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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI 

DENGAN PENERAPAN METODE EDUTAINMENT PADA SISWA 

KELAS VII.2 MTS NUJUMUL HUDA BATU SAMBAN 

Oleh Isna Dia’ul Adha 

NIM. E1C113063 

ABSTRAK 

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu masih rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis narasi. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya 

minat siswa dalam mengikuti pembelajaran dan kurangnya kreativitas guru ketika 

menggunakan metode pembelajaran, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

mengikuti pembelajaran menulis narasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan menulis karangan narasi dengan penerapan 

metode edutainment pada siswa kelas VII.2 MTs Nujumul Huda Batu Samban 

Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini berupa Penelitian Tindakan Kelas yang 

terdiri atas dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, tahap 

perencanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap refleksi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, metode tes (dalam 

bentuk penugasan menulis narasi), dan metode dokumentasi. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

Berdasarkan hasil proses pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil 

peningkatan aktivitas guru siklus I mencapai 90,28% meningkat menjadi 94,44% 

pada siklus II. Pada siklus I aktivitas belajaran siswa yaitu 87,72% meningkat 

menjadi 90,28% pada siklus  II. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. 

Perolehan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 66,77 meningkat 

menjadi 73,37 pada siklus II dengan ketuntasan belajar mencapai 87,09%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa penggunaan metode edutainment 

dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas VII.2 

MTs Nujumul Huda Batu Samban. 

Kata kunci: menulis, karangan, narasi, metode edutainment 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO  

“Barang siapa keluar mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

(HR. Turmuzi) 

 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat dirampungkan 

dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa bahagia skripsi ini saya persembahkan 

untuk kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril 

maupun materil, Sehingga Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan pendidikan 

hingga bangku kuliah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 

taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini  dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan 

alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan 

menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. 

Skripsi ini berjudul “Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Dengan 

Penerapan Metode Edutainment Pada Siswa Kelas VII.2 Mts Nujumul Huda Batu 

Samban” ini disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program 

Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. 

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu selama proses penulisan skripsi ini, pada kesempatan ini secara khusus 

diucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Wildan, M. Pd., Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram. 

2. Ibu Dra. Siti Rohana Hariana Intiana, M. Pd., Ketua Jurusan  Pendidikan 

Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 

sekaligus sebagai dosen pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, arahan, 

ilmu dan semua waktu yang telah diberikan. 

3. Bapak Drs. Khairul Paridi, M. Hum., Ketua pengelola Program Studi 

Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram, sekaligus pembimbing akademik. Terima 

kasih atas bimbingan, arahan, ilmu dan dukungan yang telah diberikan. 

4. Bapak Syaiful Musaddat, M. Pd., Dosen Pembimbing II, terima kasih atas 

bimbingan, arahan, ilmu dan dukungan yang telah diberikan. 

5. Semua Dosen FKIP UNRAM yang telah memberikan banyak pembelajaran 

dan bimbingan bagi penulis. 

6. Semua Guru dan staf di MTs Nujumul Huda Batu Samban terimakasih atas 

motivasi dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan 

skripsi ini. 



8 
 

Penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Pepatah 

mengatakan “Tak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan penulis demi kesempurnaan skripsi 

ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi kita semua. Aamiin 

                                                                     Mataram,    Juli 2017 

 

                                                                                     Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL DEPAN ....................................................................... 

HALAMAN JUDUL  ................................................................... 

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................... ii 

ABSTRAK ............................................................................... iii 

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................iv 

KATA PENGANTAR ..............................................................vi 

DAFTAR ISI ........................................................................... vii 

DAFTAR TABEL .................................................................. viii 

DAFTAR DIAGRAM ..............................................................ix 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah dan Kerangka Pemecahan Masalah ................. 4 

      1.2.1 Rumusan Masalah ............................................................... 4 

      1.2.2 Kerangka Pemecahan Masalah ............................................ 4 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................... 5 

          1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................... 6  

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN ............... 8 

2.1 Teori yang Relevan ..................................................................... 8 

      1. Variabel Harapan  ................................................................... 8 

      2. Variabel Tindakan  ................................................................ 15 

2.2 Penelitian yang Relevan ............................................................ 24 

2.3 Kerangka Berfikir ..................................................................... 27 

2.4 Hipotesis Tindakan ................................................................... 28 

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................... 30  

3.1 Setting Penelitian ...................................................................... 30 

      3.1.1 Tempat Penelitian ............................................................. 30 

      3.1.2 Waktu Penelitian  ............................................................. 30 

3.2 Subjek dan Observer Penelitian ................................................. 30 



10 
 

      3.2.1 Subjek Penelitian .............................................................. 30 

      3.2.2 Observer Penelitian  ......................................................... 30   

3.3 Faktor yang Diteliti ................................................................... 31 

       3.3.1 Faktor Guru  .................................................................... 31 

       3.3.2 Faktor Siswa .................................................................... 31 

3.4 Variabel Penelitian .................................................................... 31 

       3.4.1 Definisi Operasional Variabel Harapan. ........................... 31 

       3.4.2 Definisi Operasional Variabel Tindakan .......................... 32 

3.5 Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian .............................. 32 

       3.5.1 Rancangan Penelitian  ..................................................... 32 

       3.5.2 Langkah-langkah Penelitian............................................. 33 

3.6 Prosedur Penelitian ................................................................... 38 

3.7 Metode Pengumpulan Data ....................................................... 39 

3.8 Instrumen Penelitian ................................................................. 40 

3.9 Teknik Analisis Data ................................................................. 47 

3.10 Indikator Kinerja ..................................................................... 49 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 50 

4.1 Hasil Penelitian ......................................................................... 50 

4.1.1 Pelaksanaan Siklus I ......................................................... 50 

4.1.2 Pelaksanaan Siklus II ........................................................ 67  

4.2 Pembahasan .............................................................................. 86 

4.2.1 Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi 

        dengan Penerapan Metode Edutainment ............................ 86 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 94 

          5.1 Simpulan ................................................................................... 94 

          5.2 Saran ......................................................................................... 95 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 96 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 



11 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1      Lembar Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I ......................   55  

Tabel 4.2      Lembar Hasil Observasi Siswa Siklus I ....................................    57 

Tabel 4.3      Lembar Hasil Evaluasi Pembelajaran Menulis Karangan Narasi  

Siklus I ....................................................................................   62 

Tabel 4.4      Analisis Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi Nilai    Tertinggi 

Siklus I ....................................................................................    64 

Tabel 4.5      Analisis Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi Nilai  Sedang 

Siklus I ....................................................................................    65 

Tabel 4.6      Analisis Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi Nilai Terendah 

Siklus I ....................................................................................    66 

Tabel 4.7      Lembar Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II.....................    73 

Tabel 4.8      Lembar Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II ...................    75 

Tabel 4.9      Lembar Hasil Evaluasi Pembelajaran Menulis Karangan Narasi 

Siklus II ...................................................................................    80 

Tabel 4.10    Analisis Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi Nilai    Tertinggi 

Siklus II ...................................................................................    82 

Tabel 4.11    Analisis Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi Nilai  Sedang 

Siklus II ...................................................................................    83 

Tabel 4.12     Analisis Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi Nilai Terendah 

Siklus II  ..................................................................................    84 

Tabel 4.13     Persentase Peningkatan Proses Aktivitas Guru ........................    86  

Tabel 4.14     Persentase Peningkatan Proses Aktivitas Siswa .......................    88 

Tabel 4.15     Persentase Rata-rata Setiap Aspek Menulis Karangan Narasi  .    90 

Tabel 4.16    Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi    91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DAFTAR BAGAN 

Diagram  4.1 Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I ke Siklus II  .................... 88 

Diagram  4.2 Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II ...................  90 

Diagram  4.3 Peningkatan Rata-rata Setiap Aspek Siklus I ke Siklus II ........  91   

Diagram  4.4 Rekapitulasi Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Siklus I ke Siklus II .................................................................  93   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa, sekaligus sebagai alat 

komunikasi tidak langsung  yang berfungsi untuk menuangkan pikiran dan 

perasaan dalam bahasa tulisan. Salah satu cara mengungkapkan pikiran atau 

perasaan dapat melalui karangan. Dalam  pembelajaran  Bahasa Indonesia menulis 

merupakan salah satu jenis keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Menulis 

bisa dibentuk dari hasil membaca, berdiskusi, pengalaman sehari-hari bahkan dari 

hasil wawancara. 

Menulis karangan narasi dari sebuah teks wawancara dan merubah kalimat 

langsung menjadi kalimat tidak langsung bukan sesuatu yang mudah, mengarang 

sebagai kegiatan mengungkapkan gagasan melalui bahasa tulis meliputi empat  

unsur; (1) gagasan, ini dapat berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan 

yang ada di dalam pemikiran seseorang, (2) tuturan, adalah bentuk gagasan 

sehingga dapat dipahami pembaca. Dalam kepustakaan teknik mengarang dibagi 

menjadi empat bentuk, penceritaan, pelukisan, pemaparan, dan perbincangan, (3) 

tatanan, adalah pengaturan dan penyusunan gagasan dengan mengindahkan 

berbagai asas, aturan dan teknik sampai merencanakan rangka dan langkah, (4) 

wahana, ialah sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis yang menyangkut 

kosa kata, gramatika, dan retorika  (Liang Gie:2002).  

Berdasarkan Silabus KTSP di dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa 

MTs Nujumul Huda kelas VII.2 seharusnya mampu mengungkapkan berbagai 
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informasi ke dalam bentuk narasi dan pesan singkat sesuai SK 12 dengan 

menjalankan KD 12.1 yaitu mengubah teks wawancara menjadi narasi dengan 

memperhatikan cara penulisan kalimat langsung dan tidak langsung. Adapun 

kompetensi dasar tersebut memiliki indikator; a) mampu mengubah kalimat 

langsung menjadi kalimat tak langsug, dan b) mampu mengubah teks  wawancara 

ke dalam  bentuk  narasi.  

Kenyataannya di MTs Nujumul Huda sebagian siswa kelas VII.2 belum 

menguasai kompetensi tersebut sesuai KKM yaitu 70. Hal tersebut dapat dilihat 

dari persentase ketuntasan dalam pembelajaran menulis narasi siswa. Sebesar 32 

siswa, hanya 19 siswa (59,37%) tuntas dan sisanya 13 siswa (40,63%) belum 

tuntas dalam menulis karangan narasi dengan benar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia bapak 

Sahwan, S.Pd pada tanggal 17 januari pukul 16.00 wita, serta hasil pengamatan 

selama berada di MTs Nujumul Huda diperoleh informasi bahwa penyebab 

rendahnya kemampuan menulis siswa dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya; 

(1) faktor siswa: a) banyaknya jumlah siswa membuat guru kesulitan mengontrol 

kelas sehingga pembelajaran menulis tidak dapat berjalan efektif, b) siswa 

memiliki keinginan dan kondisi semangat belajar yang berbeda-beda ada beberapa 

murid yang lebih suka bermain saat pelajaran di mulai, c) pengetahuan siswa 

dalam teori menulis masih rendah, dan d) siswa tidak percaya diri dengan hasil 

tulisannya, (2) faktor guru: a) guru hanya menggunakan alat pembelajaran 

seadanya, b) guru tidak hanya mengajar di satu kelas hal ini menyebabkan guru 

tidak bisa maksimal memberikan pembelajaran, c) kurangnya penggunaan media, 

dan d) metode yang diberikan tergolong hanya berpusat kepada penyampaian 
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guru, bukan hasil yang diperoleh siswa secara utuh, yakni apakah pembelajaran 

itu dapat diterima atau tidak, (3) faktor lingkungan: a) keadaan kelas VII.2  yang 

tidak kondusif, dan b) kemampuan berbahasa siswa, siswa terbiasa menggunakan 

bahasa sasak  sebagai bahasa sehari-hari dan itu mempengaruhi pemilihan kata 

yang digunakan siswa dalam menulis. Jika ditinjau lebih lanjut semua itu tentu 

dapat membuat siswa menjadi sulit dan mudah jenuh menerima materi 

pembelajaran menulis yang diberikan. Hal ini menyebabkan kemampuan siswa 

dalam menulis karangan narasi menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan. 

Untuk memecahkan masalah tersebut dipilih metode edutainment guna 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas VII.2 MTs 

Nujumul Huda. Alasan memilih metode edutainment adalah; pertama, menulis 

merupakan pembelajaran yang rumit dan membosankan bagi siswa, tujuan 

edutainment adalah agar siswa bisa mengikuti dan mengalami proses 

pembelajaran dalam suasana yang gembira, menyenangkan, serta mencerdaskan. 

Kedua, penerapan metode edutainment belum pernah dilakukan dalam 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi  di MTs Nujumul Huda. 

Ketiga, metode edutainment dipilih karena mampu memberikan jawaban 

bagaiman cara merubah kejenuhan siswa menjadi keinginan untuk belajar, 

menambah kreatifitas guru dalam memberikan pembelajaran, dan membantu 

memilih bentuk, warna, letak bangku sampai dengan dekorasi kelas. Konsep 

edutainment  tentu sangat menarik jika dikembangkan dengan sistematis dan 

terstruktur  (Hamid: 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, maka digunakan metode edutainment, hal ini 

kemudian  diharapkan  membawa dampak pada perbaikan nilai menulis karangan 
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narasi  siswa di sekolah. Dengan demikian judul penelitian ini adalah 

“Peningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Narasi  Melalui Penerapan 

Metode Edutainment Pada Siswa Kelas VII.2  di MTs Nujumul Huda Batu 

Samban. 

1.2 Rumusan Masalah dan Cara Pemecahan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 

penggunaan metode edutainment untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

peningkatan kemampuan menulis karangan narasi  dengan penerapan metode 

edutainment pada siswa kelas VII.2 di MTs Nujumul Huda Batu Samban? 

1.2.2   Pemecahan masalah 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, yakni meningkatkan kemampuan 

menulis karangan narasi  melalui penerapan metode edutainment pada siswa kelas 

VII.2 di MTs Nujumul Huda. 

Adapun alternatif yang dapat dilakukan di antaranya, ialah : 

a. Guru menyiapkan  alat-alat audio Visual untuk memutar video yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

b. Kelas didesain yang bagus sehingga peserta didik merasa nyaman. 

c. Siswa mendengarkan penjelasan tentang indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

d. Siswa mendengarkan materi  kalimat langsung dan tak langsung dan cara 

merubah teks wawancara menjadi narasi. 

e. Siswa melakukan tanya jawab tentang pembelajaran yang belum dipahami 
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f. Siswa menonton video wawancara dan mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan guru 

g. Setelah selesai pemutaran video wawancara, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

h. Siswa secara berkelompok membuat kerangka karangan narasi dengan 

memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung. 

i. Dengan bimbingan guru masing-masing siswa diminta merubah teks 

wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan kalimat langsung dan 

tak langsung. 

j. Siswa diajak bermain dengan Snowball Throwing bola yang berwarnai. 

Setiap kelompok mendapat kesempatan untuk melempar bola tersebut dan 

saling melempar ke kelompok lain dengan waktu yang sudah ditentukan 

oleh guru. Setiap kelompok harus berusaha menangkap bola tersebut. 

Siswa yang terakhir memegang bola mendapat kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

k. Siswa kemudian diberi tugas menulis karangan narasi dengan 

memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung sesuai dengan video 

wawancara yang ditampilkan. 

l. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan melakuakan 

refleksi. 

1.3  Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah maka  tujuan umum penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan peningkatkan kemampuan menulis karangan narasi  
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melalui penerapan metode edutainment pada siswa kelas VII.2 di MTs Nujumul 

Huda Batu Samban. 

Selain tujuan umum tersebut, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi  melalui penerapan metode 

edutainment pada siswa Kelas VII.2 di MTs Nujumul Huda Batu Samban. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis. Kontribusi 

teoretisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang 

cara meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi  melalui penerapan 

metode edutainment pada siswa kelas VII.2  di MTs Nujumul Huda Batu Samban. 

Sedangkan kontribusi praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa: 

a. Meningkatkan kemampuan siswa di dalam menulis karangan narasi dengan   

metode edutainment. 

b. Siswa menjadi senang menulis khususnya menulis karangan narasi dengan 

metode edutainment. 

2. Bagi Guru: 

a. Meningkatkan  kreativitas  guru  dalam  memberikan  materi menulis 

karangan narasi dengan metode edutainment. 
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b. Memberi tantangan  guru  untuk menyelesaikan sendiri permasalahan   

pembelajaran yang terjadi di kelas khususnya menulis karangan narasi 

dengan menggunakan metode edutainment. 

c. Membawa perubahan pada metode belajar sehingga guru tidak lagi terkesan 

monoton dalam pembelajaran tetapi aktif dan kreatif. 

3. Bagi Sekolah: 

a. Meningkatkan kompetensi guru dalam aspek pembelajaran bahasa  Indonesia 

di sekolah. 

b. Menciptakan suasana sekolah yang lebih akademis dalam rangka 

peningkatan mutu lembaga dengan tetap menampilkan pembelajaran yang 

nyaman dan menyenangkan dengan metode edutainment. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Teori yang Relevan 

1. Variabel Harapan 

A. Keterampilan Menulis 

a. Pengertian Menulis 

          Pada dasarnya menulis bukan hanya berupa melahirkan pikiran atau 

perasaan saja, melainkan juga merupakan pengungkapan ide, pengetahuan, ilmu, 

dan pengalaman hidup seseorang dalam bahasa tulis. Menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan produktif dan ekspresif (Tarigan 2004:3). Menurut Morsey (dalam 

Tarigan, 2008:4) menyatakan menulis dipergunakan, melaporkan atau 

memberitahukan, dan mempengaruhi dengan maksud dan tujuan dapat dicapai 

dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan 

mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini bergantung pada pikiran, organisasi, 

pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat. Semi (2007:46) menyatakan bahwa 

menulis merupakan proses kreatifitas yang harus dilalui secara bertahap untuk 

terwujudnya sebuah karya tulis. 

           Pendapat lain diungkapkan oleh Gie (2002:3) bahwa menulis diistilahkan 

mengarang yaitu segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan 

dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk 

dipahami. Adapun Nurgiantoro (2001:3) mengungkapkan bahwa menulis adalah 
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aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa yang dituangkan secara 

sederhana. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah suatu proses komunikasi yang kompleks dengan menuangkan ide ke dalam 

bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan 

jelas sehingga orang lain dapat memahaminya. Menulis adalah bagaimana penulis 

mampu menuangkan perasaannya sehingga pembaca dapat memahami maksud 

dan tujuan dari penulisan yang ditulis. 

b. Jenis - jenis Menulis 

         Salisbury (Tarigan, 2008:27) membagi tulisan berdasarkan bentuknya 

meliputi: (1) bentuk-bentuk obyektif, (2) bentuk-bentuk subyektif. Weayer 

(Tarigan, 2008:28) membuat klasifikasi tulisan berdasarkan bentuknya meliputi: 

(1) eksposisi, (2) deskripsi, (3) narasi, (4) argumentasi. Adapun menurut Semi 

(2007:53) menyatakan tulisan dapat dilihat menjadi tulisan berbentuk cerita 

pendek, puisi, berita, surat, tajuk rencana, iklan, dan lain-lain, semua tulisan itu 

bila diklasifikasikan ke dalam cirri-cirinya yang sama makan dapat dibagi atas 

empat jenis, yaitu narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. 

c. Tahap - tahap Menulis 

          Adapun komponen-komponen menulis menurut pendapat Semi (2007:46-

52) tiga tahap yang perlu dilakukan di dalam kegiatan menulis, diantaranya 

sebagai berikut. 
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1. Tahap Pratulis 

        Tahapan pertama dalam menulis yang sangat menentukan kelanjutan proses 

menulis adalah tahap pratulis, artinya sebelum kita menulis ada kegiatan persiapan 

yang harus dilakukan. Kegiatan itu terdiri dari empat jenis yaitu:  Pertama, 

menetapkan topik artinya memilih secara tepat dari berbagai kemungkinan topik 

yang ada. Kedua menetapkan tujuan artinya menentukan hal yang hendak dicapai. 

Ketiga mengumpulkan informasi pendukung, artinya sebuah topik yang dipilih 

akan layak ditulis setelah dikumpulkan informasi yang memadai seperti pendapat 

ahli atau penulis tentang topik yang layak untuk dituliskan. Keempat merancang 

tulisan, artinya topik tulisan yang telah ditetapkan dipilah-pilah menjadi subtopik 

atau sub-subtopik. 

2. Tahap Penulisan 

Tahap penulisan merupakan tahap yang paling penting karena pada tahap 

ini semua persiapan yang telah dilakukan pada tahap pratulis dituangkan ke dalam 

kertas. Pada tahap ini penting untuk melakukan dengan konsentrasi kepada tiga 

hal, perama konsentrasi terhadap gagasan pokok tulisan, kedua konsentrasi 

terhadap tujuan tulisan, ketiga konsentrasi terhadap kreteria calon pembaca. 

3. Tahap Pascatulis 

         Tahap pascatulis adalah tahap penyelesaian akhir tulisan, di dalam tahap 

pascatulis ini terdapat dua kegiatan utama yaitu pertama, kegitan penyuntingan 

yakni kegiatan membaca kembali dengan teliti draf tulisan dengan melihat 

ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan tulisan, calon pembaca, dan kriteria 
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penerbitan, kedua penulisan naskah jadi yaitu kegiatan paling akhir yang 

dilakuakan setelah penyuntingan dilakuakan. 

d. Tujuan Menulis 

         Menulis memiliki banyak tujuan dalam penulisannya, adapun menurut 

Tarigan (2008:24), menyatakan: (1) tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan 

atau mengajar, (2) tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak, (3) 

tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan, (4) tulisan yang 

mengekspresikan perasaan emosi yang kuat atau berapi-api. Semi (2007:14) juga 

menyatakan tujuan menulis sebagai berikut: (1) untuk menceritakan sesuatu, (2) 

untuk memberikan petunjuk atau pengarahan, (3) untuk menjelaskan sesuatu, (4)) 

untuk menyakinkan, dan (5) untuk merangkum. Adapun pendapat lain Hartig 

(dalam Tarigan 2008:25) menyatakan bahwa menulis bertujuan untuk (1) tujuan 

penugasan, (2) tujuan altruistik, (3) tujuan persuasif, (4) tujuan informasional, (5) 

tujuan pernyataan diri, (6) tujuan kreatif, dan (7) tujuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

adalah untuk memberi informasi, petunjuk, dan pemecahan masalah bagi setiap 

pembaca secara jelas dan tuntas. 

