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A. Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

1. Latar belakang 
Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 24 November tahun 2012, para siswa 

mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan yang lebih pada keterampilan menulis. 

Mereka menganggap keterampilan menulis sebagai keterampilan yang paling sulit 

dibandingkan dengan tiga keterampilan berbahasa yang lainya. Selain itu, dari analisis 

daftar nilai tengah semester I siswa diketahui bahwa dari jumlah total 26 orang siswa 

diperoleh nilai terendah yaitu 40,0 dan nilai tertinggi 80,0, sedangkan nilai rata-rata kelas 

adalah 62,9. Dari jumlah total siswa tersebut, terdapat 14 orang siswa atau sama dengan 

53,8% siswa memperoleh nilai di atas KKM, sedangkan siswa yang tidak mencapai 

KKM berjumlah 12 orang atau sama dengan 46,2% siswa. Adapun tingkat kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) pada pelajaran bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh guru 

adalah  65. 

Berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru kelas IV/B Baiq Siti Nursiah, S.Pd., 

dengan peneliti, diketahui bahwa ada beberapa masalah yang menjadi penyebab siswa 

mengalami kesulitan dalam membuat karangan narasi antara lain kurangnya penguasaan 

kosakata Bahasa Indonesia, dan masih kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. 

Setelah peneliti mengamati lebih jauh terhadap proses pembelajaran Bahasa Indonesia di 

dalam kelas, terdapat beberapa masalah yang ditemui terkait dengan proses pembelajaran 

bahasa Indonesia antara lain: (1) kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran, 

(2) rendahnya motivasi siswa dalam proses belajar, (3) kurangnya pemanfaatan media 

yang  bervariatif mengakibatkan siswa kurang aktif dan kurang interaktif.  

Berdasarkan pada data temuan peneliti di atas, menunjukkan adanya suatu masalah 

yang penting dan harus segera ditindak lanjuti. Apabila permasalahan tersebut tidak 

ditindak lanjuti, maka untuk kedepannya hal tersebut bisa menimbulkan dampak yang 

kurang baik bagi siswa, guru maupun sekolah. Bagi siswa akan menyebabkan 

ketertarikan siswa dalam bahasa indonesia semakin menurun. Bagi guru akan merasa 

gagal dalam melaksanakan tugasnya dalam mengajar untuk meningkatkan keterampilan 

menulis siswa, sedangkan bagi sekolah tentunya hal ini akan berakibat pada rendahnya 

hasil belajar Bahasa Indonesia di sekolah tersebut.  

Dengan adanya hasil observasi tersebut menimbulkan keinginan yang sangat besar 

bagi peneliti untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul penelitian dan untuk 
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segera dicarikan solusinya. Adapun solusi yang peneliti tawarkan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah melalui penggunaan media gambar seri.  

 

2. Rumusan Masalah 
Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis narasi menggunakan media 

gambar seri pada siswa kelas IV/B SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 2012/2013? 

 

3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan menulis karangan narasi melalui penerapan media gambar seri 

pada siswa kelas IV/B SDN 2 Kekeri tahun ajaran 2012/2013. 

 

4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi siswa 
 Menambah kreatifitas siswa dalam membuat karangan narasi. 
 Menambah pengalaman siswa dalam pembelajaran menulis dengan meng-

gunakan media gambar seri. 
 Menambahah daya tarik dan semangat siswa dalam belajar menulis karangan 

narasi. 
b. Bagi Guru 

 Melalui penerapan media gambar seri ini dapat menambah ide-ide baru bagi guru 
dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia khususnya dalam membuat karangan sederhana. 

 Dengan penerapan media gambar seri ini menjadi salah satu upaya guru dalam 
melakukan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan bagi siswa.  

c. Bagi Sekolah 
 Penerapan media gambar seri dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi 

masalah belajar yang ada di sekolah. 
  Menmbah variatif dalam proes pembelajaran yang ada di sekolah. 
 Penerapan media gambar seri mampu meningkatkan mutu sumberdaya manusia 

dalam hal ini adalah guru dan siswa di sekolah. 
 Meningkatkan mutu lulusan sekolah. 

