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Latar belakang 

 Rendahnya kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara di atas 

merupakan masalah yang dihadapi oleh  guru.  Setelah dilakukan wawancara dengan pihak terkait 

yakni guru kelas IV SDN 3 Cakranegara dan siswa dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor–

faktor penyebab rendahnya kemampuan menulis narasi tersebut. Pertama, saat pembelajaran 

berlangsung, guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa ada metode tanya jawab dan 

pemodelan. Kedua, guru jarang menggunakan media dalam setiap pembelajarannya. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu adanya sebuah alternatif dalam memecahkan masalah 

tersebut, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan proses 

pembelajaran yang bergairah melalui cara pengajaran yang kreatif. Kreativitas pengajaran yang 

dilakukan para guru dengan pengelolaan pembelajaran yang efektif akan menghasilkan  prestasi 

yang optimal bagi para pembelajarnya. Dalam hal ini, peneliti mengupayakan sebuah metode 

pembelajaran dan media pengajaran yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan tersebut, 

yaitu  Concept Sentense pada Media Gambar. 

 

Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

“Bagaimanakah Penerapan Concept Sentence pada Media Gambar dapat Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Narasi siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara”. 

 

Tujuan  

 Tujuan penelitian ini untuk peningkatan kemampuan menulis narasi dengan menerapkan 

concept sentence pada media gambar siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara tahun pelajaran 

2013/2014. 

 

Manfaat penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Untuk Siswa 

Dapat digunakan untuk membantu meningkatkan  kemampuan menulis karangan narasi. 

2. Untuk Guru 

 Dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran menulis karangan narasi pada siswa 

kelas IV SD.  

3. Untuk Sekolah 

Dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan sekolah dalam meningkatkan 

kemampuan menulis. 

 

Kajian Pustaka 

   Menulis adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan tulisan. 

Tulisan yang dimaksud yakni rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami 

(Nurudin, 2010:4).  

   Menurut Finoza (2009:244) Narasi merupakan suatu bentuk tulisan yang berusaha 

menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah 

peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. 

 

 



            Narasi merupakan salah satu bentuk karangan yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran yaitu dalam pelajaran  yaitu  dalam pelajaran bahasa Indonesia. Goris Keraf (2001: 

136 ) mengungkapkan bahwa narasi dapat dibatarasi sebagai suatu bentuk wacana yang sasaran 

utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang 

terjadi dalam suatu waktu.  

 

Metode penelitian 

 Sesuai dengan karakteristik atau sifat penelitian, penelitian  ini dilakukan melalui 4 

tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Berikut ini dijelaskan keempat 

tahapan tersebut. 

1. Perencanaan  

Perencanaan adalah adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk 

mencapai tujuan Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini sebagai berikut : 

a. Membuat skenario pembelajaran. 

b. Memilih dan menetapkan materi pelajaran yakni karangan narasi. 

c. Menentukan metode pengajaran yakni metode concept sentence 

d. Menyiapkan media pembelajaran berupa rangkaian gambar dan 4 kata  kunci dari masing-

masing gambar. 

e. Membuat  lembar kerja siswa. 

f. Menyusun alat evaluasi pembelajaraan. 

g. Membentuk formasi duduk saat diskusi kelompok model berhadapan. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan  adalah implementasi atau penerapan isi rencana tindakan di kelas yang diteliti. 

Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan sebagai berikut. 

a. Guru melakukan apersepsi dengan cara melakukan tanya jawab tentang karangan serta 

memberikan motivasi  untuk mengarahkan siswa memasuki kompetensi dasar yang akan 

dibahas. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

c. Guru menjelaskan materi tentang menulis narasi dengan media gambar di depan kelas serta 

penggunaan kata kunci. 

d. Guru memajang media di depan kelas berupa gambar–gambar yang menjelaskan rangkaian 

peristiwa.  

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

f. Guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok dengan masing-masing anggota 4 siswa 

dalam satu kelompok. 

g. Siswa secara berkelompok menulis karangan berdasarkan gambar dan kata kunci sesuai 

dengan LKS yang sudah dibagikan. 

h. Guru memotivasi seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi. 

i. Masing–masing perwakilan kelompok membacakan hasil karangan yang telah didiskusikan 

bersama anggota kelompoknya.. 

j. Guru bersama siswa mendiskusikan tugas kelompok secara bersama–sama. 

k. Guru memberikan komentar dan penilaian terhadap hasil kerja kelompok. 

l. Guru menutup pelajaran. 