B. Karangan 

a. Pengertian Karangan 

         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (dalam Gie, 2002:3) 

ada satu  kata yang sama dengan mengarang yaitu menulis. Karangan adalah suatu 

tulisan yang utuh yang memperhatikan adanya pertautan antarbagian karangan, 

pertautan antarkalimat atau pertautan antar paragraf (dalam Kosasih 2012:34). 
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Sedangkan Gie (2002:3) menyatakan tidak ada perbedaan arti antara mengarang 

dengan menulis. Mengarang adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya melalui tulisan kepada 

masyarakat pembaca untuk dipahami. Orang yang mengarang dapat disebut 

dengan istilah pengarang. Karangan adalah hasil perwujudan gagasan seseorang 

dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca sesuai dengan 

bentuk, tujuan, isi, ciri khas, fungsi, dan sifatnya.  

b. Bentuk- bentuk Karangan 

         Gie (2002:25) menyatakan ada empat bentuk orang menuturkan sesuatu 

cerita, melukiskan, memaparkan, dan membincangkan. Dengan demikian, 

karangan akan terwujud dalam salah satu bentuk tuturan itu, karangan dapat 

digolongkan kedalam. (1) Cerita (narasi), (2) Lukisan (deskripsi), (3) Paparan 

(eksposisi), dan (4) Bincangan (argumentasi). 

c. Jenis-jenis Karangan 

         Gie (2002:28) menyatakan karangan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. 

Pembagian itu berdasarkan fungsi tertentu atau sifat tertentu dari karangan, 

adapun jenisnya yaitu, (1) Karangan ilmiah, (2) Karangan Informatif, (3) Prosa, 

(4) Puisi. 

C. Narasi 

a. Pengertian Narasi 

Menurut Semi (2007:53) narasi ialah tulisan yang tujuannya menceritakan 

kronologis peristiwa kehidupan manusia. Zainurrahman (2011:37) juga 

menyatakan narasi adalah tulisan yang menceritakan sebuah kejadian. Narasi 
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kebanyakan dalam bentuk fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, dan sebagainya. 

Tetapi, narasi tidak selamanya bersifat fiktif, ada juga narasi yang faktual seperti 

rangkaian sejarah, hasil wawancara narasi, transkip interogasi, dan sebagainya. 

Intinya, narasi berasal dari kata “to narrate” atau “to tell story”. Berdasarkan 

pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa narasi 

merupakan suatu bentuk karangan yang berusaha mengisahkan suatu kejadian 

atau peristiwa secara tuntas bagi pembaca. Menceritakan kejadian tempat, waktu, 

pelaku, watak, konflik, resolusi, dan juga pesan moral.  

b. Ciri-ciri Narasi 

Semi (2007:53) menyatakan tulisan narasi mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut, (1) tulisan berikut berisi cerita tentang kehidupan manusia, (2) Peristiwa 

kehidupan manusia yang diceritakanitu boleh merupakan kehidupan, (3) cerita itu 

memiliki nilai keindahan, baik keindahan isinya maupun penyajiannya, (4) dalam 

peristiwa itu ada konflik, yaitu pertentang kepentingan, kemelut, atau kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan, (5) terdapat dialog untuk menghidupkan cerita, (6) 

tulisan disajikan dengan menggunakan cara kronologis. 

c. Jenis-jenis Narasi 

Menurut Semi (2007:54) narasi dibagi atas dua jenis, yaitu narasi artistik 

dan narasi ekspositorik. Untuk penjelasan kedua narasi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Narasi artistik adalah narasi yang bentuk karya sastra yang enak dibaca 

berupa karya novel atau cerita pendek. 
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2. Narasi akspositorik adalah narasi yang menceritan tentang kehidupan 

seseorang yang penuh suka duka, misalnya berupa cerita peristiwa 

keceakaan atau bencana alam yang menewaskan beberapa orang. Narasi 

ekspositorik dapat dijumpai dalam surat kabar atau majalah. Narasi 

ekspositorik bukan tulisan berita yang mementingkan fakta tentang 

kejadian yang baru terjadi melainkan bertolak belakang dari kisah nyata 

dan kejadian yang sudah lama.  

d. Struktur Narasi 

         Anderson dan Anderson, Evans, Alwasilah dan Alwasilah, Feez dan Joyce 

(dalam Zainurrahman, 2011:38) menyatakan tulisan narasi memiliki empat 

elemen wajib dan satu elemen opsional. Keempat elemen wajib antara lain 

orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Sementara satu elemen opsional 

adalah koda, sebagai berikut: 

1. Orientasi  

 Orientasi berfungsi sebagai tempat dimana penulis memperkenalkan latar 

atau setting, serta memperkenalkan tokoh dalam cerita. 

 2.  Komplikasi 

 Komplikasi berfungsi untuk menyampaikan konflik yang terjadi dalam 

cerita. Menurut Fezz dan Joyce, Christie dan Derewianka (dikutip 

Zainurrahman, 2011:39) komplikasi merupakan inti dari cerita.  

3. Evaluasi 

 Evaluasi termasuk rantai kejadian dalam komplikasi. Pentingnya evaluasi 

dalam tulisan narasi adalah untuk memberikan alasan terhadap terjadinya 
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konflik dalam komplikasi. Dalam evaluasi penulis menggambarkan 

bagaimana perasaan, pemikiran, dan respon tokoh terhadap masalah. 

4. Resolusi 

 Resolusi berfungsi untuk menggambarkan upaya tokoh dalam 

memecahkan persoalan dalam komplikasi, dengan dasar-dasar dan alasan 

yang terdapat dalam evaluasi. Narasi tanpa resolusi adalah narasi yang 

“menggantung” pikiran pembaca dan “menyiksa” pembaca dengan 

konflik.  

5. Koda 

 Koda merupakan elemen yang sifatnya opsional. Zainurrahman (2011:42) 

menyatakan koda adalah pesan moral atau unsur pendidikan. Opsional 

adalah apakah koda itu ditulis (jika itu narasi tertulis) secara implisit atau 

tidak.  

   Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah 

narasi mempunyai struktur sistematik dalam penyusunannya. Menulis 

narasi juga harus mengikuti kaidah penulisan yang tepat.  

2. Variabel Tindakan 

D. Metode Edutainment 

a. Pengertian Metode Edutainment 

Pengertian edutainment menurut Sutrisno (dalam Mufidah 2012:153) 

secara segi etimologis yaitu edutainment berasal dari kata education dan 

edutainment. Education berarti pendidikan, sedangkan edutainment adalah 

Hiburan. Jadi dari segi bahasa, edutainment adalah pendidikan yang menghibur 
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atau menyenangkan. Sementara itu dari segi terminology, edutainment adalah 

suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian rupa, sehingga muatan 

pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan. Contoh pembelajaran yang menyenangkan 

seperti dilakukan degan humor, permainan (game), bermain peran (role play), 

video dan demonstrasi.  

Dapat disimpulkan bahwa edutainment adalah proses pembelajaran yang 

didesain untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki muatan 

pendidikan dan hiburan, yang memadukan beberapa metode pembelajaran yang 

akan memberikan aktifitas emosi kepada pembelajar sehingga menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan sekaligus dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan adanya respon. Edutainment bisa dikatakan berhasil jika ada fakta bahwa 

pembelajaran itu menyenangkan dan guru dapat mendidik para siswanya dengan 

suatu cara yang menyenangkan. 

b. Muatan Metode Edutainment  

Metode edutainment memiliki prinsip bermuatan pendidikan dan hiburan. 

Tentu dengan adanya hiburan tidak mungkin dalam pembelajaran metode 

edutaiment berpusat hanya pada guru dan siswa pasif, namun sebaliknya dengan 

metode edutaiment sikap pasif sangat tidak mendukung. Menurut Hamruni 

(Zaman 2016:122) konsep dasar edutainment berupaya agar pembelajaran yang 

terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Ada tiga 

asumsi yang menjadi landasannya, yaitu: Asumsi pertama; perasaan positif 

(senang/gembira) akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif, 

seperti sedih, takut, terancam dan merasa tidak mampu, akan memperlambat 
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belajar atau bahkan bisa menghentikannya sama sekali. Upaya menciptakan 

kondisi ini, maka konsep edutainment mencoba memadukan dua aktivitas yang 

tadinya terpisah dan tidak terhubung, yakni “Pendidikan”dan “Hiburan”. 

Pada dasarnya, tujuan hidup manusia yang hakiki adalah kebahagiaan yang 

identik dengan kesenangan, baik kesenangan lahir maupun batin. Ada upaya 

untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan dalam 

dunia pendidikan yakni saat munculnya konsep edutainment yang mencoba 

memadukan antara dua aktivitas ”pendidikan” dan ”hiburan”. Perpaduan antara 

belajar dan bermain ini mengacu pada sifat alamiah anak yang dunianya adalah 

dunia bermain, bagi anak jarak antara belajar dan bermain begitu tipis pilihan 

strategi pembelajaran edutainment ini juga berlandaskan pada hasil riset cara kerja 

otak. Penemuan-penemuan terbaru ini bahwa anak akan belajar efektif bila dalam 

keadaan fun dan bebas dari tekanan (revolutional learning). Adapun pelajaran 

yang diterapkan dikemas dalam suasana bermain dan bereksperimen, sehingga 

belajar tidak lagi membosankan, tetapi justru merupakan arena bermain yang 

edukatif dan menyenangkan bagi siswa.  

c. Prinsip Edutainment  

Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat dijadikan sebagai suatu 

hiburan, dan bukan lagi menjadi momok yang menakutkan bagi peserta didik. 

Sehingga kemasan pembelajaran yang menarik pastilah akan mendapat perhatian 

yang serius dari para peserta didik. Dalam hal ini edutainment berupaya agar 

pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana yang kondusif dan 

menyenangkan. Sebab konsep ini menawarkan sebuah perpaduan dua aktifitas 

yaitu pendidikan dan hiburan. Munculnya konsep edutainment, yang 
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mengupayakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, telah 

membuat suatu asumsi bahwa perasaan positif (senang/gembira) akan 

mempercepat pembelajaran, Jika seorang mampu menggunakan potensi nalar dan 

emosi secara jitu, maka ia akan membuat loncatan prestasi belajar yang tidak 

terduga sebelumnya dan bila setiap pembelajar dapat dimotivasi secara tepat dan 

diajar dengan cara yang benar, cara yang menghargai gaya belajar dan modalitas 

mereka, mereka semua akan dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Fungsi 

edutainment adalah upaya mengembalikan kondisi peserta didik sesuai dengan 

hakekat diri peserta didik sebagai manusia, dengan meyakininya bahwa setiap 

peserta didik memiliki potensi diri yang dapat ditumbuh kembangkan dengan 

proses pembelajaran yang dijalaninya, memotivasi setiap peserta didik untuk 

dapat menggunakan modalitas belajar mereka sehingga menjadikannya manusia 

pembelajar. Metode edutainment merupakan percampuran antara beberapa 

metode yang menggunakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d. Aspek – aspek yang harus dipenuhi dalam Metode Edutainment  

Adapun penerapan dari konsep pembelajaran yang menyenangkan dan 

menghibur atau edutainment, hendaknya para guru untuk memperhatikan metode 

belajar siswanya. Menurut Hamid (2013: 118) lingkungan kelas mempengaruhi 

kemampuan siswa utuk fokus dan menyerap informasi. Bila suasana dan kondisi 

dalam kelas berantakan, kumuh, kotor, dan tidak menarik bagi siswa, maka 

peserta didik menganggap bahwa belajar itu tidak nyaman, melelahkan, dan kuno. 

Sebaliknya, bila lingkungan ditata dengan baik, bersih, sehat, dan nyaman, serta 

mampu mendukung pembelajaran, maka peserta didik memiliki pandangan bahwa 
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belajar itu menyenangkan dan mengasyikkan. Proses pembelajaran edutainment 

diterapkan dengan memenuhi aspek berikut :  

1) Memberikan kemudahan  

Hal yang bisa dilakukan oleh guru membantu pembelajar meraih sukses 

dalam setiap pembelajaran yaitu menyajikan materi pelajaran dengan 

sajian multisensori yang dapat ditangkap oleh keragaman modalitas belajar 

siswa, membuat kelompok-kelompok kecil sebagai pemantapan belajar 

dan kerjasama komunikatif antar siswa, dan memberikan tugas 

perseorangan sebagai aplikasi kepribadian masing-masing siswa. 

Bagaimana pun juga, peran seorang pendidik dalam proses pembelajaran 

sangat diperlukan, sebab media yang menyajikan konsep edutainment 

hanyalah sebatas perangkat jika tidak diarahkan untuk diolah dan diproses 

menjadi pola berpikir kritis. 

2) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.  

Memilih waktu yang tepat dan memperhatikan keadaan peserta didik. 

Mengajar dengan selektif dan disesuaikan dengan  kondisi peserta didik.  

3) Menarik minat.  

Menggugah minat anak didik diperlukan pembukaan yang menarik dalam 

langkah-langkah mengajar agar perhatian dan minat mereka bisa terfokus 

kepada materi yang akan disampaikan. Upaya untuk menarik perhatian 

dapat dilakukan dengan cara berikut seperti melakukan komunikasi 

terbuka, yakni guru mendorong siswanya untuk membuka diri terhadap 

segala hal atau bahan pelajaran yang di sajikan, sehingga dapat menjadi 

apersepsi dalam pikirannya, memberikan pengetahuan baru, memberikan 
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model perilaku yang baik, memberikan permainan agar tidak monoton 

dalam pembelajaran.  

4) Menyajikan materi yang relevan.  

Menunjukkan bahwa materi pelajaran itu relevan dan penting bisa dilakukan 

d engan beberapa cara yaitu memvisualisasikan tujuan pembelajaran, 

meyakinkan peserta didik akan pentingnya materi, mengulang penjelasan 

untuk memperkuat materi yang disampaikan.  

5) Melibatkan emosi positif dalam pembelajaran.  

Seperti halnya teori pembelajaran quantum, keterlibatan emosi positif 

dalam pembelajaran seperti rasa senang akan berpengaruh pada 

keberhasilan pembelajaran.  

6) Melibatkan semua indra dan pikiran.  

Proses pembelajaran, seyogyanya bersifat menyeluruh, dengan aplikasi 

fisik dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin, dan membuat 

seluruh tubuh dan pikiran terlibat dalam proses belajar. Sebab belajar 

berdasarkan aktivitas, secara umum lebih efektif dari pada yang 

didasarkan pada presentasi.  

7) Menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa.  

Kemampuan siswa yang berbeda-beda akan mempengaruhi hasil belajar. 

Pendidik diharapkan dapat mampu melihat masing-masing kemampuan 

siswa.  

8) Memberikan pengalaman sukses.  

Pembelajaran akan dapat berlangsung dengan baik hingga mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan, haruslah memperhatikan beberapa aspek 
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yang akan mendukung keberhasilannya, yang antara lain adalah proses 

pembelajaran, yang mana dalam proses tersebut terjadi interaksi langsung 

antara guru, siswa dan materi, sedangkan ketentuan keberhasilan dari 

sebuah pembelajaran tidaklah diukur dari hasil akhir yang berupa ujian, 

melainkan bagaimana guru dapat memberikan motivasi penuh terhadap 

siswanya agar dapat menumbuh kembangkan serta mengarahkan potensi 

yang dimiliki siswa.  

e. Penerapan metode edutainment  

Pembelajaran berbasis edutainment didesain dengan aplikasi hiburan di 

dalam proses belajar mengajar baik di dalam kelas atau indoor learning maupun 

di luar kelas atau outdoor learning, baik hiburan dengan nyanyian, brain gym, 

music, out bond, atau pun menggunakan metode-metode pembelajaran yang 

menyenangkan, seperti, diskusi, cerdas cermat, dan lain-lain. Menurut Hamid 

(2014:8) mengatakan bahwa tujuan hiburan dalam pelaksanaan pembelajaran 

adalah agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik merasa 

nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terkesana tegang, menakutkan, tidak 

nyaman, terancam, tertekan, dan lain-lain. Adapun penerapan dari konsep 

pembelajaran yang menyenangkan dan menghibur atau edutainment selayaknya 

kepada para guru untuk memperhatikan modalitas belajar siswanya, sehingga 

seorang guru harus memiliki berbagai macam metode dan strategi untuk dapat 

mewakili secara keseluruhan akan keberagaman modalitas belajar siswanya. Akan 

tetapi pada dasarnya, sebuah proses pembelajaran akan berlangsung baik jika 

berada dalam kondisi yang baik dan menyenangkan. Menciptakan lingkungan 

belajar yang kondusif dapat dilakukan dengan memilih waktu yang tepat dan 
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memperhatikan keadaan pembelajar dan mengajar dengan selektif dan disesuaikan 

dengan peserta didik. Menggugah minat anak didik diperlukan pembukaan yang 

menarik dalam langkah-langkah mengajar agar perhatian dan minat mereka bisa 

terfokus kepada materi yang akan disampaikan. 

Proses penerapan metode edutainment pada penelitian ini dapat dilihat pada 

sebuah bagan  di bawah ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 

Proses Penerapan Metode Edutainment 

 

Berdasarkan bagan di atas, metode edutainment merupakan metode 

pembelajaran dengan berbantuan media pembelajaran. Teknik pelaksanaannya 

dapat juga dilakukan dengan memvariasikan dengan permainan dalam 

pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan aktivitas, minat, perhatian serta 

motivasi belajar siswa. Metode edutainment dilaksanakan dengan mengedepankan 

Metode Edutainment 

Permainan 

Pemberian tugas menulis 

karangan narasi 

Video 
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keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan suasana hati yang senang dan 

gembira. 

f. Langkah-langkah Pembelajaran Menulis Karangan Narasi dengan Metode 

Edutainment  

Adapun langkah-lagkah yang harus dilakukan guru pada penerapan 

metode edutainment dalam proses  kegiatan belajar mengajar adalah sebagai 

berikut : 

a) Guru menyiapkan  alat-alat audio Visual untuk memutar video yang 

berkaitan dengan materi pembelajaran. 

b) Kelas didesain yang bagus sehingga peserta didik merasa nyaman. 

c) Siswa mendengarkan penjelasan tentang indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

d) Siswa mendengarkan materi  kalimat langsung dan tak langsung dan cara 

merubah teks wawancara menjadi narasi. 

e) Siswa melakukan tanya jawab tentang pembelajaran yang belum dipahami 

f) Siswa menonton video wawancara dan mendengarkan penjelasan yang 

disampaikan guru 

g) Setelah selesai pemutaran video wawancara, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

h) Siswa secara berkelompok membuat kerangka karangan narasi dengan 

memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung. 

i) Dengan bimbingan guru masing-masing siswa diminta merubah teks 

wawancara menjadi narasi dengan memperhatikan kalimat langsung dan 

tak langsung. 
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j) Siswa diajak bermain dengan Snowball Throwing bola yang berwarnai. 

Setiap kelompok mendapat kesempatan untuk melempar bola tersebut dan 

saling melempar ke kelompok lain dengan waktu yang sudah ditentukan 

oleh guru. Setiap kelompok harus berusaha menangkap bola tersebut. 

Siswa yang terakhir memegang bola mendapat kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

k) Siswa kemudian diminta menulis karangan narasi dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung sesuai dengan video wawancara yang 

ditampilkan. 

l) Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan melakuakan 

refleksi. 

2.2   Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan menulis karangan narasi 

dan metode pembelajaran edutainment telah banyak dilakukan, seperti penelitian 

yang telah dilakukan oleh, Dahlia Puspita (2012) Universitas Mataram, dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Dengan Menerapkan 

Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Pada Siswa 

Kelas IV/A SDN 2 Taman Sari Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiannya ini adalah 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi dengan metode CIRC pada 

siswa kelas IV SDN 2 Taman Sari. Penelitian ini dilaksakan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

refleksi. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dari sebelumnya serta 
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ketuntasan belajar klasikal siswa mencapai ≥ 75% dari hasil evaluasi nilai rata-

rata aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II berturut-turut adalah 14,5 dan 18,33, 

sedangkan nilai rata-rata kegiatan guru pada siklus I dan siklus II adalah 22,5 dan 

24. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam penelitian tersebut.  

  Penelitian yang dilakukan oleh, Rebecca Anrini Sianturi Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS, Universitas Pendidikan Indonesia 

(2013). Dengan judul “Penerapan Metode Edutainment dalam Pembelajaran 

Menulis Teks Berita”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah 

ketimpangan pembelajaran menulis teks berita antara kondisi yang seharusnya 

dengan kenyataannya, salah satunya disebabkan oleh metode guru dalam 

mengajar masih sering menggunakan metode konvensional sehingga membuat 

siswa menjadi bosan dan kurang aktif dalam menulis teks berita, yang pada 

gilirannya aktivitas dan hasil pembelajaran pun semakin menurun. 

