata aktivitas belajar siswa yaitu untuk siklus I 
sebesar 2,45 dengan kriteria aktif menjadi 3,4 pada siklus II dengan kriteria sangat aktif. 

2. Penerapan media komik tanpa teks dapat meningkatkan aktivitas guru. Terlihat dari adanya peningkatan 
skor rata-rata aktivitas guru yaitu untuk silus I sebesar 3 dengan kriteria baik meningkat menjadi 3,5 
pada siklus II dengan kriteria sangat baik  

3. Penerapan media komik tanpa teks dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada 
siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara pada pokok bahasan menulis karangan. Peningkatan hasil belajar 
siswa terlihat dengan adanya peningkatan ketuntasan klasikal yaitu untuk siklus I sebesar 59 % dengan 
rata-rata kelas sebesar 69,3 meningkat pada siklus II menjadi 82,6 % dengan rata-rata kelas sebesar 
73,26 

4. Dengan demikian hipotesis tindakan dapat diterima, jika media komik tanpa teks diterapkan maka akan 
meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SDN 44 Cakranegara tahun 
ajaran 2013/2014 

 
B. SARAN  

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk keberhasilan penelitian 
selanjutnya, adapun saran dari peneliti adalah: 
1. Bagi guru, penerapan media komik tanpa teks dapat digunakan sebagai alternatif proses belajar 

mengajar di kelas. 
2. Dalam menerapkan media komik tanpa teks harus benar-benar diperhatikan beberapa hal, yaitu: 

a. Alokasi waktu diatur sebaik mungkin sehingga tiap tahapan pembelajaran dapat berlangsung secara 
optimal. 

b. Pembagian kelompok harus benar-benar diperhatikan yakni secara heterogen. 
c. Pemberian penghargaan harus tepat sasaran yaitu kepada kelompok yang memiliki skor tertinggi. 
d. Dalam memberikan bimbingan individu maupun kelompok harus merata. 

3. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti dengan menggunakan media komik tanpa teks diharapkan dapat 
menerapkannya pada mata pelajaran yang berbeda. 
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