 



3. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kontinyu untuk setiap kali berlangsungnya proses 

belajar mengajar untuk mengamati aktivitas guru dalam proses pembelajaran dan aktivitas 

belajar siswa, mengenai apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. 

4. Refleksi  

Refleksi dilaksanakan pada akhir siklus. Peneliti mengkaji pelaksanaan dan hasil belajar yang 

diperoleh dalam pemberian tindakan apa yang belum tercapai untuk dilaksanakan, sedangkan  

yang sudah tercapai agar ditingkatkan lagi. Hal ini digunakan untuk sebagai landasan dalam 

memperbaiki dan memnyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada setiap 

siklus berikutnya.  

 

Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari : 

a. Data hasil observasi aktivitas siswa 

b. Data hasil observasi aktivitas guru 

c. Data hasil belajar siswa 

2. Sumber data penelitian ini adalah siswa siswi dan guru SDN 3 Cakranegara 

3. Cara Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kontinyu untuk setiap kali berlangsungnya 

proses belajar mengajar untuk mengamati aktivitas guru dalam proses pembelajaran 

dan aktivitas belajar siswa, mengenai apa yang sudah tercapai dan apa yang belum 

tercapai. 

b. Tes Hasil Belajar 

Dalam hal ini tes hasil belajar siswa yang digunakan adalah menyusun kalimat 

dalam bentuk karangan narasi sesuai dengan kata kunci. Tes ini disususn guna 

mengetahui hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian dan pembahasan 

  Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapakan concept sentence pada media gambar 

untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2013/2014. Subjek penelitian ini yaitu kelas IV berjumlah 25 siswa. Pada penelitian ini, data 

tetang hasil belajar siswa dan data tentang aktivitas kegiatan guru dan siswa diperoleh dari hasil 

evaluasi yang dilaksanakan pada tiap akhir siklus. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 21 – 31 

Oktober 2013 yang dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri atas empat tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

 

Hasil Penelitian Siklus I 

  Siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, pertemuan I dilaksanakan  pada tanggal 21 

Oktober sedangkan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013. Subjek penelitiannya 

adalah siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara. Penelitian ini dilaksanakan pada jam pertama yaitu 

pukul 07.30 sampai dengan 09.15. Siklus ini dibagi menjadi 4 tahapan yaitu : rencana tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 



     Materi yang dibahas pada pertemuan pertama adalah tentang jenis-jenis karangan narasi 

serta penggunaan kata kunci (concept sentence) dalam media gambar. Sedangkan untuk 

pertemuan kedua dengan kegiatan melanjutkan materi pertemuan pertama serta melakukan 

evaluasi. LKS yang digunakan pada siklus I yakni gambar aktivitas anak dalam kehidupan 

sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai berangkat sekolah. Adapun langkah–langkah dalam 

pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Perencanaan 

 Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan ini adalah  sebagai berikut. 

1) Menyusun jadwal kegiatan pembelajaran penelitian tindakan kelas. 

2) Melakukan observasi awal untuk mendapatkan informasi awal mengenai keadaan kelas. 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode concept sentence  

4) Menyiapkan bahan ajar yakni materi tentang karangan narasi. 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa berupa rangkaian gambar kegiatan anak sehari-hari dan 

kata kunci untuk mengukur sejauhmana pemahaman siswa 

6) Menyiapkan lembar observasi siswa dan guru  

7) Menyiapkan media gambar yang menceritakan suatu peristiwa. 

8) Menyiapkan daftar nilai siswa. 

9) Membentuk formasi tempat duduk saat diskusi model berhadapan. 

b. Tahap Pelaksanaan  

 Tahap pelaksanaan mengacu pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pelaksanaan 

tindakan siklus I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober mulai dari jam 07.30– 

09.15 wita dan hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dari jam 07.30 – 09.15 wita. Adapun 

kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan skenario yang telah direncanakan. 