  Tujuan penelitian “untuk mendeskripsikan keefektifan penggunaan 

metode edutainment dalam pembelajaran menulis berita. Metode penelitian yang 

digunakan adalah eksperimen SEMU dengan penggunaan kelas eksperimen 

melalui tahap tes awal dan tes akhir. Teori yang melandasi penelitian ini adalah 

metode edutainment yang mendesain kegiatan belajar mengajar, sehingga begitu 

menghibur dan menjadikan siswa kreatif dan nyaman di kelas. Dengan metode ini 

guru diharapkan akan mampu menciptakan interaksi yang baik dengan siswanya, 

sehingga mereka akan merasa dihargai dan dilibatkan saat pembelajaran 

berlangsung. Data penelitian berupa hasil kemampuan menulis teks berita siswa 

kelas X SMA Negeri 4 Bandung. Hasil penelitian adalah metode edutainment 

efektif digunakan pembelajaran menulis teks berita di kelas. 
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  Tia Parastika Dewi Dkk. (2014) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Universitas Pendidikan GaneshaSingaraja, Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar 

IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan melalui metode edutainment dan 

kelompok siswa yang dibelajarkan melalui model pembelajaran konvensional 

pada siswa kelas V SD di gugus XV Kecamatan Buleleng Tahun Ajaran 

2013/2014. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi experiment).  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 

IPA yang signifikan antara kelompok siswa yang belajar menggunakan metode 

edutainment dengan kelompok siswa yang belajar menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Disamping itu rata-rata yang diperoleh antara siswa 

yang belajar menggunakan metode edutainment yaitu 23,00 lebih tinggi dari pada 

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu 13,53 

berada pada kategori cukup. Dengan demikian metode edutainment memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA pada siswa SD kelas V 

semester I di gugus XV kecamatan buleleng tahun pelajaran 2013/2014. 

Penelitian-penelitian di atas adalah beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti terdahulu pada materi menulis karangan narasi, dengan 

menggunakan strategi atau metode yang berbeda dengan yang ingin 

dikembangkan oleh peneliti saat ini. Materi menulis narasi sudah banyak 

dilakukan tetapi penerapan peningkatan kemampuan menulis narasi dengan 

metode edutainment belum pernah dilakukan. Penelitian lain yang menggunakan 

metode edutainment sebagai metode dalam meningkatkan pembelajaran siswa 

sudah pernah dilakukan.  
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Kelebihan dari para peneliti yang telah menerapkan metode edutainment 

adalah hasil semangat siswa menjadi meningkat dan belajar menjadi lebih 

menyenangkan. Alasan lain karena metode edutainment menarik, tetapi metode 

ini juga masih sedikit digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia jenjang 

lebih tinggi seperti SMP dan SMA, hal inilah yang menjadi landasan peneliti 

untuk mencoba menerapkan metode edutainment dan diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas VII.2 di 

MTs Nujumul Huda. 

2.3   Kerangka Berpikir 

  Menulis adalah suatu pembelajaran yang tidak pernah lepas dari aktivitas 

siswa sehari-hari. Pembelajaran menulis karangan narasi di MTs Nujumul Huda 

kelas VII.2 dapat dikatakan memiliki hasil yang rendah. Jumlah  siswa yang 

banyak serta kelas yang kurang kondusif, menyebabkan guru tidak dapat 

memantau siswa secara keseluruhan. Kejenuhan dalam belajar tentu tidak dapat 

dihindari, ditambah cara penyampaian guru yang terkesan monoton mampu 

menciptakan kebosanan dan menurunkan minat siswa dalam menulis khususnya 

dalam menulis karangan narasi.  

  Penggunaan metode yang tepat dapat membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi guru, metode edutainment dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

sangat potensial untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai 

keterampilan berbahasa termasuk menulis karangan narasi. Kehadiran metode 

edutainment sebagai komponen dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan 

karena metode edutainment  tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga merupakan 

bagian penting  dalam pembelajaran yang berpotensi meningkatkan kemampuan 
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menulis karangan narasi. Metode edutainment dapat diberikan dengan bantuan 

strategi, teknik, atau media seperti video, permainan, animasi, dan hal lain yang 

mampu membuat siswa merasakan kenyamanan.  

  Langkah-langkah dalam metode edutainment bukan saja mengajarkan 

siswa tentang cara bagaimana belajar dan menerima pembelajaran dengan 

menyenangkan tetapi juga terdiri dari kesiapan guru, siswa, bahkan lingungan 

kelas sebelum digunakan. Kesenangan dan penerimaan siswa dalam belajar adalah 

tujuan utama dari metode ini, karena pembelajaran menyenangkan akan membuat 

siswa kelas VII.2 MTs Nujumul Huda menjadi bersemangat dalam menulis 

karangan narasi.  

  Metode edutainment  dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan  

narasi, metode edutainment memberikan rasa positif bagi siswa dengan bantuan 

video dan  permainan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 

Kerangka Berfikir 

 

2.4   Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis tindakan penelitian ini adalah 

jika penerapan metode edutainment dilaksanakan pada pembelajaran dengan 

optimal, kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas VII.2 MTs Nujumul 

Huda akan meningkat. 
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Permainan Video 

Mampu menulis karangan narasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1  Seting Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di MTs Nujumul, Kecamatan Lembar, 

Lombok Barat. Adapun kelas yang dipilih sebagai tempat  penelitian ini adalah 

kelas VII.2  di MTs Nujumul Huda. 

3.1.2  Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan selama semestes genap 

tahun pelajaran 2016-2017. 

3.2  Subjek dan Observer Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.2 di MTs Nujumul 

Huda Batu samban. Jumlah siswa kelas VII.2 di MTs Nujumul adalah 32 orang 

dengan rincian, 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan.  

3.2.2 Observer Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti meminta dua orang yang paham dan dapat 

dipercaya sebagai observer, untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Guru mata pelajaran kelas MTs VII.2  (Sahwan, 

S.Pd.) akan menjadi observer  aktivitas guru dan rekan peneliti menjadi observer 
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aktivitas siswa. Observer juga bertugas untuk mengambil gambar selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

3.3  Faktor yang Diteliti 

3.3.1 Faktor Guru 

Adapun faktor guru yang diteliti adalah aktivitas pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dalam hal ini pelaksanaan pembelajaran 

dalam memberikan pembelajran menulis karangan narasi dengan metode 

edutainment. 

3.3.2  Faktor Siswa 

Sementara itu, faktor siswa yang diteliti adalah aktivitas pembelajaran 

yang dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini aktivitas pembelajaran menulis 

karangan narasi dengan metode edutainment. Di samping itu, juga akan diselidiki 

kemampuan menulis karangan narasi siswa sebagai hasil dari aktivitas 

pembelajaran. 

 3.4  Variabel Penelitian 

3.4.1  Definisi Operasional  Variabel Harapan 

Variabel harapan penelitian ini adalah peningkatan keterampilan menulis 

karangan narasi. Peningkatan yang dimaksud dimana siswa mampu membuat 

narasi melalui teks wawancara dengan semangat dan tidak bosan saat menulis 

karangan narasi, pembelajaran difokuskan terhadap peningkatan kemampuan 

menulis karangan narasi bagi siswa, yang ditandai dengan kemampuan siswa 
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menulis karangan narasi dengan memperhatikan kesesuaian struktur narasi dengan 

teks wawancara, penggunaan tak langsung, ejaan dan tanda baca, kohesi dan 

koherensi, dan pemilihan kata. 

3.4.2  Definisi Operasional Variabel Tindakan 

Variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

edutainment. Dalam penelitian ini, yang dimaksud metode edutainment adalah 

metode yang memasukkan permainan ke dalam sebuah pembelajaran, guru 

memberikan materi pembelajaran dengan alat atau media berupa video wawancara 

yang telah difasilitasi unsur permainan dimana siswa menjadi lebih bersemangat 

untuk menulis karangan narasi. 

3.5  Rancangan dan Langkah-langkah Penelitian 

3.5.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. Tindakan yang 

digunakan adalah  menggunakan metode edutainment. Proses pelaksanaan 

tindakannya melalui empat tahap secara berdaur ulang (sebagai siklus) mulai dari 

(1) tahap perencanaan tindakan, (2) tahap pelaksanaan tindakan (3) observasi dan 

evaluasi, dan (4) tahap refleksi. Adapun model PTK dimaksud menggambarkan 

empat tahap. Empat tahap tersebut disajikan dalam bagan di bawah ini: 
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Bagan 3.1 

Model Penelitian Kelas Kemmis & MC Taggart (Arikunto 2014:137) 

 

3.5.2 Langkah-langkah Penelitian 

a. Tahap Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti mengadakan kegiatan sebagai berikut:(1) menyusun 

rencana pembelajaran menulis karangan narasi dengan meode edutainment; (2) 

menyiapkan media dan permainan; (3) menyiapkan sumber belajar; (4) menyusun 

lembar observasi guru dan murid; dan (5) membuat lembar instrument penilaian. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan. Tindakan dalam tahap ini 

berupa pelaksanaan pembelajaran dengan materi merubah teks wawancara 
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menjadi sebuah karanga narasi dengan menggunakan metode edutainment sesuai 

dengan RPP yang telah disiapkan.  Tahap yang diterapkan pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

Pertemuan pertama: 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa, dan mengondisikan 

kelas dan siswa agar siap belajar. 

b. Guru menyiapkan media dan sumber belajar. 

c. Guru melakukan apersepsi tentang materi pembelajaran. 

d. Guru menginformasikan materi, tujuan, dan tahapan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Siswa mendengarkan materi seperti kalimat langsung dan tak langsung 

dan merubah teks wawancara menjadi narasi. 

b. Siswa melakukan tanya jawab tentang pembelajaran yang belum 

dipahami. 

c. Guru memutarkan video wawancara untuk siswa serta memberikan 

penjelasan tentang video wawancara tersebut. 

d. Setelah selesai pemutaran video wawancara, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

e. Guru meminta siswa duduk secara berkelompok dan  membuat 

kerangka karangan narasi dengan memperhatikan kaliamat langsung 

dan tak langsung. 

f. Siswa diajak bermain dengan Snowball Throwing  
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g. Siswa yang terpilih maju ke depan membacakan kerangka karangan 

narasi yang telah ditulis. 

h. Siswa dibimbing guru mengkoreksi kekurangan atau ketepatan dari 

pemilihan kerangka karangan narasi. 

i. Siswa  mengumpulkan tugas yang telah diberikan. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran.  

b. Guru mengapresiasi siswa. 

c. Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung.  

d. Guru menutup pembelajaran.  

Pertemuan kedua : 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengkondisikan kelas dan siswa. 

b. Guru menjelaskan indikator dan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberi motivasi, dan mengingatkan siswa tentang pembelajaran 

pada pertemuan sebelumnya. 

d. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya jawab tentang materi yang 

belum dipahami. 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Siswa membentuk tempat duduk secara berkelompok 

b. Siswa menonton video wawancara. 

c. Siswa memperhatikan video wawancara 
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d. Siswa bermain permainan Snowball Throwing. 

e. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat karangan narasi 

secara individu sesuai dengan kerangka karangan dengan 

memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung. 

f. Siswa yang terpilih harus mendemonstrasikan hasil menulis karangan 

narasi di depan kelas. 

g. Siswa dibimbing guru mengkoreksi kesalahan dan kelebihan yang 

dilakukan dalam penulisan narasi yang dibacakan siswa. 

h. Siswa mengumpulkan tugas yang telah diberikan 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran.  

b. Guru memberikan penguatan kepada siswa 

c. Guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung.  

d. Guru menutup pembelajaran 

c. Tahap Observasi dan evaluasi  

Tahap observasi dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan 

tindakan. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dan guru. Dalam tahap observasi 

ini, peran peneliti dan guru adalah melakukan pemantauan terhadap pelaskanaan 

tindakan dengan menggunakan instrumen pengumpul data yang telah dibuat 

sehingga diperoleh data emperik pelaksanaan tindakan pembelajaran, kendala 

yang dihadapi, serta kesempatan dan peluang yang berkaitan dengan penggunaan 

metode edutainment dalam menulis karangan narasi.  
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Hasil yang diperoleh pada saat tindakan pertama dievaluasi, evaluasi yang 

dapat dilakukan seperti hasil belajar, proses belajar, hambatan yang terjadi, proses 

mengajar, kesesuaian antara rencana pembelajran dengan pelaksanaan tindakan 

dan nilai yang diperoleh siswa dan semua itu dijadikan bahan perbandingan 

dengan tindakan berikutnya. Data tersebut dijadikan sebagai bahan untuk 

melakukan refleksi. 

d. Tahap Refleksi 

Peneliti melakukan refleksi terhadap hasil yang diperoleh pada saat 

melakukan tindakan. Tahap refleksi dilakukan setelah mengumpulkan data hasil 

pantauan aktivitas guru dan siswa yang diperoleh dari masing-masing observer. 

Pada tahap refleksi ini peneliti akan mereflesikan diri sendiri dengan melihat data 

observer yang dilakuakan, yakni apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak. 

Serta diketahui letak kelemahan dari hasil tindakan untuk melakukan perbaikan 

pada tindakan berikutnya. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

Adapun alur penelitian tindakan kelas menulis karangan narasi dengan metode 

edutainment dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini : 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 

Alur Penelitian Tindakan Kelas Menulis Karangan Narasi dengan Metode 

Edutainment 

 

Perencanaan : 

1.  menyusun rencana pembelajaran 
menulis karangan narasi dengan 

meode edutainment 

2. menyiapkan media dan permainan; 

3. menyiapkan sumber belajar 

4. menyusun lembar observasi guru 

dan murid, dan 

5. membuat lembar instrument 

penilaian. 

Tindakan : 
1. Guru menyiapkan kondisi siswa  

2. Guru menjelaskan materi. 
3. Guru dan siswa melakukan tanya 

jawab 

4. Guru memutarkan Video wawancara 
5. Siswa duduk  menjadi beberapa 

kelompok. 

6. Guru memberi tugas siswa menulis 
kerangka karangan narasi 

7. Siswa diajak bermain dengan 

Snowball Throwing 

8. Guru meminta siswa membuat 
karangan narasi sesuai kerangka 

karanagn dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung. 
9. Guru dan siswa mengkoreksi 

kesalahan dan kelebihan  dalam 

penulisan narasi yang dibacakan 
siswa. 

10. Guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan 
11. Guru melakukan refleksi 

 

 

Observasi dan Evaluasi : 

1.Pemantauan kegiatan   

pembelajaran, penemuan 

kendala, hasil, dan proses 
aktivitas  pembelajaran siswa. 

2. Hasil observasi dievaluasi   

sebagai sumber referensi.  

 

Refleksi: Analisis, interpretasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran 

Observasi : Pengamatan yang dilakukan terhadap proses pembelajaran, baik dari 

aspek aktivitas guru maupun siswa. 

Belum berhasil Berhasil Laporan penelitian 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh dari kegiatan pembelajaran guru dan siswa, sedangkan data  

kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa. 

3.7.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII.2 MTs 

Nujumul Huda dan data berupa perangkat pendukung pembelajaran (silabus dan 

RPP). 

3.7.3  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber 

primer dan skunder. Sumber primer adalah peneliti mendapatkan langsung data 

dari siswa dan guru. Sumber skunder adalah peneliti mendapatkan data secara 

tidak langsung dari sumber data tetapi peneliti mendapatkan data dari hasil proses 

pembelajaran dan penerapan metode edutainment dalam pembelajaran menulis 

narasi. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunkan beberapa metode : 

a. Metode Tes  

Metode tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan pengetahuan dan kemampuan seeseorang (febrianti, 

2017:28). Metode tes akan diterapkan dengan pemberian latihan kepada siswa 

berupa tugas untuk menulis karangan narasi berdasarkan video wawancara yang 

disajikan, pemberian tugas ini akan menghasilkan produk hasil belajar. Metode tes 

dilakukan untuk  mendapatkan data kuantitatif berupa hasil belajar siswa. 
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b. Metode observasi 

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati setiap kejadian yang 

sedang berlangsung dan mencatatnya. Untuk mendapatkan data  yang dibutuhkan 

peneliti memperhatikan dan mengamati aktivitas atau kinerja yang dilakukan oleh 

guru maupun siswa selama proses pembelajaran menulis karangan narasi 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk  mendapatkan data kualitatif berupa 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru di kelas. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk mengantisipasi data yang 

terlewat ketika pelaksanaan pembelajaran. Dokumentasi dilakukan dengan 

menggunakan alat berupa kamera. Penerapan metode dokumentasi dalam 

penelitian ini dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk foto segala aktivitas 

yang terjadi selama proses pembelajaran menulis karangan narasi. Data dari hasil 

dokumentasi dikumpulkan untuk mengumpulkan data yang mungkin tidak 

terekam melalui tes dan observasi. 

3.8  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran (Sugiyono, 2016: 148). Adapun instrument yang digunakan adalah 

instrument tes dan nontes. 

3.8.1 Instrumen Tes  

Instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar 

pencapaian siswa. Dalam hal ini, untuk mengetahui tingkat pemahaman menulis 

karangan narasi dengan metode edutainment. Tes yang digunakan untuk 

mengukur peningkatan kemampuan menulis karangan narasi dengan 
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menggunakan tes subjektif. Tes ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan kemampuan menulis karangan narasi dengan aspek-aspek yang 

dinilai meliputi, (1) kesesuaian struktur narasi dengan teks wawancara; (2) 

penggunaan kalimat tak langsung; (3) ejaan dan tanda baca; (4) kohesi dan 

koherensi; dan (5) pemilihan kata. Pada penelitian ini setiap aspek ditentukan 

dengan skor maksimum. 

Tabel 3.3 

Pedoman Penilaian Menulis Karangan Narasi dengan Metode Edutainment 

No  Nama 

Siswa 

 

Aspek Penilaian Jumlah 

Skor 

Nilai 

Kesesuaia

n struktur 

narasi 
dengan isi 

wawancar

a 

Kalimat 

tak 

langsung 

Ejaan dan 

tanda baca 

Kohesi dan 

koherensi 

Pemilihan 

kata 
 

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

 1.                        

 2.                        

 3.                        

 4.                        

 5.                        

6.                            

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

11.                        

12.                        

13.                            

14.                        

15.                        

16.                        

17.                        

18.                        

19.                        

20.                          

21.                        

22.                        
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Tabel 3.5 

  Format Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi dengan Metode  Edutainment 
No. Aspek Skor Kriteria Kategori 
 

1. 

Kesesuaian struktur 

narasi (orientasi, 
komplikasi, evaluasi, 

revolusi, dan koda) 

dengan isi wawancara 

 

4 Struktur narasi sesuai dengan isi 

wawancara, tepat bahasanya dan 

lengkap. 

Sangat 

baik  

3 Struktur narasi sesuai dengan 

teks wawancara, tapi kurang 

lengkap.  

Baik 

2 Struktur narasi cukup sesuai 

dengan teks wawancara namun 

kurang lengkap. 

Cukup 

1 Struktur narasi tidak sesuai 

dengan teks wawancara dan 

tidak lengkap.  

Kurang 

2. Penggunaan kalimat 

tak langsung  

 

4 Penggunaan kalimat tak 

langsung tepat dan penulisannya 

benar dan komunikatif.  

Sangat 

baik  

3 Penggunaan kalimat tak 

langsung tepat dan cukup 

komunikatif.  

Baik 

2 Penggunaan kalimat tak 

langsung ada beberapa yang 

salah, namun cukup 

komunikatif.  

Cukup 

1 Penggunaan kalimat tak 

langsung banyak yang salah dan 

tidak bervariatif.  

Kurang 

3. Ejaan dan tanda baca  

 
4 Penggunaan ejaan dan tanda 

baca tepat semua  
Sangat 

baik  

3 Kesalahan ejaan dan tanda baca 

kurang dari tiga kesalahan  
Baik 

2 Kesalahan penggunaan ejaan 

dan tanda baca lebih dari tiga 

sampai delapan kesalahan  

Cukup 

1 Kesalahan penggunaan ejaan 

dan tanda baca lebih dari 

delapan kesalahan  

Kurang 

4. Kohesi dan koherensi 4 Kohesi dan koherensi tepat dan 

bervariatif  
Sangat 

baik  

3 Kohesi dan koherensi tepat 

namun kurang bervariatif  
Baik 

2 Kohesi dan koherensi cukup 

tepat namun tidak bervariasi  
Cukup 

1 Tidak ada kohesi dan koherensi. 

Sehingga sulit dipahami.  
Kurang 

5. Pemilihan kata 

(diksi)  

 

4 Pemilihan kata tepat, sesuai, dan 

bervariasi.  
Sangat 

baik  

3 Pemilihan kata tepat, sesuai, Baik 
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tetapi tidak bervariasi.  

2 Beberapa pemilihan cukup tepat 

tetapi bervariasi dan masih bisa 

dipahami.  

Cukup 

1 Pemilihan kata tidak tepat, tidak 

bervariasi sehingga sulit 

dipahami.  

Kurang 

 

3.8.2 Instrumen Nontes 

Selain menggunakan instrumen tes, penelitian ini juga menggunakan bentuk 

instrumen nontes dalam mengambil data siswa dan guru. Instrumen nontes ini 

digunakan untuk mengetahui aktivitas pembelajaran yang terjadi sehubungan 

dengan pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan metode edutainment. 

Bentuk instrumen nontes yang digunakan sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai alat rekam dalam 

kegiatan aktivitas pembelajaran guru dan siswa. Dokumentasi yang berupa foto-

foto digunakan sebagai memperkuat alat bukti, sehingga pembahasan akan lebih 

jelas dan lengkap. Dan selain foto-foto dokumentasi yang di kumpulkan juga 

berupa dokumen-dokumen berupa hasil tes menulis karangan narasi siswa.  

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi berisi catatan pengamatan aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi dengan metode 

edutainment. Lembar observasi diperlukan dalam kegiatan-kegiatan refleksi yang 

bertujuan untuk mengkaji suatu keberhasilan dan kegagalan tercapainya tujuan 

pembelajaran pada tiap siklus. Adapun tabel aktivitas guru dan siswa selama 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 

Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam Proses Pembelajaran Menulis Karangan 

Narasi dengan Metode Edutainment  
 

NO. Aktivitas 
yang 

dinilai 

Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

SB 
(4) 

 B 
(3)  

C 
(2) 

K 
(1) 

 

1. Kegiatan 

Awal 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan 

mengondisikan kelas dan siswa 
agar siap belajar. 