 
B. Kajian Pustaka 

1. Teori yang relevan  
a. Keterampilan Berbahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Sekolah dasar merupakan tahap awal untuk belajar dan menguasai Bahasa 
Indonesia dengan baik. Dengan keterampilan berbahasa yang baik akan menjadi  
bekal untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu di dekolah dasar dan untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun aspek keterampilan 
berbahasa menurut Tarigan (2008:1) ada empat yaitu: (1) keterampilan menyimak 
(listening skills); (2) keterampilan berbicara (speaking skills); (3) keterampilan 
membaca (reading skills); dan (4) keterampilan menulis (writing skills). 
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b. Keterampilan Menulis 
Keterampilan menulis ialah kemampuan seorang dalam menyusun 

tulisan/karangan berdasarkan fakta (umum) yang dapat diper-tanggungjawabkan 
kepada pembaca melalui medium bahasa tulis dan bertaat asas pada kaidah Bahasa 
Indonesia Saddhono (2012:100). 

c. Karangan Narasi 
1) Pengertian narasi 

Karangan narasi merupakan suatu bentuk tulisan/karangan yang bertujuan 
untuk menggambarkan kepada pembaca tentang apa yang telah terjadi dalam 
suatu kesatuan waktu. 

2) Ciri-ciri narasi 
Menurut Semi (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Narasi) bahwa ciri 

karangan narasi itu antara lain: 

a) Berupa cerita atau pengalaman penulis. 
b) Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-

benar terjadi, dan bukan semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. 
c) Berdasarkan konflik, karena tanpa konflik biasanya narasi tidak menarik. 
d) Memiliki nilai estetika. 
e) Menekankan urutan secara kronologis. 

3) Tahapan-Tahapan Penulisan Karangan Narasi  
Langkah-langkah dalam penulisan karangan narasi (dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Narasi) sebagai berikut.  

a) Menentukan tema dan amanat terlebih dahulu. 
b) Menetapkan sasaran pembaca (tujuan). 
c) Merancang peristiwa-peristiwa utama (topik) yang akan ditampilkan dalam 

bentuk skema alur. 
d) Membagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan 

akhir cerita (secara kronologis). 
e) Merincikan peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa 

sebagai pendukung cerita. 
f) Menyusun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. 
g) Meperhatikan penggunaan tanda baca dalam kalimat. 

d. Media Pembelajaran 
1. Pengertian media pembelajaran 

Berdasarkan beberapa batasan tentang pengertian media dan media pembelajaran 
dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 
sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras 
maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah dirumuskan secara efektif dan efisien.   

2. Fungsi Media Pembelajaran 
Dalam proses belajar-mengajar, media memiliki fungsi yang sangat penting. 

Menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2011:15), mengemukakan bahwa pemakaian 
media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 
belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

3. Kriteria Pemilihan Media  Pembelajaran  
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Sudrajat (dalam Hamdani, 2011:257) mengemukakan lima kriteria pemilihan 
media dan sumber belajar, yaitu: 
a) Ekonomis, tidak harus terpatok pada harga yang mahal 
b) Praktis, tidak memerlukan pengelolaan yang rumit,sulit,dan langka 
c) Mudah, dekat dan tersedia disekitar linkungan kita 
d) Fleksibel, dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional 
e) Sesuai dengan tujuan, mendukung proses dan pencapaian tujuan belajar, 

dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. 
4. Media Gambar Seri 

a. Pengertian Media Gambar Seri. 
Media gambar seri adalah media yang tergolong ke dalam media visual yang 
berbentuk serangkaian gambar yang mana antara gambar yang satu dengan 
yang lainnya memiliki keterkaitan/keterhubungan dan membentuk satu 
kesatuan cerita yang utuh berdasarkan kronologi cerita dan urutan waktu.   

b. Ciri-ciri Gambar yang Baik 
Adapun media gambar yang baik yang dapat dijadikan sebagai media 
pembelajaran hendaknya memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Sadiman 
dkk., (2011:31) sebagai berikut. 
1) Autentik 
2) Sederhana 
3) Ukuran relatif 
4) Gambar atau foto sebaiknnya mengandung gerak atau perbuatan 
5) Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Walaupun dari segi mutu kurang, gambar atau foto karya 
siswa sendiri seringkali lebih baik. 