1. Kegiatan Awal 

  Pada tahap pendahuluan guru terlebih dahulu mengucapkan salam selanjutnya 

 mengkondisikan siswa kesiapan untuk belajar. Guru memberikan appersepsi  dengan 

mengajak siswa untuk menyanyikan lagu bangun tidur yang dipandu  oleh guru serta 2 

perwakilan siswa. selanjutnya guru  menyampaikan materi  yang akan dipelajari. Pada 

pertemuan ini guru belum mengabsen siswa, tanya  jawab tentang pengalaman mereka . 

2. Kegiatan Inti 

 Pada saat pelaksanaan kegiatan inti dipertemuan pertama ini, sebelum materi 

 disampaikan guru membagi siswa menjadi 6 kelompok secara heterogen.  Masing–

 masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Kemudian guru menyampikan  materi 

pembelajaran yang difokuskan adalah karangan narasi.  

 

 Disamping itu pula, guru menjelaskan media gambar yang sudah dipajang  di  papan 

tulis beserta penggunaan kata kunci. Kata kunci yang dijelaskan  nantinya akan 

dikembangkan menjadi kalimat–kalimat dan paragraf sehingga  membentuk sebuah karangan 

yang utuh. 

 

c. Tahap  Observasi dan Evaluasi 

 Dalam hal ini yang berperan sebagai observer adalah guru wali kelas IV SDN 3 

Cakranegara yang sudah dibicarakan sebelumnya. Melalui observasi,data yang berkaitan 

dengan proses dan hasil penelitian dicatat pada lembar observasi. 



 Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi saat pembelajaran berlangsung, maka di peroleh 

hasil sebagai berikut. 

1. Hasil Observasi Siklus I 
   Hasil observasi aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran sebagai berikut : 

a) Aktivitas siswa 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa dapat dilihat melalui lembar observasi siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung, disajikan dalam table berikut : 

 

   Tabel 4.1 

 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  

NO INDIKATOR / DESKRIPTOR SKOR HASIL SIKLUS I 

1. Aktivitas Visual 2 

2. Aktivitas Berbicara 2 

3. Aktivitas Mendengarkan 2 

4. Aktivitas Menulis 2 

5. Aktivitas Gerak/Motorik 1,5 

Jumlah 9,5 

Rata-rata 1,9 

Kategori Aktif 

 

Berdasarkan tabel 4.1 pada siklus I nilai rat-rata aktivitas belajar 1,9 

dikategorikan aktif. Proses pembelajaran penerapan concept sentence dalam media 

gambar belum sepenuhnyaberjalan secara optimal sehingga akan dioptimalkan pada 

siklus berikutnya. 

 

b) Aktivitas guru 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru meliputi tahapan persiapan yakni 

penyususunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan pelaksanaan tindakan 

dengan menerapkan concept sentence dalam media gambar untuk meningkatkan 

keterampilan menulis. Adapun hasil pengamatan tersebut disajikan dalam bentuk 

table sebagai berikut 

      Tabel 4.2 

 Data Hasil Observasi Aktivitas Guru  

NO INDIKATOR / DESKRIPTOR SKOR HASIL SIKLUS I 

1. Aktivitas Visual 2 

2. Aktivitas Berbicara 1,5 

3. Aktivitas Mendengarkan 1 

4. Aktivitas Menulis 2,5 

5. Aktivitas Gerak/Motorik 1,5 

Jumlah 8,5 

Rata-rata 1,7 

Kategori Aktif 

 

Pada siklus 1 nilai rata-rata kativitas guru mencapai 1,7 dengan   kategori aktif. 

 



a. Evaluasi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

  Pada siklus ini ada 25 siswa kelas IV yang memiliki kemampuan menulis 

karangan narasi yang cukup beragam. Diambil beberapa siswa berdasarkan kategori 

sangat baik, baik, cukup, dan tidak baik dari 5  aspek yang dinilai yaitu : ejaan, kalimat, 

paragraf, ide, dan fakta. Analisis karangan ini dilakukan setiap siklus dengan tujuan 

untuk mengetahui perkembangan kemampuan menulis narasi siswa dan mengetahui letak 

kesalahan atau kekurangan siswa dalam menulis narasi, sehingga diperoleh data tes hasil 

belajar siswa yang  dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut. 

