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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar Bahasa Indonesia dalam aspek menulis siswa kelas 

IV yang masih rendah. Melalui penelitian ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan bagaimana 

meningkatkan kemampuan menulis karangan pada siswa kelas IV sekolah dasar melalui penggunaan media 

gambar berseri yang merupakan rangkaian tiruan benda, orang atau pemandangan yang secara berurutan 

antara gambar yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga dapat membentuk sebuah cerita. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan menggunakan media 

gambar berseri. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian Tindakan 

Kelas ini berlangsung selama dua siklus dan setiap siklus terdiri atas 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan tes 

evaluasi (tulis). Hasil penelitian siklus I diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 61,5%,  aktivitas siswa 

diperoleh skor 64 dengan kategori cukup aktif dan guru diperoleh skor 65 dengan kategori cukup baik. Pada 

siklus II diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 88%, aktivitas siswa diperoleh skor 88 dengan kategori sangat 

aktif dan guru diperoleh skor 87 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut terjadi peningkatan 

dari siklus I ke siklus II, sehingga aktivitas dan hasil menulis karangan siswa sudah mencapai indicator 

ketercapaian yang telah ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media gambar berseri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan pada siswa kelas IV SDN 1 Padamara Tahun Ajaran 

2013/2014.          

                                                        

Kata-Kata Kunci: Media Gambar Berseri, dan Menulis Karangan 

 

 

Abstract 

 

ESSAY WRITING IMPROVED WITH MEDIA IMAGES GLOW SUBJECT TO INDONESIAN  

CLASS IV SDN 1 PADAMARA ACADEMIC YEAR 2013/2014 

This study was motivated by the results of learning Indonesian in writing aspect of fourth grade 

students are still low. Through this study, researchers sought to reveal how to improve the ability to write 

essays on the fourth grade elementary school students through the use of media images beamed a series of 

mock objects, people or scenery in a sequence of images with one another interconnected so as to form a 

story. This study aims to improve the ability to write essays using the media images beamed. In this study 

used a class action research (PTK). Class Action Research is underway for two cycles and each cycle 

consists of four stages: planning, action, observation / evaluation, and reflection. Methods of data collection 

using observation and evaluation test (written). The results of the first cycle studies obtained classical 

completeness of 61.5%, the activity of students obtained a score of 64 in the category of fairly active and 

teachers obtained a score of 65 in the category quite well. In the second cycle obtained classical 

completeness of 88%, the activity of the students obtained a score of 88 in the category of very active and 

teachers obtained a score of 87 with very good category. Based on these results an increase from the first 

cycle to the second cycle, so that the activities and results of the student essay writing has reached a 

predetermined indicators of achievement. It can be concluded that the use of media images beamed can 

improve essay writing skills in grade IV SDN  SDN 1 Padamara Academic Year 2013/2014. 
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A. PENDAHULUAN 

Dalam Kurikulum Satuan Pendidikan 

terdapat ruang lingkup Standar 

Kompetensi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu kemampuan berbahasa 

meliputi sub aspek mendengarkan 

(menyimak), berbicara, membaca, dan 

menulis. Salah satu Standar Kompetensi 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

yang harus dikembangkan melalui 

pembelajaran di Sekolah Dasar pada siswa 

kelas IV mencakup aspek menulis yaitu 

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman dan pantun anak. 

Secara terperici pada Kompetensi Dasar 

disebutkan yaitu menyusun karangan 

tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan ejaan (huruf besar, tanda 

titik, tanda koma dan lain-lain). 

Oleh karena itu, untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat pemahaman siswa 

terhadap pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

pada aspek menulis yang dilihat dari pokok 

bahasan menulis karangan, maka peneliti 

melakukan tes awal. Tes awal dilakukan 

pada siswa kelas IV di SDN 1 Padamara 

dengan jumlah siswa 29 orang, masing-

masing siswa yaitu laki-laki sebanyak 16 

orang dan perempuan 13 orang. Dari hasil 

tes awal yang didapatkan, maka peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa nilai pada 

aspek menulis yaitu pokok bahasan 

menulis karangan siswa dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM)  yang telah 

ditetapkan yaitu 65 dengan jumlah siswa 

sebanyak 29 orang dapat dirincikan 

sebagai berikut: 12 siswa dengan nilai 

tertinggi 80, dan  17 siswa  dengan nilai 

terendah 25 sedangkan nilai rata-rata siswa 

yaitu 37,3 dengan ketuntasan klasikal 30%. 