6) Tidak semua gambar bagus merupakan media yang bagus.Sebagai media 
yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

c. Kelebihan Media Gambar 
Menurut  Sadiman dkk. (2011:29), kelebihan media gambar sebagai 

berikut. 

1) Konkrit. 
2) Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 
3) Media gambar/foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. 
4) Media gambar atau foto dapat memperjelas masalah, dalam bidang apa 

saja dan usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau mem-betulkan 
kesalahpahaman. 

5) Foto atau gambar harganya murah. 
d. Kelemahan Media Gambar 

Menurut Hamdani (2011:30), kelemahan media gambar antara lain: 

1) Gambar atau foto hanya menekankan persepsi indra mata. 
2) Gambar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan belajar mengajar. 
3) Ukurannya sangat terbatas, tidak memadai untuk kelompok besar.  

e. Pembelajaran Menggunakan Media Gambar Seri 
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Menurut Susanti (dalam Iswanti, 2012), langkah-langkah pembelajaran 

dengan media gambar seri antara lain: 

1) Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan 
2) Siswa memperhatikan penjelasan guru dan siswa bertanya bila belum 

paham 
3) Siswa membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 orang. 
4) Guru membagikan lembar tugas siswa serta media gambar seri untuk 

dikerjakan secara kelompok. 
5) Siswa dalam kelompok memperhatikan contoh gambar seri yang dibagikan 
6) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang penggunaan media gambar 

seri 
7) Siswa menyusun gambar seri secara berkelompok sesuai dengan 

urutannya. 
8) Siswa memberikan judul  karangan sesuai dengan gambar seri yang telah 

diurutkan 
9) Siswa membuat  karangan narasi sederhana berdasarkan gambar seri yang 

telah diurutkan secara indvidu. 
10) Siswa mempresentasikan hasil karangannya. 

 
2. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Iswanti (2010/2011) yang berjudul 
“Peniningkatan Keterampilan  Menulis Narasi Melalui Penerapan Media Gambar Seri 
pada Siswa Kelas IV dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SDN 02 Jatisela Tahun 
Ajaran 2010/2011.  

 
3. Kerangka berpikir 

Berdasarkan data yang ada di lapangan, terdapat beberapa masalah yang terkait 
dengan proses pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu rendahnya perhatian dan 
motivasi dalam belajar siswa serta siswa masih diposisikan sebagai penerima saja 
sehingga siswa menjadi tidak aktif. Hal inilah yang dinilai memiliki pengaruh yang 
besar terhadap tingkat kemampuan belajar (menulis) siswa. Apabila masalah tersebut 
tidak ditindak lanjuti, maka akan dapat berdampak negatif terhadap siswa, guru 
maupun sekolah. 

Menyikapi hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka hendaknya ada  upaya 
konkrit yang dilakukan oleh guru untuk menindak lanjuti problema yang sedang 
terjadi, yakni masalah yang terkait dengan rendahnya kemampuan siswa dalam belajar 
(menulis narasi). Salah satu cara yang dapat diterapkan sebagai upaya konkrit adalah 
dengan menggunakan media gambar seri. Dengan media gambar seri ini diharapkan 
pembelajaran akan menjadi aktif, interaktif dan menyenangkan serta dapat mengatasi 
masalah rendahnya kemampuan belajar menulis siswa. 

 
4. Hipotesis  

Apabila pembelajaran menulis karangan narasi dilakukan dengan menggunakan 

media gambar seri secara optimal (efektif) maka terjadi peningkatan keterampilan 

menulis karangan narasi siswa kelas IV/B SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 2012/2013. 
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C. Metode penelitian 
1. Setting penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV/B smester II SDN 2 Kekeri 

Kecamatan Gunungsari. Penelitia ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 

2013 pada semester II tahun ajaran 2012/2013.  