 

Adapun tabel ringkasan hasil belajar siswa siklus I sebagai berikut : 

 

Tabel Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 
NO Aspek yang Diperhatikan Keterangan 

1. Nilai terendah 50 

2. Nilai tertinggi 75 

3. Jumlah nilai 1655 

4. Rata-rata kelas 66.2 

5. Jumlah siswa yang tuntas 16 

6. Jumlah siswa yang tidak tuntas 9 

7. Jumlah siswa yang ikut tes 25 

8. Prosentase ketuntasan 64% 

   

 Mencermati tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pada siklus I hasil belajar siswa masih 

belum mengalami peningkatan, hal ini dilihat dari siswa yang memperoleh nilai kurang 

dan sama dengan 64 sebanyak 9 orang (36%), sedangkan  ketuntasan belajar siswa 

sebanyak 16 orang (64%). Nilai rata–rata hasil belajar siswa yang diperoleh sebanyak 

66.2. Nilai siswa tertinggi yaitu NWS dengan nilai 75 dan nilai terendah diperoleh MF 

dengan nilai 50. Jika melihat dari indikator ketercapaian, persentase  yang harus 

diperoleh yaitu 85 %, namun nilai ketuntasan belajar pada siklus I ini belum sepenuhnya 

mencapai ketentuan tersebut, sehingga  kekurangan yang diperoleh akan diperbaiki pada 

siklus berikutnya. 

 

b. Tahap Refleksi 

 

        Pada tahap refleksi dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2013, adapun pihak yang 

terlibat yaitu peneliti yang dibantu oleh observer. Dari pelaksanaan siklus I di atas, tim 

peneliti menyepakati bahwa hal–hal yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau menjawab pertanyaan guru. 

2. Siswa memperhatikan media yang ada di papan tulis berupa rangkain gambar beserta kata 

kuncinya. 

3. Siswa sudah mampu mengembangkan kata kunci. 

4. Siswa sudah mampu menyusun karangan narasi sesuai dengan rangkaian gambar dan 

kata kunci. 

5. Siswa sudah berani membacakan hasil karangan di depan kelas 

 

 



Adapun beberapa kekurangan siklus I sesuai dengan hasil pengamatan observasi lain antara 

lain : 

1. Guru belum mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari–hari yang berkaitan 

dengan appersepsi. 

2. Pada proses pembelajaran guru belum menjelaskan secara rinci tentang rangkaian gambar 

dan kata kunci. 

3. Guru belum memberikan motivasi kepada siswa dalam membangkitkan semangat dan 

minat siswa. 

4. Guru belum merespon hasil karangan siswa ketika siswa membacakan karangannya di 

depan kelas.        

    

Hasil Penelitian Siklus II   

 Siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, pertemuan I dilaksanakan  pada tanggal 

28 Oktober 2013 sedangkan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013. Subjek 

penelitiannya adalah siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara. Kegiatan pembelajaran hampir sama 

dengan siklus I, namun LKS yang digunakan berbeda yakni rangkaian gambar tentang piknik ke 

air terjun. Pada siklus II dilakukan perbaikan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I dan 

kegiatan pada siklus II difokuskan pada apa yang belum tercapai pada indikator atau lembar 

observasi. Adapun langkah–langkah dalam pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan tindakan ini adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun jadwal kegiatan pembelajaran penelitian tindakan kelas. 

2) Melakukan observasi awal untuk mendapatkan informasi awal mengenai keadaan 

kelas. 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode concept sentence 

(lampiran 10 ). 

4) Menyiapkan bahan ajar yakni materi tentang karangan narasi. 

5) Menyiapkan lembar kerja siswa berupa rangkaian gambar kegiatan anak saat piknik 

dan kata kunci untuk mengukur sejauhmana pemahaman siswa (lampiran 11) 

6) Menyiapkan lembar observasi siswa dan guru (lampiran 13 dan 14 ). 

7) Menyiapkan media gambar yang menceritakan suatu peristiwa. 

8) Menyiapkan daftar nilai siswa. 