     

2. Guru menyiapkan media dan 

sumber belajar. 

     

3. Guru melakukan apersepsi 

tentang materi pembelajaran. 

     

4. Guru menginformasikan materi, 

tujuan, dan tahapan pembelajaran 

     

2. Kegiatan 

inti 

5. Guru menjelaskan materi seperti 

kalimat langsung dan tak 
langsung dan merubah teks 

wawancara menjadi narasi. 

     

6. Guru dan siswa melakukan tanya 
jawab tentang pembelajaran yang 

belum dipahami 

     

7. Guru memutarkan Video 

wawancara untuk siswa serta 

memberikan penjelasan tentang 
video wawancara tersebut. 

     

8. Setelah selesai pemutaran video 

wawancara, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

     

9. Guru meminta siswa secara 

berkelompok membuat kerangka 

karangan narasi dengan 
memperhatikan kaliamat 

langsung dan tak langsung. 

     

10. Siswa diajak bermain dengan 

Snowball Throwing  

     

11. Dengan bimbingan guru masing-

masing siswa diminta merubah 
teks wawancara menjadi narasi 

dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

     

12. Guru memberi tugas berupa  

meminta siswa untuk membuat 

karangan narasi secara individu 

dengan memperhatikan kalimat 
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langsung dan tak langsung. 

13. Guru dan siswa mengkoreksi 
kesalahan dan kelebihan yang 

dilakukan dalam penulisan narasi 

yang dibacakan siswa 

     

14. Guru meminta siswa 
mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan 

     

3. Kegiatan 

penutup 

 

15. Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

     

16. Guru memberikan penguatan 
kepada siswa 

     

17. Guru bersama siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran 
yang telah berlangsung.  

     

18. Guru menutup pembelajaran 

 

     

Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persentase      

Kategori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

SB : Jika tindakan guru direspon oleh semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria 

sangat  baik. 

B  : Jika tindakan guru direspon oleh sebagian besar siswa diberi skor 3  dengan 

kriteria baik. 

C   : Jika tindakan guru direspon oleh sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan 

kriteria cukup baik. 

K  : Jika tindakan guru tidak direspon oleh semua siswa diberi skor 1 dengan 

kriteria kurang baik. 
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Tabel 3.7 

 Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran Menulis 

Karangan Narasi dengan Metode Edutainment 
NO. Aktivitas 

yang 
dinilai 

Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

SB 

(4) 

 B  

(3) 

C 

(2) 

K 

(1) 

 

1. Kegiatan 

Awal 

1. Siswa menjawab salam 

guru 

     

2. Siswa menanggapi absen 
kehadiran 

     

3. Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 

     

4. Siswa mencatat materi 

tahap, dan tujuan 

pembelajaran 

     

2. Kegiatan 

inti 

 

5. Siswa mendengarkan 
materi seperti kalimat 

langsung dan tak 

langsung dan merubah 
teks wawancara menjadi 

narasi. 

     

6. Siswa dan guru 

melakukan tanya jawab 
tentang pembelajaran 

yang belum dipahami. 

     

7. Siswa menonton Video 
wawancara 

sertamendengarkan 

penjelasan tentang video 
wawancara tersebut. 

     

8. Setelah selesai pemutaran 

video wawancara, siswa 

membagi diri menjadi 
beberapa kelompok. 

     

9. Siswa secara 

berkelompok membuat 

kerangka karangan narasi 
dengan memperhatikan 

kaliamat langsung dan tak 

langsung. 

     

10. Siswa bermain Snowball 

Throwing 

     

11. siswa dengan bimbingan 

guru merubah teks 
wawancara menjadi 

narasi dengan 

memperhatikan kalimat 
langsung dan tak 

langsung. 
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12. Siswa membuat 

karangan  narasi secara 

individu dengan 

memperhatikan kalimat 
langsung dan tak 

langsung. 

     

13. Siswa bersama guru 
mengkoreksi kesalahan 

dan kelebihan yang 

dilakukan dalam 

penulisan narasi yang 
dibacakan siswa. 

     

14. Siswa mengumpulkan 

tugas yang telah 
diberikan 

     

3. Kegiatan 
penutup 

 
15. Siswa bersama guru  

menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

     

16. Siswa mendengarkan 

penguatan dari guru. 

     

17. Siswa dan guru 

melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

     

18. Siswa menjawab salam      

Jumlah      

Persentase      

Keterangan : 

SB  : Jika dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat baik 

B    : Jika dilaksanakan oleh sebagian besar diberi skor 3 dengan kriteria baik 

C    : Jika dilaksanakan oleh sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria 

cukup baik 

K   : Jika tidak dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 1 kurang baik 
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3.9  Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dilakukan pada data hasil tes berupa 

angka dan numerik, sedangkan analisis data hasil nontes yakni dari hasil observasi 

aktivitas guru dan siswa. 

3.9.1 Analisis  Data Tes 

Adapun untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis karangan 

narasi dengan metode edutainment pada siswa kelas VII.2 di MTs Nujumul Huda 

digunakan rumus sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui ketuntasan individu. 

               N= 
𝑺𝑷

𝑺𝑴
 × 𝑺𝑰 (100) 

Keterangan : 

N   : Nilai 

SP  : Skor yang diperoleh 

SM : Skor maksimal 

SI   : Skor ideal (100) 

 

b. Untuk mengetahui nilai rata-rata kelas (klasikal). 

         PK= 
𝑸𝒓

𝑻
 X 100% 

Keterangan : 

PK  : Persentase Ketuntasan 

QR : Jumlah siswa yang tuntas  

T    : Jumlah seluruh siswa 

 

c. Untuk mengetahui peningkatan pembelajaran 

 

selisih skor(siklus II - siklus I)  x 100% 

    siklus II 
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3.9.2 Analisis Data Nontes 

Adapun untuk mengetahui persentase aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran peningkatan kemampuan menullis karangan narasi pada kelasVII.2 

MTs Nujumul Huda digunakan rumus sebagai berikut: 

N= 
𝑺𝑷

𝑺𝑴
 × 𝑺𝑰(𝟏𝟎𝟎) 

Keterangan : 

N   : Nilai 

SP  : Skor yang diperoleh 

SM : Skor maksimal 

SI   : Skor ideal(100) 

 

Kriteria untuk menentukan aktivitas guru dan siswa adalah sebagai berikut: 

 

Interval Skor Kategori Keterangan 

70 ≤ 100 Sangat baik SB 

                 50≤ 70 Baik  B 

                 30 ≤ 50 Cukup  C 

0  ≤ 30 Kurang  K 

 

 3.10  Indikator Keberhasilan 

Indikator kinerja penelitian ini dilihat dari segi proses dan hasil sebagai berikut : 

1. Aktivitas guru dikatakan meningkat apabila  skor aktivitas guru minimal 

berkategori baik (B). 

2. Aktivitas siswa dikatakan meningkat apabila skor aktivitas siswa minimal 

berkategori baik (B).  

3. Ketuntasan individu yaitu siswa dikatakan telah tuntas apabila mencapai 

KKM yaitu 70 dan persentase ketuntasan klasikal 85% dari jumlah siswa di 

kelas VII.2 MTs Nujumul Huda tahun ajaran 2016-2017. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis karangan narasi dengan penerapan metode edutainment pada siswa kelas 

VII.2 MTs Nujumul Huda. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Di bawah 

ini disajikan hasil pelaksanaan siklus I dan siklus II yaitu sebagai berikut. 

4.1.1  Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan dalam dua kali pertemuan. Tiap pertemuan 

berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) yaitu pada hari Selasa, 23 Mei 

2017 pukul 14.00 WITA dan hari Rabu, 24 Mei 2017 pukul 16.15 WITA. Pada siklus  ini 

dilaksanakan 4 tahap yaitu, (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

observasi dan evaluasi, (4) refleksi. Penjelasan masing-masing tahap tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan ini, hal-hal yang dilakukan yaitu, (1) 

menyusun rencanaan tindakan dilakukan sesuai dengan bimbingan dosen 

pembimbing dibuatlah RPP, sebelum melakukan tindakan pembelajaran RPP 

tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bapak Sahwan, SP.d guru kelas 

VII.2 yang dibuat dan disesuaikan dengan materi yang terdapat di silabus yaitu 

merubah teks wawancara ke dalam bentuk narasi. (2) menyiapkan media yang 

digunakan yaitu video wawancara dan permainan snowball throwing (melempar 

bola), (3) menyiapkan instrument penilaian, yaitu menyusun lembar observasi 

guru dan menyusun lembar observasi siswa yang dilakuakan oleh guru maupun 

siswa selama aktivitas belajar mengajar berlangsung, (3) menyusun instrument 
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penilaian. Instrument tersebut berisi aspek-aspek yang akan dinilai pada kegiatan 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan metode edutainment (4) 

menyiapkan Lembar Kerja (LKS). Pada LKS ini, terdiri atas dua butir soal  yaitu: 

a. Perhatikan wawancara yang telah ditampilkan, b. Ubahlah wawancara yang 

telah anda tonton menjadi sebuah karangan narasi, (5) kolaborasi dengan guru. 

Dalam hal ini,  dilakuakan kolaborasi bersama Bapak Sahwan S.Pd. guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia di MTs. Nujumul Huda Batu Samban yang sekaligus 

ditunjuk sebagai observer pada penelitian ini. Guru telah sepakat untuk 

menggunakan metode edutainment dalam meningkatkan kemapuan menulis 

karangan narasi siswa di sekolah, Khususnya siswa kelas VII.2 MTs  Nujumul 

Huda Batu Samban. 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, dilaksanakan kegiatan sesuai rencana 

sebelumnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan penerapan metode 

edutainment. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan yang 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelaksanakan 

tindakan ini adalah sebagai berikut. 

a. Kegiatan awal 

Pada tahap kegiatan awal, guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran 

siswa, dan mengkondisikan kelas dan siswa agar siap belaja, salah satunya dengan 

berdo’a sebelum belajar. Guru menyiapkan media berupa video wawancara dan 

sumber belajar dari buku LKS yang telah dimiliki siswa, kemudian siswa 



64 
 

mendengarkan apersepsi, Pada tahap apersepsi ini, guru bertanya kepada siswa 

mengenai wawancara yang pernah dibaca atau ditonton siswa, adapun contoh 

pertanyaan yang diajukan yaitu: a) “apakah kalian pernah membaca 

wawancara?”, b) “apakah kalian tahu apa pengertian dari wawancara?”. Selain 

itu guru juga memberikan pertanyaan terkait pemahaman siswa terhadap narasi 

serta kalimat langsung dan tak langsung, adapun bentuk pertanyaannya yaitu 

sebagai berikut. (a) “apakah kalian pernah membaca narasi atau menulis 

narasi?”, (b) “apakah kalian tahu pengertian narasi?”, dan (c) “apakah kalian 

tahu apa itu kalimat langsung dan tak langsung?”. Kegiatan apersepsi di atas 

berupa pemberian ilustrasi mengenai pembelajaran merubah teks wawancara 

menjadi sebuah narasi dengan memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung. 

Pertanyaan di atas mempermudah guru pada saat menyampaikan materi, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran yang akan dipelajari siswa. 

b. Kegiatan Inti 

Pada tahap inti ini, guru menjelaskan materi merubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung, 

kemudian mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada hari itu. Guru memperkenalkan media video wawancara yang akan 

digunakan siswa dalam merubah teks wawancara ke dalam bentuk narasi, 

menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengubah teks wawancara 

menjadi sebuah narasi, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. 

 Guru membagi siswa ke dalam lima kelompok, dan masing-masing 

kelompok siswa diminta untuk memperhatikan video wawancara yang akan 
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ditampilkan, video wawancara yang akan ditampilkan berupa hasil wawancara 

dari seorang wakil kepala sekolah yang diambil dari YouTube, guru menanyakan 

pada masing-masing kelompok mengenai inti atau garis besar wawancara yang 

terdapat di dalam video wawancara, meminta siswa menemukan kerangka 

wawancara. Sebelum guru memberikan tugas menulis, guru memulai permainan 

snowball throwing (melempar bola) dengan memberikan instruksi kepada siswa 

untuk melepar bola kepada masing-masing kelompok, siswa yang tidak dapat 

menangkap bola akan mendapat hukuman maju ke depan kelas dan memilih 

teman dari kelompok lain untuk maju bersama membaca hasil tugas yang akan 

diberikan dengan waktu yang telah ditentukan guru. 

Siswa diminta untuk mulai mengerjakan tugas menulis dengan merubah isi 

video wawancara ke dalam narasi, guru mengarahkan kegiatan siswa selama 

pembelajaran menulis narasi berlangsung, baik itu dalam hal memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung dan menambah kata-kata atau pilihan kata 

yang sesuai untuk menulis narasi, guru meminta siswa yang terpilih dalam 

permainan segera menyebut nama-nama kelompok yang akan maju ke depan 

untuk membacakan hasil menulis narasi dan meminta siswa lain mendengarkan 

dan mengoreksi tulisan narasi yang dibaca teman kelompoknya,  dan setelah itu 

guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan. 

c. Kegiatan Akhir 

Kegiatan yang dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu guru mengevaluasi 

kesulitan siswa dari tugas yang dikumpulkan siswa, sehingga dapat dilakukan 

perbaikan dan bahan refleksi pada pembelajaran berikutnya. Guru bersama dengan 

siswa menyimpulkan isi kegiatan pembelajaran pada hari itu. Guru memotivasi 
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siswa untuk jangan menyerah dalam menulis narasi dan terus berlatih di rumah. 

Kemudian guru bersama siswa menutup pelajaran.  

c. Tahap Observasi dan Evaluasi 

 1. Tahap Observasi  

  Pada tahap observasi ini kegiatan yang dilakukan antara lain mengamati 

aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran menulis karangan 

narasi. Pada tahap ini data yang berkaitan dengan data proses dan hasil penelitian 

dicatat pada lembar hasil observasi yang telah disiapkan. Dalam melaksanakan 

kegiatan observasi dibantu Bapak Sahwan S.Pd. guru bidang studi bahasa 

Indonesia di kelas VII.2 MTs Nujumul Huda dan salah seorang teman sejawat 

Muharani sebagai pengambil gambar atau dokumentasi sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun data hasil observasi aktivitas 

guru maupun siswa tersebut dipaparkan dalam tabel 4.1 dan 4.2  sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas VII.2 

MTS Nujumul Huda Siklus I 
NO  Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

  SB B C K 4 

Kegiatan 
Awal 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran 
siswa, dan mengondisikan kelas dan siswa agar 
siap belajar. 

√    

1. 

2. Guru menyiapkan media dan sumber belajar. √    4 

3. Guru melakukan apersepsi tentang materi 
pembelajaran. 

√    4 

4. Guru menginformasikan materi, tujuan, dan 
tahapan pembelajaran 

√    4 

2. Kegiatan 
inti 

5. Guru menjelaskan materi seperti kalimat 
langsung dan tak langsung dan merubah teks 
wawancara menjadi narasi. 

√    4 

6. Guru dan siswa melakukan tanya jawab 
tentang pembelajaran yang belum dipahami 

√    4 

7. Guru memutarkan Video wawancara untuk 
siswa serta memberikan penjelasan tentang 
video wawancara tersebut. 

√    4 

8. Setelah selesai pemutaran video wawancara, 
siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

√    4 

9. Guru meminta siswa secara berkelompok 
membuat kerangka karangan narasi dengan 
memperhatikan kaliamat langsung dan tak 
langsung. 

√    4 

10. Siswa diajak bermain dengan Snowball 
Throwing  

√    4 

11. Dengan bimbingan guru masing-masing 
siswa diminta merubah teks wawancara 
menjadi narasi dengan memperhatikan 
kalimat langsung dan tak langsung. 

  
√ 

  3 

12. Guru memberi tugas berupa  meminta siswa 
untuk membuat karangan narasi secara 
individu dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

√    4 

13.Guru dan siswa mengkoreksi kesalahan dan 
kelebihan yang dilakukan dalam penulisan 
narasi yang dibacakan siswa 

 √   3 

14. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas 
yang telah diberikan 

√    4 

3. Kegiatan 
penutup 

15. Guru bersama siswa menyimpulkan materi  
pembelajaran.  

√    4 

16. Guru memberikan penguatan kepada siswa   √  2 

17. Guru bersama siswa melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran yang telah 
berlangsung.  

   √ 1 

18. Guru menutup pembelajaran √    4 

Jumlah     65 

Persentase     90,28% 

Kategori     SB 

Keterangan: 

SB : Jika tindakan guru direspon semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat baik 
B   : Jika tindakan guru direspon sebagian besar siswa diberi skor 3 dengan kriteria baik 
C   : Jika tindakan guru direspon sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria cukup 
K  : Jika tidakan guru tidak direspon semua siswa diberi skor  1 dengan kriteria kurang  
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Berdasarkan Tabel 4.1 hasil observasi aktivitas guru menjelaskan tentang 

aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dan 18 menunjukkan kegiatan 

pembelajaran telah dilaksanakan oleh guru dan memperoleh respon dari 

semua siswa dan masing-masing indikator diberi skor 4 dengan kriteria 

sangat baik. 

2. Pada Indikator 12 dan 13 dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran telah 

dilaksanakan guru dan sebagian besar direspon oleh siswa sehingga masing-

masing indikator memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. Hal ini karena 

siswa masih terpengaruh oleh permainan. 

3. Pada Indikator 16 dapat diketahui kegiatan pembelajaran yang dilaksnakan 

guru direspon oleh sebagian siswa sehingga masing-masing indikator 

memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Hal ini karena siswa sudah mulai 

berkurang konsentrasinya karena merasa pembelajaran yang hampir selesai. 

4. Pada Indikator 17 dapat diketahui  pembelajaran yang dilaksanakan guru 

sudah tidak optimal dan tidak mendapat respon siswa sehingga memperoleh 

skor 1 dengan kriteria kurang. Hal ini karena siswa memperhatikan teman-

teman di kelas lain yang telah keluar kelas. 

5. Pemerolehan skor aktivitas guru secara keseluruhan yaitu 65, dengan 

persentase 90,28%. Hal ini menunjukkan keberhasilan guru dalam menarik 

respon siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan kategori sangat baik (SB). 
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Tabel 4.2 

Hasil  Observasi Aktivitas Siswa dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas VII.2 

MTS Nujumul Huda Siklus I 

    No  

 
 

Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

SB  B  C K  

 

 
1. 

 
Kegiatan 

Awal 

1. Siswa menjawab salam guru √        4 

2. Siswa menanggapi absen kehadiran √    4 

3. Siswa mendengarkan penjelasan guru √    4 

4. Siswa mencatat materi tahap, dan tujuan 

pembelajaran 

 √   3 

2.   Kegiatan 
inti 

5. Siswa mendengarkan materi seperti 
kalimat langsung dan tak langsung dan 
merubah teks wawancara menjadi narasi. 

  
√ 

  3 

6. Siswa dan guru melakukan tanya jawab 
tentang pembelajaran yang belum 
dipahami. 

 √   3 

7. Siswa menonton Video wawancara 
sertamendengarkan penjelasan tentang 
video wawancara tersebut. 

√    4 

8. Setelah selesai pemutaran video 
wawancara, siswa membagi diri menjadi 
beberapa kelompok. 

√    4 

9. Siswa secara berkelompok membuat 

kerangka karangan narasi dengan 
memperhatikan kaliamat langsung dan 
tak langsung. 

√    4 

10. Siswa bermain Snowball Throwing √    4 

11. siswa dengan bimbingan guru merubah 
teks wawancara menjadi narasi dengan 

memperhatikan kalimat langsung dan tak 
langsung. 

 √   3 

12. Siswa membuat karangan  narasi secara 
individu dengan memperhatikan kalimat 
langsung dan tak langsung. 

√    4 

13. Siswa bersama guru mengkoreksi 
kesalahan dan kelebihan yang dilakukan 

dalam penulisan narasi yang dibacakan 
siswa. 

  √  2 

14. Siswa mengumpulkan tugas yang telah 
diberikan 

√    4 

3. Kegiatan 
penutup 

15. Siswa bersama guru  menyimpulkan 
materi pembelajaran.  

 √   3 

16. Siswa mendengarkan penguatan dari 
guru. 

 √   3 

17. Siswa dan guru melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran yang telah 
berlangsung.  

   √ 1 

18. Siswa menjawab salam √    4 

Jumlah     61 

Persentase     84,72% 

Kategori     SB 

Keterangan : 
SB  : Jika dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat baik 
B    : Jika dilaksanakan oleh sebagian besar diberi skor 3 dengan kriteria baik 

C    : Jika dilaksanakan oleh sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria cukup 
K   : Jika tidak dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 1 kurang 
 
 

 



70 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil observasi aktivitas siswa di atas dapat 

dipaparkan beberapa hal sebagai berikut.  

1. Indikator 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, dan 18 menunjukkan bahwa dari 18 

indikator kegiatan hanya 9 indikator yang dilaksanakan oleh semua siswa  

dan masing-masing indikator memperoleh skor 4 dengan kriteria sangat baik. 

2. Pada indikator 4, 5, 6, 11, 15, dan 16 diketahui sebagian besar siswa 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan masing-masing indikator 

pemerolehan skor 3 dengan kriteria baik. 

3. Pada indikator 13 sebagian kecil siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dan indikator tersebut memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. Hal ini 

karena siswa sudah mulai teralih fokusnya dari kegiatan pembelajaran. 