2. Subyek dan observer 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV/B SDN 2 Kekeri yang berjumlah 26 

siswa.  Siswa laki-laki berjumlah 17 orang siswa dan siswa perempuan berjumlah 9 

orang. Sedangakan observer dalam penelitian ini adalah guru kelas IV/B SDN 2 

Kekeri Ibu Baiq Siti Nursiah, S.Pd. 

3. Faktor yang diteliti 
Faktor guru: dengan mengamati kemampuan dalam menerapkan pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan media gambar seri yang dilakukan guru. 
Faktor siswa: dengan mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan 
hasil belajar Bahasa Indonesia siswa yang berupa karangan narasi melalui 
penggunaan media gambar seri. 

4. Variable penelitian 
a. Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Keterampilan menulis karangan narasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam 
menyampaikan pikiran perasaan atau pertimbangan melalui bahasa tulis yang 
disusun berdasarkan kronologi peristiwa dan urutan waktu dengan berdasarkan 
fakta (umum) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca dengan 
menaati asas kaidah bahasa Indonesia. 

b. Media gambar seri 
Media gambar seri adalah media yang tergolong ke dalam media visual yang 
berbentuk serangkaian gambar, yang mana antara gambar yang satu dengan yang 
lainnya memiliki keterkaitan/keterhubungan dan membentuk satu kesatuan cerita 
yang utuh berdasarkan  kronologi cerita dan urutan waktu. 

5. Rancangan dan langkah-langkah penelitian 
Rancangan penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas atau yang lazim disingkat dengan PTK. Model penelitian tindakan 
yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah model Kemmiss dan MC. Tagart. 
Menurut Kemmiss dan Mc Taggart (dalam Sumadayo, 2013:40), tindakan kelas 
dilakukan melalui proses yang dinamis dan komplementari yang terdiri dari empat 
“momentum” yang esensial, yaitu: a) perencanaan (planning), b) tindakan (acting), 
c) pengamatan (observing), dan d) refleksi (reflecting). 

Langkah-Langkah dalam penelitian ini sesuai dengan momentum yang lazim 
digunakan dalam penelitian tindakan kelas sebagai suatu siklus. Siklus I melalui 
tahap-tahap, sebagai berikut: a) perencanaan (planning), b) pelaksanan tindakan 
(acting), c) pengamatan (observing), dan d) refleksi (reflecting). 

Pelaksanaan kegiatan pada siklus ke II adalah berdasarkan hasil analisa data pada 
siklus I. Jika pada siklus I aktivitas dan hasil belajar siswa belum mencapai kriteria 
yang ditetapkan, maka akan dilakukan perbaikan pada siklus II 
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6. Metode pengumpulan data 
Data-data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan instrumen  penilaian 

berupa  lembar observasi aktivitas guru dan siswa serta lembar evaluasi hasil belajar 
siswa. Lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa digunakan untuk 
mengetahui aktivitas guru dan siswa selama proses kegiatan pembelajaran 
berlangsung yang berbentuk cek lis dan rating skill. Sedangkan lembar evaluasi hasil 
belajar siswa digunakan untuk mengukur tingkat ketermpilan siswa dalam menulis 
karangan narasi. 

7. Instrument pengumpulan data 
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari siswa dan guru, jenis data yang ada 

dalam penelitian ini adalah data aktivitas siswa dan guru serta data hasil belajar 
siswa. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk menetahui tingkat aktivitas siswa dan guru, 
lembar observasi berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan guru 
selama proses pembelajaran. 

b. Tes Hasil Belajar/evaluasi 
Lembar evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keterampilan menulis 

siswa secara individu. Dalam lembar evaluasi terdapat beberapa soal yang berisi perintah 

untuk mengamati gambar; mengurutkan gambar sesuai dengan urutan yang benar; 

membuat kalimat sesuai dengan gambar; menyusun dan mengembangkan kalimat 

tersebut menjadi sebuah karangan narasi.  