9) Membentuk formasi tempat duduk saat dsikusi model berhadapan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

          Pada dasarrnya pelaksanaan pembelajaran siklus II ini sama dengan siklus yang 

sebelumnya, namun ada perubahan sedikit untuk memperbaiki siklus I yang belum 

sepenuhnya berhasil. Siklus ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan pada hari senin 

tanggal 28 Otober 2013 pukul 07:30 sampai dengan pukul 09:15, sedangkan pertemuan 

kedua dilaksanakn pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2013 pukul 07:30 sampai dengan 

09:15 Adapun langkah–langkah pembelajarannya sebagai berikut. 

1. Kegiatan Awal 

        Tepat pukul 07:30 guru masuk kelas dan memulai pembelajaran dengan berdoa 

dan mengucap salam, menanyakan kabar sekaligus mengabsen siswa serta menanyakan 

kesiapan siswa tentang menulis karangan. Setelah itu guru memberikan motivasi siswa 

terutama bagi siswa yang belum tuntas dengan cara memberikan reward atau hadiah. 

Langkah selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi siswa 



menjadi 6 kelompok masing–masing kelompok terdiri dari 4-5 orang, kemudian 

menyampaikan materi dengan mengaitkan materi yang pada pertemuan sebelumnya. 

2. Kegiatan Inti 

Setelah kelas terorganisir dengan baik, selanjutnya  guru menjelaskan materi yang 

akan dibahas.  Antusias siswa sudah mulai meningkat, siswa banyak yang 

memperhatikan penjelasan guru dan siswa tidak ada yang sibuk sendiri dengan 

pekerjaannya,  semua terfokus  pada penjelasan yang dibahas oleh guru. Guru 

menjelaskan materi tentang karangan narasi secara rinci kemudian menjelaskan  

rangkaian gambar dan kata kunci yang sudah dipajang di papan tulis. Guru melakukan 

tanya jawab seputar materi yang telah dibahas, siswa sudah mulai memberanikan  diri 

untuk bertanya kepada guru.  

Selanjutnya guru membagikan LKS kepada siswa untuk membuat karangan narasi 

sesuai dengan gambar yang telah ada di LKS. Pada saat siswa menulis karangan narasi 

guru banyak memberikan bimbingan. Guru terus memantau kegiatan siswa dan 

memberikan bimbingan kepada setiap kelompok yang mengalami kesulitan secara 

bergantian. Hal ini dilakukan agar siswa mengerti materi yang dipelajari. Selain itu 

siswa semakin bersemangat dalam membuat karangan narasi dengan tepat waktu 

karena termotivasi dengan penghargaan dan nilai tambah  yang kan diberikan guru. 

    

c. Tahap Observasi dan Evaluasi 

        Dalam hal ini yang berperan sebagai observer adalah guru wali kelas  IV SDN 3 

Cakranegara yang sudah dibicarakan sebelumnya. Melalui observasi, data yang berkaitan 

dengan proses dan hasil penelitian dicatat pada lembar observasi. 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi saat pembelajaran berlangsung, maka di peroleh 

hasil sebagai berikut. 

a). Aktivitas siswa 
    Kegiatan yang dialkukan oleh siswa dapat dilihat melalui lembar 

observasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dapat dilihat pada tabel berikut : 

     

 Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa  

NO INDIKATOR / DESKRIPTOR SKOR HASIL SIKLUS II 

1. Aktivitas Visual 2,5 

2. Aktivitas Berbicara 2 

3. Aktivitas Mendengarkan 2,5 

4. Aktivitas Menulis 2,5 

5. Aktivitas Gerak/Motorik 2 

Jumlah 11,5 

Rata-rata 2,3 

Kategori Sangat Aktif 

 

Pada siklus II nilai rata-rata aktivitas belajar 2,3 dikategorikan sangat aktif. Pada proses 

pembelajaran penerapa concept sentence dalam media gambar belum sepenuhnyaberjalan 

secara optimal sehingga akan dioptimalkan pada siklus berikutnya.  