4. Pada indikator 17 siswa tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan 

indikator tersebut memperolah skor 1 dengan kriteria kurang. Pelaksanaan 

kegiatan pada indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang 

belum dapat dimaksialkan guru, bel pergantian pelajaran berbunyi sebelum 

kegitan indikator 17  dapat dilaksanakan. 

5. Pemerolehan skor aktivitas siswa secara keseluruhan adalah 61, dengan 

persentase 84,72%. Hal ini menunjukkan hasil respon siswa dalam kegiatan 

pembelajaran dengan kategori sangat baik (SB). 

2. Tahap Evaluasi  

A. Hasil Evaluasi Menulis Karangan Narasi Siklus I 

Tahap evaluasi terhadap proses pembelajaran ini dilakukan di setiap akhir 

siklus, guna mengukur hasil kemampuan siswa dalam menulis karangan  narasi 

dengan metode edutainment, hasil belajar karangan narasi dengan metode 
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edutainment pada kelas VII.2 MTs Nujumul Huda siklus I dapat dilihat dalam  

tabel 4.3.  

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil evaluasi pembelajaran menulis karangan narasi 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pada aspek kesesuaian struktur narasi dengan isi wawancara, skor tertinggi 4 

dan terendah 1. Terdapat 12 siswa mendapat skor 4, 17 siswa mendapat skor 

3, dan 2 siswa mendapat skor 2. Adapun total keseluruhan yaitu 103. Untuk 

nilai rata-rata sebesar 83,06. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat 

dikemukakan bahwa hasil menulis karangan narasi pada aspek kesesuaian 

struktur narasi memperoleh nilai sangat baik dan harus dipertahankan. 

b. Pada aspek penggunaan kalimat tak langsung, skor tertinggi 4 dan terendah 1. 

Terdapat 18 siswa yang mendapat skor 3, 11 siswa mendapat skor 2, dan 2 

siswa mendapat skor 1. Adapun total keseluruhan yaitu 82. Untuk nilai rata-

rata secara klasikal 66,12. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat 

dikemukakan bahwa hasil menulis karangan narasi pada aspek penggunaan 

kalimat tak langsung masih harus ditingkatkan. 

c. Pada aspek ejaan dan tanda baca, skor tertinggi 4 dan terendah 1. Terdapat 18 

siswa yang mendapat skor 3, 11 siswa mendapat skor 2, dan 2 siswa mendapat 

skor 1. Adapun total keseluruhan yaitu 87. Untuk nilai rata-rata secara klasikal 

70,16. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat dikemukakan bahwa hasil 

menulis karangan narasi pada aspek ejaan dan tanda baca memperoleh nilai 

baik dan harus ditingkatkan. 

d. Pada aspek kohesi dan koherensi, skor tertinggi 4 dan terendah 1. Terdapat 16 

siswa yang mendapat skor 3, 12 siswa mendapat skor 2, dan 3 siswa mendapat 
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skor 1. Adapun total keseluruhan yaitu 75. Untuk nilai rata-rata secara klasikal 

60,48. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat dikemukakan bahwa hasil 

menulis karangan narasi pada aspek kohesi dan koherensi masih harus 

ditingkatkan. 

e. Pada aspek pilihan kata, skor tertinggi 4 dan terendah 1. Terdapat 14 siswa 

yang mendapat skor 3, 15 siswa mendapat skor 2, dan 2 siswa mendapat skor 

1. Adapun total keseluruhan yaitu 72. Untuk nilai rata-rata secara klasikal 

58,06. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat dikemukakan bahwa hasil 

menulis karangan narasi pada aspek pilihan kata masih harus ditingkatkan. 

f. Secara keseluruhan, hasil menulis siswa menunjukkan bahwa dari seluruh 

siswa yaitu 32 siswa, terdapat 31 yang mengikuti tes dan yang tidak 

mengikuti tes sebanyak 1 siswa. Nilai tertinggi di peroleh Farhan Naufal 

dengan nilai 85, dan nilai terendah diperoleh M. Muhajir dengan nilai 30. 

Pada siklus I ini jumlah siswa tuntas sebanyak 22 siswa dan 9 siswa tidak 

tuntas. Total nilai keseluruhan yang diperoleh siswa sebesar 2070. Adapun 

nilai rata-rata siswa secara klasikal sebesar 66,77 dengan persentase klasikal 

sebesar 70,97%. Berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan dapat dikemukakan 

bahwa hasil menulis karangan narasi siswa dilihat dari aspek penilaian rata-

rata belum tuntas. 

      Beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui persentase peningkatan 

dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mencari nilai  rata-rata siswa secara klasikal  

𝑥  = 
 𝑓  (𝑥)

𝑛
 

𝑥  = 
2070

31
 

𝑥  = 66,77 
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Keterangan:  

𝑥  = Nilai rata-rata siswa/ mean 

  𝑓 (𝑥) = Jumlah nilai siswa 

 𝑛 = Jumlah siswa 

 

b. Persentase jumlah siswa yang tuntas secara klasikal  

KK = 
𝑄𝑅

𝑇
 × 100% 

KK = 
22

31
× 100% 

KK = 70,96% 

Keterangan: 

KK= Ketuntasan Klasikal 

QR= Jumlah siswa tuntas belajar (mendapatkan nilai di atas standar) 

T= Jumlah seluruh siswa 

 

c.  Rumus untuk mengetahui rata-rata setiap aspek penilaian 

 𝑥𝑛= 
𝐴𝑠

𝐽𝑠  (𝑥)
𝑥 100% 

−𝑥𝑛= Kesesuaian struktur narasi dengan isi wawancara 

𝑥𝑛 = 
103

124
𝑥 100 

     = 83,06  

−𝑥𝑛= Kalimat tak langsung 

𝑥𝑛 = 
82

124
𝑥 100 

      = 66,12 

−𝑥𝑛= Ejaan dan tanda baca 

𝑥𝑛 = 
87

124
𝑥 100 

     = 70,16 

−𝑥𝑛= Kohesi dan koherensi 

𝑥𝑛 = 
75

124
𝑥 100 

           = 60,48 

−𝑥𝑛= Pemilihan kata 

             𝑥𝑛 = 
8172

124
𝑥 100 

        = 58,83 

Keterangan:  

𝑥𝑛 =Nilai rata-rata setiap aspek (klasikal) 

𝐴𝑠 = Jumlah nilai setiap aspek secara keseluruhan 

𝐽𝑠  𝑥 = jumlah ideal (jumlah siswa x nilai tertinggi setiap aspek) 
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Tabel 4.3 

Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment 

pada Siswa kelas VII.2 MTs Nujumul Huda Siklus I 
No. Nama siswa Aspek penilaian Sko

r 

Nilai Ket 

I II  III IV V 

1. Adrian S. 3 2 3 3 3 14 70 T 

2. Alda K. 4 3 3 2 2 14 70 T 

3. Aldi 3 3 3 3 2 14 70 T 

4. Baiq I. 4 3 3 2 2 14 70 T 

5. Dedi I. 4 3 3 3 3 16 80 T 

6.. Egi A. 4 3 3 2 3 14 70 T 

7. Eru I. 4 3 3 2 2 14 70 T 

8. Fahira K. 3 2 2 2 2 11 55 TT 

9. Farhan N.  4 3 4 3 3 17 85 T 

10. Fatia Eliza 3 3 4 3 3 16 80 T 

11. Fatmawati 3 2 2 2 3 12 60 TT 

12. Hasnayati  4 3 3 2 2 14 70 T 

13. Helda  4 3 3 3 3 16 80 T 

14. Indah K. 3 3 2 3 2 13 65 TT 

15. Khaerul H. 3 2 3 3 3 14 70 T 

16. Lalu Irawan  2 2 2 1 2 9 45 TT 

17. M. Muhajir   2 1 1 1 1 6 30 TT 

18. M. Rizki L. 3 3 3 3 3 15 75 T 

19. Maelani H. 3 3 3 3 2 14 70 T 

20. Merti A.  4 3 3 3 3 15 75 T 

21. Mohamad  A 3 1 2 1 1 7 35 TT 

22. Mujahidin 4 3 3 3 2 15 75 T 

23. Nadia R. 3 3 3 2 3 14 70 T 

24. Nia Eka S. 3 2 3 3 3 14 70 T 

25. Rafli Ikbal 4 2 3 3 3 14 70 T 

26. Riskika A. 3 3 3 3 2 14 70 T 

27. Rohanun 3 2 3 2 3 13 65 TT 

28. Sahlan 4 3 4 2 2 15 75 T 

29. Soharudin 3 2 2 2 2 11 55 TT 

30. Uswatun H. 3 2 2 2 2 11 55 TT 

31. Wahyu Abdi 3 2 3 3 3 14 70 T 

32. Zainal A. - - - - - - -  

Jumlah nilai 103 82 87 75 72  2070 

Rata-rata 83,06 66,12 70,16 60,48 58,06  66,77 

Ketuntasan klasikal       70,97% 

Nilai tertinggi 85 

Nilai terendah 30 

Siswa tuntas 22 

Siswa tidak tuntas 9 

Siswa tidak ikut tes 1 

Ketuntasan klasikal 70,97% 

Keterangan: 

         I     : Kesesuaian struktur narasi dengan teks wawancara 
        II   : Penggunaan kalimat tak langsung 

        III  : Ejaan dan tanda baca 

        IV  : Kohesi dan koherensi, dan  
        V   : Pemilihan kata 
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B. Hasil Menulis Karangan Narasi Siswa Kategori Tinggi, Sedang, dan 

Rendah Siklus I 

 

Hasil menulis karangan narasi siswa dapat dilihat melalui beberapa sampel 

yaitu nilai siswa tertinggi, sedang, dan terendah. Adapun data sampel tersebut 

dapat di lihat sebagai berikut. 

1. Hasil menulis karangan narasi siswa (Farhan Naufal Rifki F.) menggunakan 

penerapan metode edutainment dengan kategori tertinggi 

 

Tabel 4.4 

Analisis penilian hasil menulis karangan narasi dengan penerapan mentode 

edutainment karya Farhan Naufal Rifki F. dengan kategori tertinggi siklus I 

NO Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

skor Keterangan 

1. Kesesuaian struktur 

narasi dengan teks 
wawancara 

4 4 Struktur narasi sesuai denganisi 

wawancara  

2. Penggunaan kalimat 

tak langsung 
4 3 Penggunaaan kalimat tak 

langsung tepat dan cukup 

komunikatif 

3. Ejaan dan tanda 
baca 

4 4 Penggunaan ejaan dan tanda baca 

tepat 

4. Kohesi dan 
koherensi 

4 3 Kohesi dan koherensi tepat 

namun kurang variatif 

5. Pilihan Kata  4 3 Pelihan kata tepat  

Total skor 17  

Nilai 85  
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 Berdasarkan  Tabel 4.4 hasil belajar Farhan Naufal Rifki F. dalam menulis 

karangan narasi menggunakan penerapan metode edutainment memperoleh skor 

sebesar 17 dengan nilai rata-rata pada setiap aspek penilaian sebesar 85. Hasil 

tulisannya termasuk dalam kategori nilai tertingi. 

2. Hasil menulis karangan narasi siswa (L.Irawan Kariadi) menggunakan 

penerapan metode edutainment dengan kategori sedang 

 

 
Tabel 4.5 

Analisis penilian hasil menulis karangan narasi dengan penerapan mentode 

edutainment karya L. Irawan Kariadi dengan kategori tertinggi siklus I 

NO Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

skor Keterangan 

1. Kesesuaian struktur 

narasi dengan teks 

wawancara 

4 2 Struktur narasi cukup sesuai 

dengan wawancara namun kurang 

lengkap 

2. Penggunaan kalimat 

tak langsung 
4 2 Penggunaan kalimat langsung ada 

beberapa yang salah 

3. Ejaan dan tanda baca 4 2 Kesalahan penggunaan ejaan 

lebih dari tiga 

4. Kohesi dan 

koherensi 
4 1 Kohesi dan koherensi belum 

begitu tepat 

5. Pilihan Kata  4 2 Beberap pilihan kata cukup tepat 

Total skor 9  

Nilai 45  
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 Berdasarkan  Tabel 4.5 hasil belajar L. Irawan Kariadi dalam menulis 

karangan narasi menggunakan penerapan metode edutainment memperoleh skor 

sebesar 9 dengan nilai rata-rata pada setiap aspek penilaian sebesar 45. Hasil 

tulisannya termasuk dalam kategori nilai sedang. 

3. Hasil menulis karangan narasi siswa (M. Muhajir) menggunakan penerapan 

metode edutainment dengan kategori terendah 

 
Tabel 4.6 

Analisis penilian hasil menulis karangan narasi dengan penerapan mentode 

edutainment karya M. Muhajir. dengan kategori tertinggi siklus I 

NO Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

Skor Keterangan 

1. Kesesuaian struktur 

narasi dengan teks 
wawancara 

4 2 Struktur narasi sesuai dengan 

wawancara namun kurang 

lengkap 

2. Penggunaan kalimat 
tak langsung 

4 1 Penggunaan kalimat langsung ada 

satu 

3. Ejaan dan tanda 
baca 

4 1 Kesalahan ejaan tanda baca lebih 

dari delapan 

4. Kohesi dan 
koherensi 

4 1 Tidak ada kohesi dan koherensi 

5. Pilihan Kata  4 1 Pilihan kata tidak semua tepat 

Total skor 6  

Nilai 30  
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Berdasarkan  Tabel 4.6 hasil belajar M. Muhajir dalam menulis karangan 

narasi menggunakan penerapan metode edutainment memperoleh skor sebesar 6 

dengan nilai rata-rata pada setiap aspek penilaian sebesar 30. Hasil tulisannya 

termasuk dalam kategori nilai terendah. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan menulis karangan narasi dengan  

metode edutainment pada siklus I ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. 

Adapun kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 

a. Kelebihan pembelajaran 

1) Guru menjadi lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran, dan  mendapat 

respon positif dari siswa. 

2) Siswa menjadi lebih semangat menulis dengan adanya video wawancara, daya 

imajinasi siswa untuk menulis lebih hidup dan tidak terkesan kaku, dan  

3) Permainan baru mampu memberikan nilai positif, menumbuhkan rasa senang 

dan semangat dalam belajar. 

b.    Kekurangan pembelajaran 

1)  Waktu yang belum dapat dimaksimalkan oleh guru dengan baik. 

2) Siswa masih takut keluar dari bahasa wawancara atau menulis secara gamblang 

ke dalam bentuk narasi. 

3) Permainan masih baru atau pertama kali dilakukan sehingga tidak semua 

merasakan dampak dari permainan. 

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan 

pembelajaean dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1) Guru harus melakukan pengaturan waktu sebelum kegiatan belajar dimulai, 

bisa dengan memilah mana yang membutuhkan waktu pemberian materi lebih 

banyak dan mana yang tidak. 

2) Guru memberikan contoh membuat narasi dengan bahasa sendiri, 

memberikan gambaran bahwa menulis itu menyenangkan. 

3) Guru memperhatikan setiap siswa yang tidak aktif dalam permainan, meminta 

siswa mengoper bola secara acak, sehingga setiap anak merasa harus bermain 

dan siap menunggu bola yang harus ditangkap sebelum permainan berakhir. 

 

4.1.2    Pelaksanaan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan dalam dua kali pertemuan. Tiap pertemuan 

berlangsung selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) yaitu pada hari Selasa, 30 Mei 

2017pukul 14.00 WITA dan hari Rabu, 31 Mei 2017 pukul 16.15 WITA. Pada 

siklus ini dilaksanakan 4 tahap yaitu, (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) Observasi dan evaluasi, (4) refleksi. Penjelasan masing-masing tahap 

tersebut adalah sebagai berikut. 

d. Tahap Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencanaan tindakan ini, hal-hal yang dilakukan yaitu, (1) 

menyusun rencanaan tindakan dilakukan sesuai dengan bimbingan dosen 

pembimbing dibuatlah RPP, sebelum melakukan tindakan pembelajaran RPP 

tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bapak Sahwan, SP.d guru kelas 

VII.2 yang dibuat dan disesuaikan dengan materi yang terdapat di silabus yaitu 

merubah teks wawancara ke dalam bentuk narasi. (2) menyiapkan media yang 

digunakan yaitu video wawancara dan permainan snowball throwing (melempar 
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bola), (3) menyiapkan instrument penilaian, yaitu menyusun lembar observasi 

guru dan menyusun lembar observasi siswa yang dilakuakan oleh guru maupun 

siswa selama aktivitas belajar mengajar berlangsung, (3) menyusun instrument 

penilaian. Instrument tersebut berisi aspek-aspek yang akan dinilai pada kegiatan 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan metode edutainment (4) 

menyiapkan Lembar Kerja (LKS). Pada LKS ini, terdiri atas dua butir soal  yaitu: 

a. Perhatikan wawancara yang telah ditampilkan !, b. Ubahlah wawancara yang 

telah anda tonton menjadi sebuah karangan narasi !, (5) kolaborasi dengan guru. 

Dalam hal ini,  dilakuakan kolaborasi bersama Bapak Sahwan S.Pd. guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia di MTs. Nujumul Huda Batu Samban yang sekaligus 

ditunjuk sebagai observer pada penelitian ini. Guru telah sepakat untuk 

menggunakan metode edutainment dalam meningkatkan kemapuan menulis 

karangan narasi siswa di sekolah, Khususnya siswa kelas VII.2 MTs  Nujumul 

Huda Batu Samban. 

e. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan ini, dilaksanakan kegiatan sesuai hasil 

identifikasi permasalahan pokok atau kendala yang dialami siswa dalam 

pembelajaran menulis narasi sebelumnya. Tujuan utama penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan penerapan metode edutainment. Upaya yang dilakukan adalah 

dengan melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

pada tahap pelaksanakan tindakan ini adalah sebagai berikut. 
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a. Kegiatan awal 

Pada ini, tahap kegiatan awal hampir sama dengan siklus I, Pada tahap 

kegiatan awal, guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa, dan 

mengkondisikan kelas dan siswa agar siap belajar, salah satunya dengan berdo’a 

sebelum belajar. Guru menyiapkan media berupa video wawancara dan sumber 

belajar dari buku LKS yang telah dimiliki siswa, kemudian siswa mendengarkan 

apersepsi, Pada tahap apersepsi ini, guru bertanya kepada siswa mengenai 

wawancara yang pernah dibaca atau ditonton siswa, adapun contoh pertanyaan 

yang diajukan yaitu: a) “Bagaimanakah pendapat kalian tentang video 

wawancara pada pembelajaran sebelumnya ?”, selain itu guru juga memberikan 

pertanyaan terkait pemahaman siswa terhadap narasi serta kalimat langsung dan 

tak langsung, adapun bentuk pertanyaannya yaitu sebagai berikut. (a) “Apakah 

kalian sekarang sudah bisa merubah video wawancara menjadi sebuah narasi ?”, 

dan (b) “apakah kalian sudah bisa menulis narasi dengan memperhatikan 

penulisan kalimat langsung dan tak langsung ?”. Kegiatan apersepsi di atas 

berupa pemberian ilustrasi mengenai pembelajaran merubah teks wawancara 

menjadi sebuah narasi dengan memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung. 

Pertanyaan di atas mempermudah guru pada saat menyampaikan materi, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran yang akan dipelajari siswa. 

b. Kegiatan inti 

          Pada tahap inti ini, guru menjelaskan materi merubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan memperhatikan kalimat langsung dan tak langsung, 

kemudian mengaitkannya dengan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

pada hari itu. Guru memperkenalkan media video wawancara yang akan 
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digunakan siswa dalam merubah teks wawancara ke dalam bentuk narasi, 

menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengubah teks wawancara 

menjadi sebuah narasi, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. 

         Guru membagi siswa ke dalam lima kelompok, dan masing-masing 

kelompok siswa diminta untuk memperhatikan video wawancara yang akan 

ditampilkan, video wawancara yang akan ditampilkan berupa hasil wawancara 

dari seorang guru kesenian yang diambil dari YouTube, guru menanyakan pada 

masing-masing kelompok mengenai inti atau garis besar wawancara yang terdapat 

di dalam video wawancara, meminta siswa menemukan kerangka wawancara. 

Sebelum guru memberikan tugas menulis, guru memulai permainan snowball 

throwing (melempar bola) dengan memberikan instruksi kepada siswa untuk 

melepar bola kepada masing-masing kelompok, siswa yang tidak dapat 

menangkap bola akan mendapat hukuman maju ke depan kelas dan memilih 

teman dari kelompok lain untuk maju bersama membaca hasil tugas yang akan 

diberikan dengan waktu yang telah ditentukan guru. 

           Siswa diminta untuk mulai mengerjakan tugas menulis dengan merubah isi 

video wawancara ke dalam narasi, guru mengarahkan kegiatan siswa selama 

pembelajaran menulis narasi berlangsung, baik itu dalam hal memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung dan menambah kata-kata atau pilihan kata 

yang sesuai untuk menulis narasi, guru meminta siswa yang terpilih dalam 

permainan segera menyebut nama-nama kelompok yang akan maju ke depan 

untuk membacakan hasil menulis narasi dan meminta siswa lain mendengarkan 
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dan mengoreksi tulisan narasi yang dibaca teman kelompoknya,  dan setelah itu 

guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan. 

c. Kegiatan Akhir 

      Kegiatan yang dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu, setelah guru 

meminta siswa mengumpulkan tugas, hasil tugas siswa dijadikan bahan evaluasi. 