8. Teknik analisis data 
1. Data hasil belajar siswa 

a. Analisis data ketuntasan individual 
Analisis data yang digunakan untuk menghitung hasil belajar siswa menurut 
Nurkencana (1990:99), yaitu dengan rumus : 

�� =
��

���
× 100   

Keterangan : 
NA  = nilai akhir 
SA  = skor aktual 
SMI  = skor maksimal ideal 

b. Ketuntasan klasikal 
Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa secara klasikal menurut Aqib (2009:41),  
data dapat dianalisis dengan rumus : 

� =
∑ ����� ���� ������ �������

∑ �����
× 100 % 

Keterangan:  
p  = Ketuntasan klasikal 

c. Rata-rata klasikal 
Untuk menghitung nilai rata-rata secara kelasikal pada setiap siklus, menurut Sudjana 
(2010:109), dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

� =
Σ�

�
 

Keterangan: 
X  = rata-rata kelas 
∑ �  = jumlah skor 
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�   = banyaknya siswa.  

2. Data aktivitas belajar siswa 
a. Menentukan skor aktivitas siswa secara klasikal untuk masing-masing descriptor 

yaitu: 
1) Skor 1 diberika jika x ≤ 25%. 
2) Skor 2 diberika jika x ≤ 50%. 
3) Skor 3 diberika jika 50% <  x ≤ 75%. 
4) Skor 4 diberika jika x > 75%. 

X = banyak siswa yang aktif melaksanakan aktivitas sesuai deskriptor 

b. Menentukan skor maksimal ideal (SMI) 
1) Banyak indikator = 6 
2) Banyak deskriptor tiap indikator = 3  
3) Skor maksimal tiap deskriptor = 4 
4) Skor minimal tiap deskriptor = 1 
5) Skor setiap indikator = banyak deskriptor yang nampak. 

Jadi, skor maksimal ideal (SMI) = 6 x 3 x 4 = 72 dan skor minimal setiap indikator = 
6 x 3 x 1 = 18. 

c. Analisis data aktivitas belajar siswa menggunakan MI (Mean Ideal) dan SDi 
(Standar Deviasi Ideal). MI dan SDi dicari dengan menggunakan rumus berikut 
ini (Nurkencana, 1990:100). 
MI =  1 2⁄   x SMI 

=   1 2⁄   x 72 
=   36 

SDi =    1 3 ⁄  x  MI 
=    1 3⁄   x  36 
=   12 

Table pedoman konversi aktivitas belajar siswa 

Interval Konversi Interval Skor Kategori 

MI + 2 SDi s/d MI + 3 SDi 60 - 72 Sangat aktif 

MI + 1 SDi s/d MI + 2 SDi 48 - 60 Aktif 

MI ± 1 Sdi 24 - 48 Cukup aktif 

MI – 2 SDi s/d MI – 1 Sdi 12 - 24 Kurang aktif 

MI – 3 SDi s/d MI – 2 Sdi 0  - 12 Tidak aktif 

3. Data aktivitas guru 
a. Menentukan skor aktivitas mengajar guru. 

Mg =  
������� ���� ���� ������� ������� ���������

������ ���� �������� ������� ���������
 × 100 % 

Keterangan : 

Mg : Aktivitas mengajar guru dalam mengelola pembelajaran. 

b. Aktivitas guru yang diamati adalah sebanyak 7 indikator. Setiap indikator 
terdiri dari 3 deskriptor, dengan ketentuan sebagai berikut. 
1) Skor untuk satu deskriptor adalah 1 skor 
2) Skor maksimal dalam satu indikator adalah 3 skor 
3) Skor minimal untuk setiap deskriptor adalah 0 
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c. Menentukan kategori keberhasilan aktivitas guru ditentukan berdasarkan  hasil 
pengelolaan pembelajaran secara klasikal.  
S B (Sangat Baik)  : Jika x ≥ 85% 
B (Baik)  : Jika 75% < x < 85% 
C (Cukup)  : Jika 50% < x < 75% 
K (Kurang)  : Jika 25% < x < 50% 
S K (Sangat kurang)  : Jika x ≤ 25%. 