 

 

 



b). Aktivitas guru 

   Kegiatan yang dilakukan oleh guru meliputi tahapan persiapan yakni penyususunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan pelaksanaan tindakan dengan menerapkan 

concept sentence dalam emdia gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

                                  

 Data Hasil Observasi Aktivitas Guru  

NO INDIKATOR / DESKRIPTOR SKOR HASIL SIKLUS II 

1. Aktivitas Visual 3 

2. Aktivitas Berbicara 2,5 

3. Aktivitas Mendengarkan 2,5 

4. Aktivitas Menulis 3 

5. Aktivitas Gerak/Motorik 2 

Jumlah 13 

Rata-rata 2,6 

Kategori Sangat Aktif 

 

Pada siklus II nilai rata-rata aktivitas guru mencapai 2,6 dengan kategori sangat aktif. 

2. Evalusi Hasil Belajar Siklus II 
 Pada siklus ini ada 25 siswa kelas IV yang memiliki kemampuan menulis 

karangan narasi yang cukup beragam. Diambil beberapa siswa berdasarkan kategori 

sangat baik, baik, cukup, dan tidak baik dari 5  aspek yang dinilai yaitu : ejaan, kalimat, 

paragraf, ide, dan fakta. Analisis karangan ini dilakukan setiap siklus dengan tujuan 

untuk mengetahui perkembangan kemampuan menulis narasi siswa dan mengetahui letak 

kesalahan atau kekurangan siswa dalam menulis narasi, sehingga maka diperoleh data tes 

hasil belajar siswa yang  dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel Ringkasan Hasil Belajar Siswa Siklus II 

NO Aspek yang Diperhatikan Keterangan 

1. Nilai terendah 60 

2. Nilai tertinggi 90 

3. Jumlah nilai 1830 

4. Rata-rata kelas 73.2 

5. Jumlah siswa yang tuntas 22 

6. Jumlah siswa yang tidak tuntas 3 

7. Jumlah siswa yang ikut tes 25 

8. Prosentase ketuntasan 88% 

 

              Mencermati tabel hasil belajar siklus II sudah berjalan dengan baik dan 

mengalami peningkatan, terlihat dalam hasil belajar yang diperoleh dari hasil evaluasi, 

dimana siswa yang memperoleh nilai kurang dari sama dengan 64 sebanyak  3 orang 

(12%), sedangkan  ketuntasan belajar siswa sebanyak 22 orang (88 %). Nilai rata–rata 

skor diperoleh  73,2 dan nilai yang tertinggi yaitu NWS dengan nilai 90 dan nilai 

terendah diperoleh MF dengan nilai 60, akan tetapi ketuntasan belajar sudah mencapai 

indikator ketercapaian yaitu 85 %. Hal ini menunjukan adanya keberhasilan dalam 

meningkatkan keterampilan menulis. 

 



d. Tahap Refleksi  

 Pada tahap refleksi siklus II pada tanggal 30 Oktober 2013, adapun pihak yang terlibat 

adalah peneliti yang dibantu oleh seorang observer. Dari pelaksanaan siklus II di atas, tim 

peneliti menyepakati bahwa hal–hal yang telah dilaksanakan sebagai berikut. 

1. Peneliti sudah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehar-hari.  

2. Pada proses pembelajaran siswa sudah mampu mengembangkan kata kunci  menjadi 

sebuah karangan berdasarkan rangkaian gambar. 

3. Dalam proses pembelajaran siswa terlihat semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

4. Guru sudah merespon hasil karangan siswa ketika perwakilan kelompok membacakan 

hasil karangannya di depan kelas. 

            Sedangkan kekurangan yang terdapat dalam proses pembelajaran siklus II 

berdasarkan pengamatan observer sebagai berikut : 

1. Pada pertemuan I pada tahap appersepsi guru tidak mengulas kembali beberapa materi 

menulis karangan. 

2. Pada tahap kegiatan penutup dipertemuan I, guru tidak mengadakan kegiatan Tanya 

Jawab untuk menarik kesimpulan. 

 Berdasarkan hasil analisis observasi dan evaluasi belajar siswa terlihat bahwa terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dengan demikian indikator kerja telah tercapai.  

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

concept sentence pada media gambar dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa kelas 

IV SDN 3 CakranegaraTahun Pelajaran 2013/2014. 