Dari hasil kerja siswa tersebut dapat dijadikan perbandingan antara siklus I dan 

siklus II, guru dan siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan, serta memotivasi siswa untuk terus berlatih menulis narasi 

menggunakan video wawncara, dan setelah itu guru bersama siswa menutup 

pembelajaran. 

c.   Tahap Observasi dan Evaluasi 

 1. Tahap Observasi  

 Pada tahap observasi ini kegiatan yang dilakukan antara lain mengamati 

aktivitas guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran menulis karangan 

narasi. Pada tahap ini data yang berkaitan dengan data proses dan hasil penelitian 

dicatat pada lembar hasil observasi yang telah disiapkan. Dalam melaksanakan 

kegiatan observasi dibantu Bapak Sahwan S.Pd. guru bidang studi bahasa 

Indonesia di kelas VII.2 MTs Nujumul Huda dan salah seorang teman sejawat 

Muharani sebagai pengambil gambar atau dokumentasi sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun data hasil observasi aktivitas 

guru maupun siswa tersebut dipaparkan dalam tabel 4.4 dan 4.5  sebagai berikut. 

 

 

 



84 
 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Guru dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas VII.2 

MTS Nujumul Huda Siklus II 
NO.  Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

SB 

 

   B 

  

C 

 

K 

 

 

1. Kegiatan 

Awal 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan mengondisikan kelas 

dan siswa agar siap belajar. 

   √    4 

2. Guru menyiapkan media dan sumber 

belajar. 

√    4 

3. Guru melakukan apersepsi tentang materi 

pembelajaran. 

√    4 

4. Guru menginformasikan materi, tujuan, 

dan tahapan pembelajaran 

    √    4 

2. Kegiatan 

inti 

5. Guru menjelaskan materi seperti kalimat 

langsung dan tak langsung dan merubah 

teks wawancara menjadi narasi. 

√    4 

6. Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

tentang pembelajaran yang belum 

dipahami 

√    4 

7. Guru memutarkan Video wawancara 

untuk siswa serta memberikan penjelasan 

tentang video wawancara tersebut. 

√    4 

8. Setelah selesai pemutaran video 

wawancara, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

√    4 

9. Guru meminta siswa secara berkelompok 

membuat kerangka karangan narasi 

dengan memperhatikan kaliamat langsung 

dan tak langsung. 

√    4 

10. Siswa diajak bermain dengan Snowball 

Throwing  

√    4 

11. Dengan bimbingan guru masing-masing 

siswa diminta merubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung. 

 

√ 

 

 

  4 

12. Guru memberi tugas berupa  meminta 

siswa untuk membuat karangan narasi 

secara individu dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung. 

√    4 

13. Guru dan siswa mengkoreksi kesalahan 

dan kelebihan yang dilakukan dalam 

penulisan narasi yang dibacakan siswa 

 √   3 

14. Guru meminta siswa mengumpulkan 

tugas yang telah diberikan 

√    4 

3. Kegiatan 

penutup 

15. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran.  

√        4 

16. Guru memberikan penguatan kepada 

siswa 

 √   3 

17. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung.  

  √  2 

18. Guru menutup pembelajaran √    4 

Jumlah              68 

Persentase       94,44% 

Kategori     SB 

Keterangan: 

SB : Jika tindakan guru direspon oleh semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat  baik. 
B   : Jika tindakan guru direspon oleh sebagian besar siswa diberi skor 3 dengan kriteria baik. 

C  : Jika tindakan guru direspon oleh sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria cukup.  

K  : Jika tindakan guru tidak direspon oleh semua siswa diberi skor 1 dengan kriteria kurang. 
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Berdasarkan Tabel 4.7 hasil observasi aktivitas guru menjelaskan tentang 

aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan dapat dipaparkan sebagai berikut. 

1. Indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 menunjukkan kegiatan 

pembelajaran telah dilaksanakan oleh guru secara optimal dan direspon oleh 

semua siswa dengan masing-masing indikator memperoleh skor skor 4, 

dengan kriteria sangat baik. 

2. Pada indikator 12 dan 14 kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru 

direspon sebagian besar siswa sehingga masing-masing indikator memperoleh 

skor 3, dengan kriteria baik. Hal ini karena jumlah siswa yang banyak 

membuat guru belum dapat secara optimal membimbing siswa dalam menulis 

karangan narasi. 

3. Pada indikator 17 kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru mendapat 

respon dari sebagian siswa sehingga masing- masing indikator memperoleh 

skor 2, dengan kriteria cukup. Hal ini karena siswa sudah mulai berkurang 

konsentrasinya karena memperhatikan teman-teman di kelas lain yang telah 

keluar kelas. 

4. Pemerolehan skor aktivitas guru secara keseluruhan adalah 68, dengan 

persentase 94,44%. Hal ini menunjukkan hasil kerja guru dalam kegiatan 

pembelajaran meningkat dengan kategori sangat baik (SB). 
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Tabel 4.8 

Hasil  Observasi Aktivitas Siswa dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas VII.2 

MTS Nujumul Huda Siklus II 

NO.  Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

SB 

 

 B  

 

C 

 

K 

 

 

1. Kegiatan 
Awal 

1. Siswa menjawab salam guru √    4 

2. Siswa menanggapi absen kehadiran √    4 

3. Siswa mendengarkan penjelasan guru √    4 

4. Siswa mencatat materi tahap, dan 

tujuan pembelajaran 

√    4 

2. Kegiatan 
inti 

5. Siswa mendengarkan materi seperti 
kalimat langsung dan tak langsung 
dan merubah teks wawancara 
menjadi narasi. 

 
√ 

 
 

  4 

6. Siswa dan guru melakukan tanya 
jawab tentang pembelajaran yang 

belum dipahami. 

 √   3 

7. Siswa menonton Video wawancara 
serta mendengarkan penjelasan 
tentang video wawancara tersebut. 

√    4 

8. Setelah selesai pemutaran video 
wawancara, siswa membagi diri 
menjadi beberapa kelompok. 

√    4 

9. Siswa secara berkelompok membuat 
kerangka karangan narasi dengan 
memperhatikan kaliamat langsung 
dan tak langsung. 

√    4 

10. Siswa bermain Snowball Throwing √    4 

11. siswa dengan bimbingan guru 

merubah teks wawancara menjadi 
narasi dengan memperhatikan 
kalimat langsung dan tak langsung. 

 √   3 

12. Siswa membuat karangan  narasi 
secara individu dengan 
memperhatikan kalimat langsung dan 
tak langsung. 

√    4 

13. Siswa bersama guru mengkoreksi 
kesalahan dan kelebihan yang 
dilakukan dalam penulisan narasi 
yang dibacakan siswa. 

 √   3 

14. Siswa mengumpulkan tugas yang 
telah diberikan 

√    4 

3. Kegiatan 

penutup 

15. Siswa bersama guru  menyimpulkan 

materi pembelajaran.  

 √   3 

16. Siswa mendengarkan penguatan dari 
guru. 

 √   3 

17. Siswa dan guru melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran yang telah 
berlangsung.  

  √  2 

18. Siswa menjawab salam √    4 

Jumlah               65 

Persentase      90,28% 

Kategori     SB 

Keterangan : 

SB  : Jika dilaksanakan oleh semua siswa maka skor 4 dengan kriteria sangat baik 
B    : Jika dilaksanakan oleh sebagian besar maka skor 3 dengan kriteria baik 
C    : Jika dilaksanakan oleh sebagian kecil siswa maka skor 2 dengan kriteria cukup baik 
K   : Jika tidak dilaksanakan oleh semua siswa maka skor 1 kurang baik 
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Berdasarkan Tabel 4.8 hasil observasi aktivitas siswa di atas dapat 

dipaparkan beberapa hal sebagai berikut.  

1. Pada indikator 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 dan 18 diketahui bahwa dari 18 

indikator kegiatan sudah 13 indikator yang dilaksanakan oleh semua siswa  

dengan masing-masing indikaor memperoleh skor 4, dengan kriteria sangat 

baik. 

2. Pada indikator 6, 11, 13, 15, dan 16 diketahui sebagian besar siswa 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan masing-masing indikator 

memperoleh skor 3 dengan kriteria baik. 

3. Pada indikator 17 sebagian kecil siswa melaksanakan pembelajaran, indikator 

tersebut memperoleh skor 2 dengan kriteria cukup. 

4. Pemerolehan skor pelaksanaan aktivitas siswa secara keseluruhan adalah 65, 

dengan persentase 90,28%. Hal ini menunjukkan hasil respon siswa dalam 

kegiatan pembelajaran meningkat dengan kategori sangat baik (SB). 

2. Tahap Evaluasi  

A. Hasil Evaluasi Menulis Karangan Narasi Siklus II 

Tahap evaluasi terhadap proses pembelajaran ini dilakukan di setiap akhir 

siklus, guna mengukur hasil kemampuan siswa dalam menulis karangan  narasi 

dengan metode edutainment, hasil belajar karangan narasi dengan metode 

edutainment pada kelas VII.2 MTs Nujumul Huda siklus II dapat dilihat dalam  

tabel 4.6. 

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil evaluasi pembelajaran menulis karangan 

narasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Pada aspek kesesuaian struktur narasi dengan isi wawancara, skor tertinggi 4 

dan terendah 1. Terdapat 16 siswa mendapat skor 4, 14 siswa mendapat skor 

3, dan 1 siswa mendapat skor 2. Adapun total keseluruhan yaitu 103. Untuk 

nilai rata-rata 83,06. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat dikemukakan 

bahwa hasil menulis karangan narasi pada aspek kesesuaian struktur narasi 

dengan isi wawancara memperoleh nilai sangat baik dan harus dipertahankan. 

b. Pada aspek penggunaan kalimat tak langsung, skor tertinggi 4 dan terendah 1. 

Pada aspek ini terdapat siswa yang memperoleh skor terendah yaitu 1. 

Terdapat 2 siswa yang mendapat skor 4, 21 siswa mendapat skor 3, 6 siswa 

mendapat skor 2, dan 2 siswa mendapat skor 1. Adapun total keseluruhan 

yaitu 85. Untuk nilai rata-rata secara klasikal 68,54. Berdasarkan nilai rata-

rata siswa dapat dikemukakan bahwa hasil menulis karangan narasi pada 

aspek penggunaan kalimat tak langsung masih harus ditingkatkan. 

c. Pada apek ejaan dan tanda baca, skor tertinggi 4 dan terendah 1. Pada aspek 

ini siswa yang memperoleh skor terendah yaitu 1. Terdapat 8 siswa yang 

mendapat skor 4, 15 siswa mendapat skor 3, 7 siswa mendapat skor 2, dan 1 

siswa mendapat skor 1. Adapun total keseluruhan yaitu 95. Untuk nilai rata-

rata secara klasikal 74,19. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat 

dikemukakan bahwa hasil menulis karangan narasi pada aspek ejaan dan 

tanda baca memperoleh nilai tuntas dan harus dipertahankan. 

d. Pada aspek kohesi dan koherensi, skor tertinggi 4 dan terendah 1. Terdapat 4 

siswa yang mendapat skor 4, 17 siswa mendapat skor 3, 9 siswa mendapat 

skor 2, dan 1 siswa mendapat skor 1. Adapun total keseluruhan yaitu 86. 

Untuk nilai rata-rata secara klasikal 69,35. Berdasarkan nilai rata-rata siswa 
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dapat dikemukakan bahwa hasil menulis karangan narasi pada aspek 

penggunaan kalimat tak langsung masih harus ditingkatkan. 

e. Pada aspek pilihan kata, skor tertinggi 4 dan terendah 1. Terdapat 2 siswa 

yang mendapat skor 4, 16 siswa mendapat skor 3,  12 siswa mendapat skor 2, 

dan 1 siswa mendapat skor 1. Adapun total keseluruhan yaitu 81. Untuk nilai 

rata-rata secara klasikal 63,32. Berdasarkan nilai rata-rata siswa dapat 

dikemukakan bahwa hasil menulis karangan narasi pada aspek pilihan kata 

masih harus ditingkatkan. 

f. Secara keseluruhan, hasil menulis karangan narasi siswa menunjukkan  

bahwa dari seluruh siswa yaitu 32 siswa, terdapat 31 yang mengikuti tes dan 

yang tidak mengikuti tes sebanyak 1 siswa. Nilai tertinggi di peroleh Farhan 

Naufal dengan nilai 95, dan nilai terendah diperoleh M. Muhajir dengan nilai 

35. Pada siklus II ini jumlah siswa tuntas sebanyak 27 siswa dan 4 siswa tidak 

tuntas. Total nilai keseluruhan yang diperoleh siswa sebesar 2275. Adapun 

nilai rata-rata siswa secara klasikal sebesar 73,38 dengan persentase klasikal 

sebesar 87,38%. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh siswa, 

pembelajaran menulis karangan narasi dapat dikatakan tuntas. 

   Beberapa rumus yang digunakan untuk mengetahui persentase peningkatan 

dari penjelasan adalah sebagai berikut. 

a.  Untuk mencari nilai  rata-rata siswa secara klasikal  

𝑥  = 
 𝑓  (𝑥)

𝑛
 

𝑥  = 
2775

31
 

𝑥  = 73,38 

Keterangan:  

𝑥  = Nilai rata-rata siswa/ mean 
 𝑓 (𝑥) = Jumlah nilai siswa 

𝑛 = Jumlah siswa 
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b. Persentase jumlah siswa yang tuntas secara klasikal  

KK = 
𝑄𝑅

𝑇
 × 100% 

KK = 
27

31
× 100% 

KK = 87,09% 

Keterangan: 

KK= Ketuntasan Klasikal 

QR= Jumlah siswa tuntas belajar (mendapatkan nilai di atas standar) 

T= Jumlah seluruh siswa 

 

c.  Rumus untuk mengetahui rata-rata setiap aspek penilaian 

 𝑥𝑛= 
𝐴𝑠

𝐽𝑠  (𝑥)
𝑥 100% 

−𝑥𝑛= Kesesuaian struktur narasi dengan isi wawancara 

𝑥𝑛 = 
103

124
𝑥 100 

     = 83,06 

−𝑥𝑛= Kalimat tak langsung 

𝑥𝑛 = 
85

124
𝑥 100 

      = 68,54 

−𝑥𝑛= Ejaan dan tanda baca 

𝑥𝑛 = 
92

124
𝑥 100 

     = 74,19 

−𝑥𝑛= Kohesi dan koherensi 

𝑥𝑛 = 
86

124
𝑥 100 

     = 69,35 

−𝑥𝑛= Pemilihan kata 

𝑥𝑛 = 
81

124
𝑥 100 

    

  = 65,32 

Keterangan:  

𝑥𝑛 =Nilai rata-rata setiap aspek (klasikal) 

𝐴𝑠 = Jumlah nilai setiap aspek secara keseluruhan 

𝐽𝑠  𝑥 = jumlah ideal (jumlah siswa x nilai tertinggi setiap aspek) 
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Tabel 4.9 

Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment 

pada Siswa kelas VII.2 MTs Nujumul Huda 
No. Nama siswa Aspek penilaian Sko

r 

Nilai Ket 

I II  III IV V 

1. Adrian S. 3 2 3 3 3 14 70 T 
2. Alda K. 4 3 3 3 3 16 80 T 
3. Aldi 3 3 3 2 2 14 70 T 
4. Baiq I. 4 3 3 4 4 18 90 T 
5. Dedi I. 4 3 3 3 3 16 80 T 
6.. Egi A. 4 3 4 2 2 15 75 T 
7. Eru I. 4 3 2 4 2 15 75 T 
8. Fahira K. 3 2 3 3 3 14 70 T 
9. Farhan N.  4 3 4 4 4 19 95 T 
10. Fatia Eliza 3 3 4 3 3 16 80 T 
11. Fatmawati 4 2 2 3 3 13 65 TT 
12. Hasnayati  4 3 3 2 2 14 70 T 
13. Helda  4 3 4 3 3 18 90 T 
14. Indah K. 3 3 3 2 2 14 70 T 
15. Khaerul H. 4 3 2 3 3 14 70 T 
16. Lalu Irawan  3 2 2 3 3 13 65 TT 
17. M. Muhajir   2 1 2 1 1 7 35 TT 
18. M. Rizki L. 4 3 4 4 3 18 90 T 
19. Maelani H. 3 3 4 2 2 14 70 T 
20. Merti Andani  4 3 4 3 3 16 80 T 
21. Mohamad  A 3 1 1 1 2 8 40 TT 
22. Mujahidin 4 3 3 3 3 15 75 T 
23. Nadia R. 3 4 4 2 2 14 70 T 
24. Nia Eka S. 3 3 2 2 2 14 70 T 
25. Rafli Ikbal 4 3 2 3 2 16 80 T 
26. Riskika A. 3 3 3 3 3 14 70 T 
27. Rohanun 3 4 3 2 2 17 85 T 
28. Sahlan 4 3 4 3 3 15 75 T 
29. Soharudin 3 2 3 2 2 14 70 TT 
30. Uswatun H. 3 2 3 3 3 14 70 T 
31. Wahyu Abdi 4 3 3 3 3 16 80 T 
32. Zainal A. - - - - - - -  

Jumlah nilai 103 85 92 86 81  2275 
Rata-rata 83,06 68,54 74,19 69,35 65,32  73,38 
Ketuntasan klasikal       87,09% 

Nilai tertinggi 95 
Nilai terendah 35 
Siswa tuntas 27 

Siswa tidak tuntas 4 
Siswa tidak ikut tes 1 
Ketuntasan  klasikal 87,09% 

Keterangan:       I: Kesesuaian struktur narasi dengan teks wawancara 

          II   : Penggunaan kalimat tak langsung 

           III : Ejaan dan tanda baca 

           IV : Kohesi dan koherensi, dan  
            V  : Pemilihan kata 
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B. Hasil Menulis Karangan Narasi Siswa Kategori Tinggi, Sedang, dan 

Rendah Siklus II 

 

Hasil menulis karangan narasi siswa dapat dilihat melalui beberapa sampel 

yaitu nilai siswa tertinggi, sedang, dan terendah. Adapun data sampel tersebut 

dapat di lihat sebagai berikut. 

1. Hasil menulis karangan narasi siswa (Farhan Naufal Rifki F.) menggunakan 

penerapan metode edutainment dengan kategori tertinggi 

 

 
Tabel 4.10 

Analisis penilian hasil menulis karangan narasi dengan penerapan mentode 

edutainment karya Farhan Naufal Rifki F. dengan kategori tertinggi siklus II 

NO Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

Skor Keterangan 

1. Kesesuaian struktur 

narasi dengan teks 
wawancara 

4 4 Struktur narasi sesuai dengan isi 

wawancara dan tepat 

2. Penggunaan kalimat 

tak langsung 
4 3 Penggunaaan kalimat tak 

langsung tepat dan cukup 

komunikatif 

3. Ejaan dan tanda 
baca 

4 4 Penggunaan ejaan dan tanda baca 

tepat 

4. Kohesi dan 
koherensi 

4 4 Kohesi dan koherensi tepat 

5. Pilihan Kata  4 4 Pilihan kata tepat dan jelas 

Total skor 19  

Nilai 95  
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 Berdasarkan  Tabel 4.10  hasil belajar Farhan Naufal Rifki F. dalam 

menulis karangan narasi menggunakan penerapan metode edutainment 

memperoleh skor sebesar 19 dengan nilai rata-rata pada setiap aspek penilaian 

sebesar 95. Hasil tulisannya termasuk dalam kategori nilai tertinggi. 

2. Hasil menulis karangan narasi siswa (L.Irawan Kariadi) menggunakan 

penerapan metode edutainment dengan kategori sedang 

 

 
Tabel 4.11 

Analisis penilian hasil menulis karangan narasi dengan penerapan mentode 

edutainment karya L.Irawan Kariadi dengan kategori tertinggi siklus II 

NO Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

skor Keterangan 

1. Kesesuaian struktur 

narasi dengan teks 

wawancara 

4 3 Struktur narasi sesuai dengan isi 

wawancara  

2. Penggunaan kalimat 
tak langsung 

4 2 Penggunaan kalimat langsung ada 

beberapa yang salah 

3. Ejaan dan tanda baca 4 2 Kesalahan penggunaan ejaan 

lebih dari tiga 

4. Kohesi dan 

koherensi 
4 3 Kohesi dan koherensi tepat 

namun kurang variatif 

5. Pilihan Kata  4 3 Pelihan kata tepat  

Total skor 13  

Nilai 65  
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 Berdasarkan  Tabel 4.11 hasil belajar L. Irawan Kariadi dalam menulis 

karangan narasi menggunakan penerapan metode edutainment memperoleh skor 

sebesar 13 dengan nilai rata-rata pada setiap aspek penilaian sebesar 65. Hasil 

tulisannya termasuk dalam kategori nilai sedang. 

3. Hasil menulis karangan narasi siswa (M. Muhajir) menggunakan penerapan 

metode edutainment dengan kategori terendah 

 

 
Tabel 4.12 

Analisis penilian hasil menulis karangan narasi dengan penerapan mentode 

edutainment karya M. Muhajir dengan kategori tertinggi siklus II 

NO Aspek yang dinilai Skor 

maksimal 

skor Keterangan 

1. Kesesuaian struktur 

narasi dengan teks 

wawancara 

4 2 Struktur narasi sesuai dengan 

wawancara namun kurang 

lengkap 

2. Penggunaan kalimat 

tak langsung 
4 1 Penggunaan kalimat langsung ada 

satu 

3. Ejaan dan tanda baca 4 2 Kesalahan ejaan tanda baca lebih 

dari lima 

4. Kohesi dan 

koherensi 
4 1 Tidak ada kohesi dan koherensi 

5. Pilihan Kata  4 1 Pilihan kata tidak semua tepat 

Total skor   

Nilai   
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 Berdasarkan  Tabel 4.12  hasil belajar M.Mujahir dalam menulis karangan 

narasi menggunakan penerapan metode edutainment memperoleh skor sebesar 9 

dengan nilai rata-rata pada setiap aspek penilaian sebesar 65. Hasil tulisannya 

termasuk dalam kategori nilai rendah. 

b. Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan menulis karangan narasi dengan  

metode edutainment pada siklus II ini terdapat beberapa kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. 

 

a. Kelebihan pembelajaran 

1) Guru menjadi lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran, dan  mendapat 

respon positif dari siswa. 