Dengan demikian tujuan pembelajaran 

tidak sesuai dengan yang diharapkan atau 

rendah. 

Permasalahan tersebut sesungguhnya 

dapat diselesaikan dengan beberapa 

alternatif, seperti pemilihan metode dan 

teknik pembelajaran yang menarik yang 

dapat melibatkan partisipasi belajar siswa, 

serta menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan di dalam kelas. Oleh 

karena itu, harus di upayakan suatu 

tindakan yang dapat dilakukan guru dalam 

proses pembelajaran menulis karangan 

guna mengatasi permsalahan tersebut. 

Salah satunya adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran yang berupa gambar 

berseri yaitu alat bantu pembelajaran yang 

berupa rangkaian tiruan orang atau 

pemandangan yang secara berurutan antara 

gambar yang satu dengan yang lainnya 

saling berhubungan sehingga dapat 

membentuk sebuah cerita. 

Dengan menggunakan media gambar 

berseri pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan menulis karangan siswa kelas 

IV di SDN 1 Padamara. 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan menulis karangan dengan 

menggunakan media gambar berseri pada 

siswa kelas IV SD Negri 1 Padamara tahun 

ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi Guru, Siswa, dan Sekolah: 

1. Bagi Guru 

Diharapkan Media Gambar Berseri 

ini dapat dijadikan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karangan 

siswa pada mata pelajaran bahasa 

indonesia.selain itu, dapat juga 

meningkatkan kreativitas guru 

dalam pembelajaran menulis 

karangan. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa menjadi lebih 

aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran menulis karangan. 

Selain itu juga dapat 

meningkatkan kemampuan 

menulis karangan siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan referensi untuk 

mengambil kebijakan agar 

penggunaan media gambar berseri 

ini dilakukan disekolah dengan 

semaksimal mungkin. 

 

 



 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Setting Penelitian  

a. Lokasi Penelitian 

Di SDN 1 Padamara pada siswa kelas 

IV semester II tahun pelajaran 

2013/2014. 

b. Waktu Penelitian  

Waktu pelaksanaan peneltian tindakan 

kelas ini dilaksanakn pada semester 2 

tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian 

dilaksanakan selama 2 siklus. Pada 

setiap siklus dilaksanakan 2 kali 

pertemuan. Setiap kali pertemuan 

membutuhkan waktu 2x35 menit (1 jam 

pelajaran). 

2. Subjek dan Observer Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

IV semseter II tahun pelajaran 

2013/2014 di SDN 1 Padamara.  

b. Observer Penelitian  

Peneliti bertindak sebagai guru dan 

yang bertindak sebagai obsever adalah  

guru kelas IV  SDN 1 Padamara yang 

bernama Hj. Bq. Winarni, S.pd.SD 

3. Faktor yang Diteliti 

a. Faktor Guru 

Mengetahui cara guru dalam 

merencanakan pembelajaran dan  

bagaimana pelaksanaannya dalam 

proses pembelajaran di kelas yang 

dilaksanakan melalui penggunaan 

media gambar berseri sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa.  

b. Faktor Siswa 

Pada siswa akan dilihat kemampuan 

menulis karangan padamata pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas IV SDN 1 

Padamaramelalui penggunaan media 

gambar berseri. 

4. Variabel Penelitian  

a. Kemampuan menulis karangan adalah 

kemampuan seseorang dalam 

menuangkan ide atau gagasan baik 

berupa pengalaman, pendapat, 

pengetahuan dan perasaan yang 

tersusun secara baik dengan 

menggunakan bahasa tulis atau 

lambang-lambang sehingga para 

pembaca dapat memahami maksud 

maupun tujuan dari karangan yang 

dibuat oleh pengarang tersebut sehingga 

tujuan dapat tercapai. 

b. Media Gambar berseri adalah rangkaian 

tiruan benda, orang atau pemandangan 

yang secara beurutan antara gambar 

yang satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan. Adapun gambar yang 

digunakan dalam pembelajaran tersebut 

di print dengan ukuran 13 x 14 cm pada 

kertas HVS kemudian ditempel pada 

karton yang berwarna putih. Didalam 

karton tersebut terdapat 5 gambar yang 

memiliki makna berbeda-beda tetapi 

saling berhubungan.  