 

  Hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata prestasi belajar siklus I diperoleh 64% ke siklus II 

menjadi 88% menunjukan peningkatan sebesar 24% sebagai dampak diterapkannya  concept 

sentence  pada media gambar untuk meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa kelas IV 

SDN 3 Cakranegara Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 Berdasarkan hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I yang memperoleh skor 

rata – rata 1,9 tergolong katagori aktif dan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

memperoleh skor rata – rata 2,3 tergolong katagori sangat aktif menunjukkan peningkatan sebesar 

0,4 sebagai dampak diterapkannya concept sentence  pada media gambar untuk meningkatkan 

kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SDN 3 Cakranegara Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA  
 

Achmadi. 2003. Jenis Dan Teknik Atau Metode Pengumpulan Data. Bandung :  

  Algesindo. 

Anitah, Sri. 2010.  Media Pembelajaran. Surakarta : Yuma Pustaka. 

Arikunto, Suharsimi. 2007. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : PT. Bumi Akasara. 

Finoza, Lamuddin. 2009. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta : Diksi Insan Mulia. 

Hernowo. 2003 .Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Media Gambar Seri Di 

Sekolah Dasar. Jember http:// /cumanulisaja.blogspot.com/2012/01/keterampilan 

menulis karangan narasi.html 

Kiranawati. 2008. Model Pembelajaran Concept Sentence. Bandung:  

http://irenepreisiliai.blogspot.com/2012/02/jud-penggunaan-metode consept-

sentence.html . 

Keraf, Gorys. 2001. Argumentasi dan Narasi.  Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.  

Iskandar. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Jambi : GP PRESS. 

 Isjoni. 2010. Pembelajaran Kooperatif. Yokyakarta : Pustaka Pelajar 

Mulyadin. 2002. “Penerapan Model STAD untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa 

Kelas VII MTS Karumbu”. Skripsi. Mataram : Universitas Mataram.  

Musaddat, Syaiful dkk. 2010. Pendidikan Bahasa dan Sastra Kelas Rendah. Mataram : Cerdas 

Press. 

Muntari dkk. 2010. Media Pembelajaran. Mataram : Universitas Mataram. 

Nurhayani. 2011. Concept Sentence. Jambi. Website : 

http://nurhay13.blogspot.com/2011/11/concept-sentence.html 

Nurudin. 2010. Dasar – Dasar Penulisan. Malang : UMM Press 

Rohmadi, Muhammad. 2010. Paragraf Pengembangan dan Implementasi. Surakarta : Media 

Perkasa. 

Semi, Atar. 2007. Dasar – Dasar Keterampilan Menulis. Bandung : Angkasa Group. 

Sudjana, Nana dkk.  2010. Media Pembelajaran. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 

Sudjana,Nana. 2004. Penilaian Hasil Proses  Belajar Mengajar. Bandung : Rosda. 

Sulistyaningsih. 2010. “ Peningkatan Kemampuan Menulis Narasi dengan Menggunakan 

Metode Mind Mapping Siswa Kelas V SDN III Karangasem. Skripsi. Surakarta : 

Universitas Sebelas Maret Surakarta “. Website : 

http://eprints.uns.ac.id/219/1/169472109201010221.pdf.  

Sunartana, Nurkencana. 1990. Evaluasi Pendidikan. Surabaya : Usaha Nasional 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung : 

Angkasa Bandung.  

Tompkins, Gail.E.1994. Teaching Writing Balancing Process And Product. New York : Mc 

Millan College Publishing Company. 

Wiratmo, Fathurahman. 2010. “Meningkatkan Kemampuan Menulis Narasi dengan 

Menggunakan Media Gambar Seri Siswa Kelas IV SDN 1 Sesela Kecamatan Gunung 

Sari Tahun Pelajaran 2009/2010”. Skripsi. Mataram : Universitas Mataram. 

Widodo, Rahmad. 2009. Model Pembelajaran Concept Sentence. Website : 

http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/14/model-pembelajaran-concept-centence/.   

 

 

http://irenepreisiliai.blogspot.com/2012/02/jud-penggunaan-metode%20consept-sentence.html
http://irenepreisiliai.blogspot.com/2012/02/jud-penggunaan-metode%20consept-sentence.html
http://nurhay13.blogspot.com/2011/11/concept-sentence.html
http://eprints.uns.ac.id/219/1/169472109201010221.pdf
http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/14/model-pembelajaran-concept-centence/