2) Siswa menjadi lebih semangat menulis dengan adanya video wawancara, daya 

imajinasi siswa untuk menulis lebih hidup dan tidak terkesan kaku. 

3) Permainan baru mampu memberikan nilai positif, menumbuhkan rasa senang 

dan semangat dalam belajar. 

4) Hasil belajar siswa mengalami peningkatan baik segi proses maupun hasil. 

b. Kekurangan pembelajaran 

1) Waktu yang belum dapat dimaksimalkan oleh guru dengan baik,  

2) Masih terdapat siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, akan tetapi nilai 

siswa secara keselurahan sudah cukup memuaskan.  

Adapun alternatif solusi yang bisa dilakukan guru sebagai bentuk perbaikan 

dalam mengatasi pembelajaran pada siklus II adalah sebagai berikut. 
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1) Melakukan pengaturan waktu sebelum kegiatan belajar dimulai, bisa dengan 

memilah mana yang membutuhkan waktu pemberian materi lebih banyak dan 

mana yang tidak. 

2) Guru harus memperbanyak melakukan diskusi, untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian siklus II dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan metode edutainment pada siswa 

kelas VII.2 MTs Nujumul Huda dapat dikatakan meningkat dengan pemerolehan 

persentase 87,09% dan hasil tersebut lebih  dari  indikator keberhasilan penelitian 

yaitu 85%.  Hasil penelitian siklus II telah memberikan respon yang baik pada 

proses dan hasil menulis karangan narasi pada siswa. Pelaksanaan pembelajaran 

silklus II lebih baik dari siklus I dan dapat dikatakan berhasil.  

 

4.2  Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian ditunjukan untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut yaitu, 

adakah peningkatan terhadap kemampuan menulis karangan narasi dengan 

metode edutainment  pada siswa kelas VII.2 MTs Nujumul Huda.  

4.2.1 Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Metode 

Edutainment Pada Siswa Kelas VII.2 MTs Nujumul Huda 

 

4.2.1.1 Persentase Peningkatan Proses Aktivitas Guru Siklus I ke Siklus II 

Tabel 4.13 

Persentase Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I ke Siklus II 

Aspek Persentase jumlah skor yang dicapai Persen (%) 

peningkatan Siklus I Siklus II Selisih skor 

Guru 90,28% 94,44% 4,16% 4,40% 
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Berdasarkan Tabel 4.13  di atas, peningkatan proses aktivitas guru dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan penerapan metode edutainment 

dapat dikatakan meningkat. Diketahui bahwa terjadi peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Adapun persentase jumlah skor yang dicapai pada siklus I sebesar 

90,28% meningkat menjadi 94,44% pada siklus II. Selisih skor 4,16% dengan 

persentase peningkatan sebesar 4,40%. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

persen peningkatan sebagai berikut. 

Peningkatan aktivitas guru = selisih skor(siklus II - siklus I)  x 100% 

     siklus II 

 

    =4,16 x 100% 

          94,44 

 

        =4,40% 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut diuraikan penyebab terjadinya 

peningkatan aktivitas dalam pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan 

metode edutainment yaitu: (1) guru telah melaksanakan kegiatan pembelajaran 

menulis karangan narasi menggunakan metode edutainment dengan maksimal, (2) 

guru lebih kreatif dalam pembelajaran menulis karangan narasi dengan 

pemanfaatan media video dan permainan, (3) guru berhasil membuat siswa 

bersemangat, senang, dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan 

narasi menggunakan metode edutainment. 

Penjelasan di atas membuktikan bahwa peran metode sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan memberikan 

rasa nyaman dan bersemangat dalam belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hamruni (dalam Zaman 2016:122) yang menyatakan bahwa konsep dasar 

edutainment berupaya agar pembelajaran yang terjadi berlangsung dalam suasana 
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yang kondusif dan menyenangkan. Hal ini diperkuat oleh Suharyanto (dalam 

Mufidah 2013:37) yang menyatakan bahwa bahwa ”Edutainment adalah seni yang 

dimainkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan”. Metode edutainment membantu guru menerapkan aktivitas seperti 

pendapat yang dikemukakan di atas, guru yang kreatif dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan kemampuan belajarnya khususnya dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi. 

Untuk lebih jelas mengenai peningkatan aktivitas guru siklus I ke siklus II 

dapat dibaca melalui diagram 4.1 berikut. 

Diagram 4.1 

Peningkatan Aktivitas Guru Siklus I ke Siklus II 

 

 

Berdasarkan diagram 4.1 di atas, menunjukkan besarnya peningkatan 

proses aktivitas guru dan bukti pencapaian aktivitas guru selama proses 

pembelajaran. Dari data aktivitas guru menunjukkan bahwa guru telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Guru

Siklus I Siklus II Selisih skor Peningkatan



99 
 

4.2.1.2 Persentase Peningkatan Proses Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II 

Tabel 4.14 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II 

Aspek Persentase jumlah skor yang dicapai Persen (%) 

peningkatan Siklus I Siklus II Selisih skor 

Siswa 84,72% 90,28% 5,56% 6,15% 

 

Berdasarkan Tabel 4.14  di atas, peningkatan proses aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan penerapan metode 

edutainment  pada kelas VII.2 diketahui mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II. Adapun persentase jumlah skor yang dicapai pada siklus I sebesar 

84,72% meningkat menjadi 90,28% pada siklus II. Selisih skor 5,56% dengan 

persentase peningkatan sebesar 6,15%. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

persen peningkatan sebagai berikut. 

Peningkatan aktivitas guru = selisih skor(siklus II - siklus I)  x 100% 

      siklus II 

 

        =5,56 x 100% 

          90,28 

 

        =6,15% 

 

Sesuai pembahasan di atas, berikut diuraikan penyebab terjadinya 

peningkatan aktivitas dalam pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan 

metode edutainment yaitu: (1) siswa mampu mengaplikasikan diri dengan baik 

menggunakan metode edutainment, (2) siswa lebih percaya diri dalam menulis 

karangan narasi, dan  (3) edutainment mampu menumbuhkan nilai positif bagi 

siswa, nilai positif menumbuhkan perasaan nyaman dan menyenangkan dalam 

belajar. Hal ini sesuai dengan  pendapat Hamid (2014:8) yang menyatakan bahwa 

tujuan hiburan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah agar pembelajaran terasa 
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menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan 

kelas tidak terkesana tegang, menakutkan, tidak nyaman, terancam, tertekan, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, metode yang baik dapat membantu meningkatkan 

kemamppuan belajar dan dapat memberikan alternatif sebagai landasan untuk 

meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh Komariah (dalam 

Mufidah 2013:32) yang menyatakan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun. Adapun untuk lebih jelas, peningkatan aktivitas siswa siklus I ke siklus II 

dapat dilihat pada diagram 4.2 berikut. 

Diagram 4.2 

Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I ke Siklus II 

 
 

 

4.2.1.3 Persentase Peningkatan Nilai Rata-rata Setiap Aspek Siklus I ke siklus II 

 

Tabel 4.15 

Persentase Rata-rata setiap Aspek Siklus I ke Siklus II 
No Aspek Jumlah yang dicapai Persen (%) 

peningkatan Siklus I Siklus II Selisih 

skor 

1. Kesesuaian struktur narasi 

dengan teks wawancara 

103 103 - - 

2. Penggunaan kalimat tak 

langsung 

82 85 3 3,52% 

3. Ejaan dan tanda baca 87 92 5 5,43% 

4. Kohesi dan koherensi 75 86 10 11,6% 

5. Pemilihan kata 72 81 9 11,1% 

 

PKTL= selisih skor x 100% 

     siklus II 
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   =3 x 100% 

 85 

=3,52% 

 

 

EDTB= selisih skor x 100% 

        siklus II 

 

  =5 x 100% 

 92 

=5,43% 

KDK= selisih skorx 100% 

       siklus II 

=10 x 100% 

  86 

=11,6% 

 

PK= selisih skorx 100% 

    siklus II 

 

  =9 x 100% 

  81 

=11,1% 

 

 Untuk lebih jelas mengenai peningkatan nilai rata-rata setiap aspek, siklus I ke 

siklus II dapat dilihat pada diagram 4.3 sebagai berikut. 

Diagram 4.3 

Peningkatan Nilai Rata-rata Setiap Aspek Siklus I ke siklus II 

 

 
 

Keterangan : 

I    : Kesesuaian struktur narasi dengan teks wawancara 

II      : Penggunaan kalimat tak langsung 

III        : Ejaan dan tanda baca 

IV        : Kohesi dan koherensi, 

V   : Pemilihan kata 

I II III IV V

103
82 87

75 72

103
83

92 86 81

3 5 10 93,52 5,43 11,6 11,1

Siklus I Siklus II Selisih skor Peningkatan
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4.2.1.4 Rekapitulasi Peningkatan Hasil Evalusi Menulis Karangan Narasi dengan 

Metode Edutainment Siklus I dan Siklus II 

 

Tabel 4.16 

Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siklus I ke Siklus I 
Aspek Jumlah yang dicapai Persen (%) 

peningkatan Siklus I Siklus II Selisih skor 

Jumlah nilai 2070 2275 205 9,31%. 

Rata-rata 66,77 73,37 6,6 8,94% 

Ketuntasan klasikal 70,97% 87,09% 16,12 18,5% 

 

Berdasarkan Tabel 4.16  di atas, terkait hasil belajar menulis karangan 

narasi dengan penerapan metode edutainment pada siswa kelas VII.2 MTs 

Nujumul Huda, diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh siswa pada siklus I  

sebesar 2070 dan pada siklus II nilai  yang diperoleh sebesar 2275. Pemerolehan 

rata-rata siswa pada siklus I sebesar 66,77 dan meningkat pada siklus II menjadi 

73,38 dengan selisih skor 6,6 dan peningkatan 8,94. Berdasarkan hasil tersebut 

diperoleh persentase ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 70,97% dan siklus 

II sebesar 87,09% dengan selisih skor 16,12 dan peningkatan 18,5%. 

Melalui data hasil belajar siswa, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa 

dalam menulis karangan narasi meningkat dengan penerapan metode edutainment, 

metode edutainment menerapkan pembelajaran sambil bermain. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Gray dan Feldman (dalam Anggraini 2015:30) yang menyatakan 

bahwa melalui bermain, secara alami anak ingin ambil bagian dalam aktivitas 

karena rasa ingin tahunya. secara praktik dan kematangan anak akan meningkat 

keahliannya dengan memperoleh pengetahuan dan perkembangan keterampilan 

melalui interaksi dengan anak lainnya. Hal ini diperkuat oleh Hamid (2014:14) 

yang menyatakan bahwa inti dari pendidikan di kelas adalah bagaimana para 

siswa bisa bersemangat, antusias, dan berbahagia mengikuti pelajaran. Metode 



103 
 

edutainment akan sangat baik bila dikembangkan dengan sistematis dan 

terstruktur. Hal tersebut membuktikan penggunaan metode edutainment sangat 

dibutuhkan untuk ditingkatkan dan metode edutainment dapat meningkatkan 

kualitas belajar mengajar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan metode edutainment hasil pembelajaran menulis karangan narasi pada 

siswa kelas VII.2 MTs Nujumul Huda mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II.  

Berikut ini gambaran mengenai peningkatan kemampuan menulis karangan 

narasi dengan menggunakan metode edutainment pada kelas VII.2 MTs Nujumul 

Huda dari siklus I ke siklus II dalam diagram 4.4 berikut. ` 

Diagram 4.4 

Rekapitulasi Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Metode 

Edutainment  dari Siklus I ke Siklus II 

 
 

 

Berdasarkan Diagram 4.4 di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan menulis karangan narasi dengan penerapan metode edutainment pada 

siswa kelas VII.2 dari siklus I ke siklus II. Total nilai skor secara keseluruhan 

yang diperoleh dari siklus I yaitu sebesar 2070 dan mengalami peningkat sebesar 

2275 pada siklus II dengan pemerolehan selisih skor sebesar 205, dan mengalami 

peningkatan sebesar 9,31%. 

 

2070
2275
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9,31

0
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan, penelitian ini 

mengalami peningkatan dengan penerapan metode edutainment. Peningkatan 

dalam menulis karangan narasi pada siswa kelas VII.2 MTs Nujumul Huda dapat 

dilihat dari aktivitas kegiatan belajar guru dan siswa serta hasil menulis karangan 

narasi siswa. Adapun hasil peningkatan kemampuan menulis karangan narasi 

dengan metode edutainment pada siswa kelas VII.2 MTs Nujumul huda dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Peningkatan proses aktivitas pembelajaran guru dan siswa, dapat dilihat dari 

total skor yang diperoleh pada setiap aspek aktivitas guru dan siswa yaitu sebagai 

berikut. (1) Aktivitas guru pada siklus I dengan persentase jumlah skor yang 

dicapai pada siklus I sebesar 90,28%  dan meningkat menjadi 94,44% pada siklus 

II, (2)  Aktivitas siswa pada pada siklus I dengan persentase  sebesar 84,72%  dan 

meningkat menjadi 90,28% pada siklus II.  

Adapun peningkatan dari segi hasil pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan metode edutainment, mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

yaitu sebagai berikut. Pada siklus I total nilai dari seluruh siswa pada siklus I 

mencapai 2070, nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 85 dan terendah 30, 

pemerolehan rata-rata sebesar 66,77 dengan persentase ketuntasan klasikal 

mencapai 70,97%. Pada siklus II  total nilai dari seluruh siswa pada siklus II 

mencapai 2275, nilai tertinggi yang diperoleh siswa yaitu 95 dan terendah 35, 

pemerolehan rata-rata sebesar 73,38 dengan persentase ketuntasan klasikal 

mencapai 87,09%. Peningkatan pemerolehan nilai siklus II lebih tinggi dari tujuan 
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penelitian yaitu 85%. Hal ini menunjukkan ada peningkatan dari hasil penelitian 

siklus I ke siklus II. 

5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagi siswa 

Siswa sebaiknya dibiasakan untuk rajin berlatih menulis karangan narasi. 

Karena semakin banyak berlatih maka semakin besar peluang untuk mendapatkan 

nilai yang baik. 

2. Bagi guru 

Guru seharusnya dapat memgunakan metode-metode yang tepat. Dan 

sebaiknya mengembangkan metode edutainment guna membantu kreativitas guru 

dalam belajar dan pembelajaran.  

3. Bagi sekolah 

Sebaiknya pihak sekolah harus lebih memperhatikan, kelengkapan  sarana 

dan prasarana pembelajaran agar memberi kemudahan bagi guru dalam 

merancang pembelajaran kreatif dan inovatif untuk menarik minat siswa dalam 

belajar. 
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RPP SIKLUS  I 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

 

Satuan Pendidikan    : MTs. Nujumul Huda 

Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 

Kelas                          : VII.2 

Semester                     : Genap 

Alokasi Waktu           : 4x40 

 

A. Standar Kompetensi  

Menulis: 

12. mengungkapkan berbagai informasi ke dalam bentuk narasi dan pesan 

singkat  

B. Kompetensi Dasar   

12.1 mengubah teks wawancara menjadi narasi     

C. Indikator    

     1. mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsug  

     2. mampu mengubah teks  wawancara ke dalam  bentuk  narasi.                

 D.  Tujuan Pembelajaran 

 Setelah guru memberikan materi pembelajaran dan meminta siswa 

menonton video wawancara diharapkan : 

 
1. Siswa mampu mengubah kalimat langsung menjadi tak langsung dengan 

mandiri. 

2. Siswa mampu mengubah teks wawancara menjadi karangan narasi dengan 

baik.  

 

 E.  Materi Ajar 

1. Pengertian Wawancara  

2. Pengertian Narasi  

3. Ciri-ciri Karangan Narasi  

4. Kalimat Langsung dan Tak Langsung 

 

 F.   Metode Pembelajaran 

   Metode : Edutainment 

  Teknik   : Permainan 
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G. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan pertama 

KEGIATAN 
PENGORGANISASIAN KETERLAKSANAAN 

SISWA WAKTU 4 3 2 1 

Kegiatan Awal  10’     

1. Guru menyapa siswa, memeriksa 
kehadiran siswa, dan mengondisikan 

kelas dan siswa agar siap belajar. 

2. Guru menyiapkan media dan sumber 
belajar. 

3. Guru melakukan apersepsi tentang 

materi pembelajaran. 

4. Guru menginformasikan materi, 

tujuan, dan tahapan pembelajaran. 

Klasikal 

Klasikal 

 

Klasikal 

Klasikal 

3’ 

 

2’ 

3’ 

 

2’ 

    

Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan materi seperti kalimat 

langsung dan tak langsung dan merubah 

teks wawancara menjadi narasi. 

2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

tentang pembelajaran yang belum 

dipahami 

3. Guru memutarkan Video wawancara 

untuk siswa serta memberikan 

penjelasan tentang video wawancara 

tersebut. 

4. Setelah selesai pemutaran video 

wawancara, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

5. Guru meminta siswa secara 

berkelompok membuat kerangka 

karangan narasi dengan memperhatikan 

kaliamat langsung dan tak langsung. 

6. Siswa diajak bermain dengan Snowball 

Throwing  

7. Dengan bimbingan guru masing-masing 

siswa diminta merubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung. 

 

 

  

 55’ 

7 

 

5 

 

10 

 

5 

 

8 

 

10 

 

10 
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Kegiatan Akhir  15’     

1. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran.  

2. Guru memotivasi siswa 

3.  Guru bersama siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung.  

4. Guru menutup pembelajaran 

Klasikal 

Individu 

Klasikal 

Klasikal 

5 

3 

3 

2 

    

 

Pertemuan kedua 

NO KEGIATAN 

PENGORGANISASIAN 
KETERLAKSANAA

N 

SISWA WAKTU 4 3 2 1 

1 Kegiatan Awal  10’     

 1. Guru mengkondisikan kelas dan 
siswa 

2. Guru menjelaskan tahapan dan 

tujuan pembelajaran 
3. Guru memberi apresepsi dan 

mengingatkan siswa tentang 

pembelajaran pada pertemuan 

sebelumnya. 
4. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jawab tentang materi yang 

belum dipahami 

Klasikal 

individu 

Klasikal 

 

Klasikal 

3’ 

 

2’ 

3’ 

 

2’ 

    

3 Kegiatan Inti  55’     

 1. Guru menampilkan video 

wawancara 

2. Guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok 

3. Guru membentuk permainan 

Snowball Throwin dan kelompok 

yang terpilih harus 

4. Guru memberi tugas berupa  

meminta siswa untuk membuat 

karangan narasi secara individu 

dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

5. Siswa mendemonstrasikan hasil 

menulis karangan narasi di depan 

kelas 

6. Guru dan siswa mengkoreksi 

kesalahan dan kelebihan yang 

individu 

klasikal 

 

klasikal 

 

 

klasikal 

 

 

klasikal 

7 

8 

 

10 

 

 

10 

 

5 
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dilakukan dalam penulisan narasi 

yang dibacakan siswa 

7. Guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan 

 

individu 

 

5 

 

4 Kegiatan Akhir  15’     

  

1. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

2. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa 

3. Guru bersama siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

4. Guru menutup pembelajaran 

 

 

Klasikal 

klasikal 

Klasikal 

 

Indiv. 

 

3 

3 

5 

 

3 

    

 

H.   Alat/Bahan/Sumber Belajar 

    1. LCD  

    2. Video wawancara 

    3. Buku LKS Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas VII SMP 

I.   Penilaian  

    Penilaian terdiri dari dua aspek yang meliputi: 

1. Penilaian proses: Kinerja Siswa selama proses menulis karangan narasi. 

2. Penilaian hasil : Kinerja siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
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Bentuk Soal Tes Tulis atau LKS 

 
LEMBAR KEGIATAN SISWA  

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

NILAI : 

 

 

 

Ubahlah wawancara yang telah anda tonton menjadi sebuah karangan narasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 

Kelas: 

No Absen:  
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Format Penilaian Hasil Kerja Siswa 

 
No. Aspek Skor Kriteria Kategori 

 

1. 

Kesesuaian struktur 

narasi (orientasi, 

komplikasi, evaluasi, 

revolusi, dan koda) 

dengan isi wawancara 

 

4 Struktur narasi sesuai dengan isi 

wawancara, tepat bahasanya dan 

lengkap. 

Sangat baik  

3 Struktur narasi sesuai dengan teks 

wawancara, tapi kurang lengkap.  

Baik 

2 Struktur narasi cukup sesuai dengan 

teks wawancara namun kurang 

lengkap. 

Cukup 

1 Struktur narasi tidak sesuai dengan 

teks wawancara dan tidak lengkap.  

Kurang 

2. Penggunaan kalimat tak 

langsung  

 

4 Penggunaan kalimat tak langsung 

tepat dan penulisannya benar dan 

komunikatif.  

Sangat baik  

3 Penggunaan kalimat tak langsung 
tepat dan cukup komunikatif.  

Baik 

2 Penggunaan kalimat tak langsung ada 

beberapa yang salah, namun cukup 

komunikatif.  

Cukup 

1 Penggunaan kalimat tak langsung 

banyak yang salah dan tidak 

bervariatif.  

Kurang 

3. Ejaan dan tanda baca  

 

4 Penggunaan ejaan dan tanda baca 

tepat semua  

Sangat baik  

3 Kesalahan ejaan dan tanda baca 

kurang dari tiga kesalahan  

Baik 

2 Kesalahan penggunaan ejaan dan 

tanda baca lebih dari tiga sampai 

delapan kesalahan  

Cukup 

1 Kesalahan penggunaan ejaan dan 

tanda baca lebih dari delapan 

kesalahan  

Kurang 

4. Kohesi dan koherensi 4 Kohesi dan koherensi tepat dan 
bervariatif  

Sangat baik  

3 Kohesi dan koherensi tepat namun 

kurang bervariatif  

Baik 

2 Kohesi dan koherensi cukup tepat 

namun tidak bervariasi  

Cukup 

1 Tidak ada kohesi dan koherensi. 

Sehingga sulit dipahami.  