Keterangan: 
x = skor hasil pengelolaan pembelajaran. 

9. Indikator Keberhasilan 
Penelitian ini dinilai berhasil apabila ketuntasan klasikal atau siswa yang 

memperoleh nilai KKM 65 mencapai ≥ 80%, aktivitas belajar siswa telah mencapai 

kategori aktif dan aktivitas pembelajaran guru mencapai kategori B (baik). 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi siswa dengan menggunakan media gambar seri. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus selama 4 kali pertemuan, alokasi waktu untuk masing-
masing pertemuan adalah 2 x 35 menit untuk memberikan materi pembelajaran dan 2 x 
35 menit untuk memberikan evaluasi setiap akhir siklus. 

Hasil penelitian yang diperoleh pada proses pembelajaran dengan menggunakan media 
gambar seri, baik dari hasil observasi aktivitas guru maupun aktivitas belajar siswa serta 
hasil evaluasi pembelajaran siswa dalam bentuk keterampilan menulis karangan narasi 
menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan telah terjadi 
sedikit demi sedikit sejak peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan media gambar seri ini. Peningkatan-peningkatan tersebut dapat diketahui 
setelah melakukan perbandingan antara hasil penelitian siklus I dengan hasil penelitian 
pada siklus II. Perbandingan dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana peningkatan 
yang telah diperoleh pada siklus dua  dari siklus satu maupun dengan kondisi sebelum 
dilakukannya penelitian tindakan kelas ini. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan 
akan disajikan dalam tabel berikut: 

 
Tabel Perbandingan hasil observasi dan evaluasi siswa siklus I dan siklus II proses belajar 

mengajar Bahasa Indonesia menggunakan media gambar seri. 

Sik
lus 

Aktivitas guru Aktivitas siswa Hasil beajar 

Skor/prsentas
e 

Kategori Skor Kategori Rata-rata 
Ketuntasan 

klasikal 
I 15 /71,4 % Baik 54 Aktif 67,5 65,4 % 

II 19/ 90,48 % 
Sangat 

baik 
68 

Sangat 
aktif 

74, 61 92 % 

Tabel ini menunjukkan bahwa penerapan media gambar seri  dapat meningkatkan 
aktivitas belajar dan keterampilan menulis karangan narasi siswa. 
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E. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan media gambar seri dengan epektif dalam pembelajaran dapat meningkatkan 
keterampilan menulis narasi siswa kelas IV/B SDN 2 Kekeri tahun pelajaran 2012/2013. 
Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan aktivitas proses belajar mengajar dan 
keterampilan menulis narasi siswa yang cukup signifikan setelah melakukan proses 
pembelajaran dengan menerapkan media gambar seri.  

Kondisi awal siswa pada saat belum dilakukan penelitian tindakan kelas diketahui 
bahwa tingkat ketuntasan siswa pada keterampilan menulis hanya mencapai 53,8%. 
Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas ini, siswa mengalami peningkatan ketuntasan 
yang cukup signifikan. Pada siklus I diperoleh ketuntasan siswa sebanyak 65,4%, pada 
siklus II meningkat menjadi 93%. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan ketuntasan 
klasikal pada siklus I sebesar 11,6% dari kondisi awal, pada siklus II meningkat sebesar 
39,2% dari kondisi awal.  

Ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II telah melampoi target harapan pada 
indikator keberhasilan yang yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan penerapan media 
gambar seri secara epektif juga telah berhasil meningkatkan aktivitas pembelajaran guru 
dan aktivitas belajar siswa yang cukup signifikan. Pada siklus I aktivitas pembelajaran 
guru memperoleh kategori C (cukup), pada siklus II meningkat menjadi kategori SB 
(sangat baik), sedangkan aktivitas pembelajaran siswa pada siklus I berada pada kategori 
aktif meningkat menjadi sangat aktif pada siklus II. 
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