Kurang 

5. Pemilihan kata (diksi)  

 

4 Pemilihan kata tepat, sesuai, dan 

bervariasi.  

Sangat baik  

3 Pemilihan kata tepat, sesuai, tetapi 

tidak bervariasi.  

Baik 

2 Beberapa pemilihan cukup tepat 

tetapi bervariasi dan masih bisa 

dipahami.  

Cukup 

1 Pemilihan kata tidak tepat, tidak 

bervariasi sehingga sulit dipahami.  

Kurang 
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Lembar Instrument Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi  dengan 

Penerapan Metode Edutainment 

 No.  Nama 
Siswa 

 

Aspek Penilaian Juml
ah 

Kesesuaian 
isi dengan 

wawancara 

Kalimat 
tak 

langsung 

Ejaan dan 
tanda baca 

Kohesi dan 
koherensi 

Pemilihan 
kata 

Skor 
nilai 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

   1.                       

   2.                       

   3.                       

   4.                       

   5.                       

6.                           

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       
 

Perhitungan nilai :  nA = Pemerolehan sko   x  Skor ideal (100) 

                                                     Skor maksimum 

         

        Lembar,  22 Mei 2017 

 

 

        Peneliti 

   
Isna Dia’ul Adha 

         NIM E1C113063 
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Observasi Aktivitas Guru dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas 

VII.2 MTS Nujumul Huda Siklus I 
NO  Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

  SB B C K  

Kegiatan 

Awal 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan 
mengondisikan kelas dan siswa 

agar siap belajar. 

 

 
√ 

   

1. 

2. Guru menyiapkan media dan 

sumber belajar. 
√     

3.  Guru melakukan apersepsi  

tentang materi pembelajaran. 
√     

4. Guru menginformasikan materi, 

tujuan, dan tahapan 
pembelajaran 

√     

2. Kegiatan 

inti 

5. Guru menjelaskan materi seperti 

kalimat langsung dan tak 
langsung dan merubah teks 

wawancara menjadi narasi. 

√     

6. Guru dan siswa melakukan tanya 

jawab tentang pembelajaran 
yang belum dipahami 

√     

7. Guru memutarkan Video 

wawancara untuk siswa serta 

memberikan penjelasan tentang 
video wawancara tersebut. 

√     

8. Setelah selesai pemutaran video 

wawancara, siswa dibagi 
menjadi beberapa kelompok. 

√     

9. Guru meminta siswa secara 

berkelompok membuat kerangka 

karangan narasi dengan 
memperhatikan kaliamat 

langsung dan tak langsung. 

√     

10. Siswa diajak bermain dengan 

Snowball Throwing  
√     

11. Dengan bimbingan guru masing-

masing siswa diminta merubah 

teks wawancara menjadi narasi 
dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

 √ 

 

   

12. Guru memberi tugas berupa  

meminta siswa untuk membuat 
karangan narasi secara individu 

dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

√     

13.Guru dan siswa mengkoreksi 
kesalahan dan kelebihan yang 

dilakukan dalam penulisan narasi 

yang dibacakan siswa 

 √    
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14.  Guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan 

√     

3. Kegiatan 
penutup 

15.  Guru bersama siswa m 
menyimpulkan materi pembelajaran.  

√     

16. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa 

  √   

17. Guru bersama siswa melakukan 
refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

   √  

18. Guru menutup pembelajaran √     

Jumlah     65 

Persentase     90,28

% 

Kategori     SB 

 

Keterangan: 

SB : Jika tindakan guru direspon semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat 

baik 

B   :Jika tindakan guru direspon sebagian besar siswa diberi skor 3 dengan kriteria 

baik 

C   : Jika tindakan guru direspon sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria 

cukup baik 

K  : Jika tidakan guru tidak direspon semua siswa diberi skor  1 dengan kriteria 

kurang baik 

 

Lembar, 22 Mei 2017 

 

 

 

 

 

Peneliti      Observer 

 

      
Isna Dia’ul Adha     Sahwan, S.Pd. 

        

 

 

 

 

 
 



118 
 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas 

VII.2 MTS Nujumul Huda Siklus I 

    

N
o 

 

 
 

Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

SB  B  C K  

 

 

1. 

 

KegiatanAwal 

1. Siswa menjawab salam 

guru 
√         

2. Siswa menanggapi absen 

kehadiran 
√     

3. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
√     

4. Siswa mencatat materi 

tahap, dan tujuan 
pembelajaran 

√     

2. Kegiatan inti 5. Siswa mendengarkan 

materi seperti kalimat 

langsung dan tak langsung 
dan merubah teks 

wawancara menjadi narasi. 

 √ 

 

   

6. Siswa dan guru melakukan 
tanya jawab tentang 

pembelajaran yang belum 

dipahami. 

 √    

7. Siswa menonton Video 
wawancara 

sertamendengarkan 

penjelasan tentang video 
wawancara tersebut. 

 √    

8. Setelah selesai pemutaran 

video wawancara, siswa 

membagi diri menjadi 
beberapa kelompok. 

√     

9. Siswa secara berkelompok 

membuat kerangka 

karangan narasi dengan 
memperhatikan kaliamat 

langsung dan tak langsung. 

√     

10. Siswa bermain Snowball 
Throwing 

√     

11. siswa dengan bimbingan 

guru merubah teks 

wawancara menjadi 
narasi dengan 

memperhatikan kalimat 

langsung dan tak 
langsung. 

 √    

12. Siswa membuat karangan  

narasi secara individu 

dengan memperhatikan 
kalimat langsung dan tak 

√     
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langsung. 

13. Siswa bersama guru 
mengkoreksi kesalahan 

dan kelebihan yang 

dilakukan dalam 
penulisan narasi yang 

dibacakan siswa. 

  √   

14. Siswa mengumpulkan 

tugas yang telah 
diberikan 

√     

3. Kegiatan 

penutup 

15. Siswa bersama guru  

menyimpulkan materi 
pembelajaran.  

 √    

16. Siswa mendengarkan 

penguatan dari guru. 

 √    

17. Siswa dan guru 
melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

   √  

18. Siswa menjawab salam √     

Jumlah     61 

Persentase     84,72

% 

Kategori     SB 
 

Keterangan : 

SB  :Jika dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat baik 

B    :Jika dilaksanakan oleh sebagian besar diberi skor 3 dengan kriteria baik 

C  :Jika dilaksanakan oleh sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria 

cukup baik 

K   : Jika tidak dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 1 kurang baik 

 

 

       Lembar, 22 Mei 2017 

 

 

 

 

Peneliti      Observer 

 

      
Isna Dia’ul Adha     Sahwan, S.Pd. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN MENULIS KARANGAN NARASI 

DENGAN PENERAPAN METODE EDUTAINMENT SIKLUS I 

 

            Gambar 1. Guru memberi bimbingan siswa dalam menulis karangan narasi 

 

Gambar 2. Siswa memulai permainan snowball throwing 

 

Gambar 3. Siswa menonton video wawancara 
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RPP SIKLUS II 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Satuan Pendidikan    : MTs. Nujumul Huda 

Mata Pelajaran          : Bahasa Indonesia 

Kelas                          : VII.2 

Semester                     : Genap 

Alokasi Waktu           : 4x40 

 

C. Standar Kompetensi  

Menulis: 

12. mengungkapkan berbagai informasi ke dalam bentuk narasi dan pesan 

singkat  

D. Kompetensi Dasar   

12.1 mengubah teks wawancara menjadi narasi     

C. Indikator    

     1. mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsug  

     2. mampu mengubah teks  wawancara ke dalam  bentuk  narasi.                

 D.  Tujuan Pembelajaran 

 Setelah guru memberikan materi pembelajaran dan meminta siswa 

menonton video wawancara diharapkan : 

 
1. Siswa mampu mengubah kalimat langsung menjadi tak langsung dengan 

mandiri. 

2. Siswa mampu mengubah teks wawancara menjadi karangan narasi dengan 

baik.  

 

 E.  Materi Ajar 

1. Pengertian Wawancara  

2. Pengertian Narasi  

3. Ciri-ciri Karangan Narasi  

4. Kalimat Langsung dan Tak Langsung 

 

 F.   Metode Pembelajaran 

   Metode : Edutainment 

  Teknik   : Permainan 

G. Langkah-langkah pembelajaran 
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Pertemuan pertama 

KEGIATAN 
PENGORGANISASIAN KETERLAKSANAAN 

SISWA WAKTU 4 3 2 1 

Kegiatan Awal  10’     

5. Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan mengondisikan 

kelas dan siswa agar siap belajar. 

6. Guru menyiapkan media dan sumber 
belajar. 

7. Guru melakukan apersepsi tentang 

materi pembelajaran. 
8. Guru menginformasikan materi, 

tujuan, dan tahapan pembelajaran. 

Klasikal 

Klasikal 

 

Klasikal 

Klasikal 

3’ 

 

2’ 

3’ 

 

2’ 

    

Kegiatan Inti 

8. Guru menjelaskan materi seperti kalimat 

langsung dan tak langsung dan merubah 

teks wawancara menjadi narasi. 

9. Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

tentang pembelajaran yang belum 

dipahami 

10. Guru memutarkan Video wawancara 

untuk siswa serta memberikan 

penjelasan tentang video wawancara 

tersebut. 

11. Setelah selesai pemutaran video 

wawancara, siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok. 

12. Guru meminta siswa secara 

berkelompok membuat kerangka 

karangan narasi dengan memperhatikan 

kaliamat langsung dan tak langsung. 

13. Siswa diajak bermain dengan Snowball 

Throwing  

14. Dengan bimbingan guru masing-masing 

siswa diminta merubah teks wawancara 

menjadi narasi dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tak langsung. 

 

 

  

 55’ 

7 

 

5 

 

10 

 

5 

 

8 

 

10 

 

10 

    

Kegiatan Akhir  15’     
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5. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran.  

6. Guru memotivasi siswa 

7.  Guru bersama siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang 

telah berlangsung.  

8. Guru menutup pembelajaran 

Klasikal 

Individu 

Klasikal 

Klasikal 

5 

3 

3 

2 

    

 

Pertemuan kedua 

NO KEGIATAN 

PENGORGANISASIAN KETERLAKSANAAN 

SISWA 
WAKT

U 

4 3 2 1 

1 Kegiatan Awal  10’     

 5. Guru mengkondisikan kelas dan 

siswa 

6. Guru menjelaskan tahapan dan 

tujuan pembelajaran 
7. Guru memberi apresepsi dan 

mengingatkan siswa tentang 

pembelajaran pada pertemuan 
sebelumnya. 

8. Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya jawab tentang materi yang 
belum dipahami 

Klasikal 

individu 

Klasikal 

 

Klasikal 

3’ 

 

2’ 

3’ 

 

2’ 

    

3 Kegiatan Inti  55’     

 8. Guru menampilkan video 

wawancara 

9. Guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok 

10. Guru membentuk permainan 

Snowball Throwin dan kelompok 

yang terpilih harus 

11. Guru memberi tugas berupa  

meminta siswa untuk membuat 

karangan narasi secara individu 

dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

12. Siswa mendemonstrasikan hasil 

menulis karangan narasi di depan 

kelas 

13. Guru dan siswa mengkoreksi 

kesalahan dan kelebihan yang 

dilakukan dalam penulisan narasi 

yang dibacakan siswa 

individu 

klasikal 

 

klasikal 

 

 

klasikal 

 

 

klasikal 

 

7 

8 

 

10 

 

 

10 

 

5 
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14. Guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan 

individu 5 

 

4 Kegiatan Akhir  15’     

  

5. Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

6. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa 

7. Guru bersama siswa melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

8. Guru menutup pembelajaran 

 

 

Klasikal 

klasikal 

Klasikal 

 

Indiv. 

 

3 

3 

5 

 

3 

    

 

H.   Alat/Bahan/Sumber Belajar 

    1. LCD  

    2. Video wawancara 

    3. Buku LKS Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas VII SMP 

I.   Penilaian  

    Penilaian terdiri dari dua aspek yang meliputi: 

1. Penilaian proses: Kinerja Siswa selama proses menulis karangan narasi. 

2. Penilaian hasil : Kinerja siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran 
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Bentuk Soal Tes Tulis atau LKS 

 
LEMBAR KEGIATAN SISWA  

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

NILAI : 

 

 

 

Ubahlah wawancara yang telah anda tonton menjadi sebuah karangan narasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama: 

Kelas: 

No Absen:  
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Format Penilaian Hasil Kerja Siswa 

 
No. Aspek Skor Kriteria Kategori 

 

1. 

Kesesuaian struktur 

narasi (orientasi, 

komplikasi, evaluasi, 

revolusi, dan koda) 

dengan isi wawancara 

 

4 Struktur narasi sesuai dengan isi 

wawancara, tepat bahasanya dan 

lengkap. 

Sangat baik  

3 Struktur narasi sesuai dengan teks 

wawancara, tapi kurang lengkap.  

Baik 

2 Struktur narasi cukup sesuai dengan 

teks wawancara namun kurang 

lengkap. 

Cukup 

1 Struktur narasi tidak sesuai dengan 

teks wawancara dan tidak lengkap.  

Kurang 

2. Penggunaan kalimat tak 

langsung  

 

4 Penggunaan kalimat tak langsung 

tepat dan penulisannya benar dan 

komunikatif.  

Sangat baik  

3 Penggunaan kalimat tak langsung 
tepat dan cukup komunikatif.  

Baik 

2 Penggunaan kalimat tak langsung ada 

beberapa yang salah, namun cukup 

komunikatif.  

Cukup 

1 Penggunaan kalimat tak langsung 

banyak yang salah dan tidak 

bervariatif.  

Kurang 

3. Ejaan dan tanda baca  

 

4 Penggunaan ejaan dan tanda baca 

tepat semua  

Sangat baik  

3 Kesalahan ejaan dan tanda baca 

kurang dari tiga kesalahan  

Baik 

2 Kesalahan penggunaan ejaan dan 

tanda baca lebih dari tiga sampai 

delapan kesalahan  

Cukup 

1 Kesalahan penggunaan ejaan dan 

tanda baca lebih dari delapan 

kesalahan  

Kurang 

4. Kohesi dan koherensi 4 Kohesi dan koherensi tepat dan 
bervariatif  

Sangat baik  

3 Kohesi dan koherensi tepat namun 

kurang bervariatif  

Baik 

2 Kohesi dan koherensi cukup tepat 

namun tidak bervariasi  

Cukup 

1 Tidak ada kohesi dan koherensi. 

Sehingga sulit dipahami.  

Kurang 

5. Pemilihan kata (diksi)  

 

4 Pemilihan kata tepat, sesuai, dan 

bervariasi.  

Sangat baik  

3 Pemilihan kata tepat, sesuai, tetapi 

tidak bervariasi.  

Baik 

2 Beberapa pemilihan cukup tepat 

tetapi bervariasi dan masih bisa 

dipahami.  

Cukup 

1 Pemilihan kata tidak tepat, tidak 

bervariasi sehingga sulit dipahami.  

Kurang 
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Lembar Instrument Penilaian Hasil Menulis Karangan Narasi  dengan 

Penerapan Metode Edutainment 

 No.  Nama 
Siswa 

 

Aspek Penilaian Juml
ah 

Kesesuaian 
isi dengan 

wawancara 

Kalimat 
tak 

langsung 

Ejaan dan 
tanda baca 

Kohesi dan 
koherensi 

Pemilihan 
kata 

Skor 
nilai 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

   1.                       

   2.                       

   3.                       

   4.                       

   5.                       

6.                           

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       
 

Perhitungan nilai :  nA = Pemerolehan sko   x  Skor ideal (100) 

                                                     Skor maksimum 

         

 

        Lembar,  22 Mei 2017 

 

        Peneliti 

    
Isna Dia’ul Adha 

         NIM E1C113063  
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Observasi Aktivitas Guru dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas 

VII.2 MTS Nujumul Huda Siklus II 
NO  Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

  SB B C K  

Kegiatan 

Awal 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa 

kehadiran siswa, dan 
mengondisikan kelas dan siswa 

agar siap belajar. 

√    

1. 

2. Guru menyiapkan media dan 

sumber belajar. 
√     

3.  Guru melakukan apersepsi  

tentang materi pembelajaran. 
√     

4. Guru menginformasikan materi, 

tujuan, dan tahapan 
pembelajaran 

√     

2. Kegiatan 

inti 

5. Guru menjelaskan materi seperti 

kalimat langsung dan tak 
langsung dan merubah teks 

wawancara menjadi narasi. 

√     

6. Guru dan siswa melakukan tanya 

jawab tentang pembelajaran 
yang belum dipahami 

√     

7. Guru memutarkan Video 

wawancara untuk siswa serta 

memberikan penjelasan tentang 
video wawancara tersebut. 

√     

8. Setelah selesai pemutaran video 

wawancara, siswa dibagi 
menjadi beberapa kelompok. 

√     

9. Guru meminta siswa secara 

berkelompok membuat kerangka 

karangan narasi dengan 
memperhatikan kaliamat 

langsung dan tak langsung. 

√     

10. Siswa diajak bermain dengan 

Snowball Throwing  
√     

11. Dengan bimbingan guru masing-

masing siswa diminta merubah 

teks wawancara menjadi narasi 
dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

√  

 

   

12. Guru memberi tugas berupa  

meminta siswa untuk membuat 
karangan narasi secara individu 

dengan memperhatikan kalimat 

langsung dan tak langsung. 

√     

13.Guru dan siswa mengkoreksi 
kesalahan dan kelebihan yang 

dilakukan dalam penulisan narasi 

yang dibacakan siswa 

 √    
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14.  Guru meminta siswa 

mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan 

√     

3. Kegiatan 
penutup 

15.  Guru bersama siswa m 
menyimpulkan materi pembelajaran.  

√     

16. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa 

  √   

17.  Guru bersama siswa melakukan 
refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

   √  

18. Guru menutup pembelajaran √     

Jumlah     68 

Persentase     94,44

% 

Kategori     SB 

 

Keterangan: 

SB : Jika tindakan guru direspon semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat 

baik 

B   :Jika tindakan guru direspon sebagian besar siswa diberi skor 3 dengan kriteria 

baik 

C   : Jika tindakan guru direspon sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria 

cukup baik 

K  : Jika tidakan guru tidak direspon semua siswa diberi skor  1 dengan kriteria 

kurang baik 

 

Lembar, 22 Mei 2017 

 

 

 

 

 

Peneliti      Observer 

 

      
Isna Dia’ul Adha     Sahwan, S.Pd. 
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Lembar Observasi Aktivitas Siswa dalam Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi dengan Penerapan Metode Edutainment pada Siswa kelas 

VII.2 MTS Nujumul Huda Siklus II 

    

N
o 

 

 
 

Indikator yang diamati Keterlaksanaan Skor 

SB  B  C K  

 

 

1. 

 

KegiatanAwal 

1. Siswa menjawab salam 

guru 

  

   

        

2. Siswa menanggapi absen 

kehadiran 
√     

3. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 
√     

4. Siswa mencatat materi 

tahap, dan tujuan 
pembelajaran 

√     

2. Kegiatan inti 5. Siswa mendengarkan 

materi seperti kalimat 

langsung dan tak 
langsung dan merubah 

teks wawancara menjadi 

narasi. 

√  

 

   

6. Siswa dan guru 

melakukan tanya jawab 

tentang pembelajaran 

yang belum dipahami. 

 √    

7. Siswa menonton Video 

wawancara 

sertamendengarkan 
penjelasan tentang video 

wawancara tersebut. 

√     

8. Setelah selesai pemutaran 

video wawancara, siswa 
membagi diri menjadi 

beberapa kelompok. 

√     

9. Siswa secara 

berkelompok membuat 
kerangka karangan narasi 

dengan memperhatikan 

kaliamat langsung dan 
tak langsung. 

√     

10. Siswa bermain Snowball 

Throwing 
√     

11. siswa dengan bimbingan 
guru merubah teks 

wawancara menjadi 

narasi dengan 
memperhatikan kalimat 

langsung dan tak 

langsung. 

 √    

12. Siswa membuat karangan  
narasi secara individu 

√     
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dengan memperhatikan 

kalimat langsung dan tak 

langsung. 

13. Siswa bersama guru 
mengkoreksi kesalahan 

dan kelebihan yang 

dilakukan dalam 
penulisan narasi yang 

dibacakan siswa. 

 √    

14. Siswa mengumpulkan 

tugas yang telah 
diberikan 

√     

3. Kegiatan 

penutup 

15. Siswa bersama guru  

menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

 √    

16. Siswa mendengarkan 

penguatan dari guru. 

 √    

17. Siswa dan guru 

melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung.  

  √   

18. Siswa menjawab salam √     

Jumlah     65 

Persentase     90,28
% 

Kategori     SB 
 

Keterangan : 

SB  :Jika dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 4 dengan kriteria sangat baik 

B    :Jika dilaksanakan oleh sebagian besar diberi skor 3 dengan kriteria baik 

C  :Jika dilaksanakan oleh sebagian kecil siswa diberi skor 2 dengan kriteria 

cukup baik 

K   : Jika tidak dilaksanakan oleh semua siswa diberi skor 1 kurang baik 

 

 

      Lembar, 22 Mei 2017 

 

 

 

 

Peneliti      Observer 

 

      
Isna Dia’ul Adha     Sahwan, S.Pd. 
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DOKUMENTASI KEGIATAN MENULIS KARANGAN NARASI 

DENGAN PENERAPAN METODE EDUTAINMENT SIKLUS II 

Gambar 1. Guru memberi bimbingan siswa dalam menulis karangan narasi 

 

Gambar 2. Siswa memulai permainan snowball throwing 

 

Gambar 3. Siswa menonton video wawancara 
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