5. Rancangan dan Langkah-langkah 

Penelitian 

Rancangan penelitian yang diterapkan 

adalah rancangan penelitian tindakan 

kelas. Secara garis besar terdapat empat 

tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) 

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) pengamatan/Evaluasi dan 

(4) refleksi, (Arikunto, 2010: 137) 

6. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti  adalah tes dan 

pengamatan atau observasi. 

7. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data-data diambil 

dengan menggunakan empat instrument 

penelitian, yaitu:  

a. Lembar observasi aktivitas guru 

b. Lembar observasi aktivitas siswa 

c. Evaluasi menulis karangan 

8. Teknik Analisis Data 

a. Data aktivitas guru 

     Data aktivitas guru dianalisis dengan 

cara sebagai berikut: 

     Menentukan skor aktivitas guru untuk 

masing-masing indikator yaitu: 

1). Skor 4 diberikan jika 

indikator dilaksanakan dengan 

sangat baik 

2). Skor 3 diberikan jika 

indkator dilaksanakan dengan 

baik 

3). Skor 2 diberikan jika 

indkator dilaksanakan dengan 

cukup baik 



4). Skor 1 diberikan jika 

indikator dilaksanakan dengan 

kurang baik 

b. Data aktivitas belajar siswa 

Untuk menentukan data hasil 

observasi aktivitas siswa secara 

klasikal dalam pembelajaran 

dilakukan dengan menilai setiap 

indikator dari setiap aspek yang dinilai 

dengan mengikuti aturan sebagai 

berikut: 

a. Skor 4 diberikan jika 24-29 siswa 

melakukan indikator yang 

diamati. 

b. Skor 3 diberikan jika 16-23 siswa 

melakukan indikator yang 

diamati. 

c. Skor 2 diberikan jika 8-15 siswa 

melakukan indicator yang 

diamati. 

d. Skor 1 diberikan jika 1-7 siswa 

melakukan indicator yang 

diamati. 

c. Teknik analisis lembar observasi 

kegiatan guru dan siswa 

Analisis data yang digunakan untuk 

menentukan aktivitas guru adalah:           

         P =  
 

   
 x 100 

         Keterangan: P    = persentil 

 x    = skor yang dicapai 

SMi = Skor Maksimal Ideal 

d. Kategori Penilaian 

1. Menyusun MI dan SDI 

2. Menyusun pedoman 

konversinya 

    MI = 
 

 
 x (Skor maksimal + Skor minimal),  

 

          = 
 

 
 x (100 + 0) = 50 

 

    SDI  = 
 

 
 x (Skor maksimal - Skor minimal) 

 

            = 
 

 
 x (100 - 0) = 17 

 

 

Kriteria Siswa Guru 

Mi + 2 SDi 

s/d Mi + 3 

Sdi 

84 –

100 

Sangat 

aktif 

Sangat 

baik 

Mi + 1 SDi 

s/d < Mi + 2 

Sdi 

67 < 

83 
Aktif Baik 

Mi – 1 SDi 

s/d <  Mi + 1 

Sdi 

33 < 

66 

Cukup 

aktif 

Cukup 

baik 

Mi – 2 SDi 

s/d <  Mi - 1 

Sdi 

16 < 

32 

Kurang 

aktif 

Kurang 

baik 

Mi – 3 SDi 

s/d <  Mi -  2 

Sdi 

0 ≤ 15 

Sangat 

kurang 

aktif 

Sangat 

kurang 

baik 

 

e. Data hasil belajar siswa 

1. Rumus hasil belajar siswa secara 

individual 

Ketuntasan belajar secara individu 

ditetapkan nilai ≥ 65 dengan 

rumus:   

    

NA =
  

   
 x 100% 

                  Keterangan :    NA = Nilai Akhir 

      SA = Skor Aktual 

 Smi = Skor maksimal    

            ideal 

2. Rumus hasil belajar siswa secara 

klasikal 

Untuk mengetahui ketuntasan 

belajar  

siswa secara klasikal dianalisis 

dengan rumus:   

      KB = 
 

 
 x 100% 

 

Keterangan : KB = Ketuntasan 

Belajar 

 P= Jumlah siswa yang 

memperoleh nilai ≥ 65 

N = Jumlah siswa yang mengikut 

tes 

Sumber : (Arikunto, 2007: 264). 

9. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini dapat 

dikatakan berhasil jika : 

a. Penelitian ini dikatakan berhasil 

bila ada peningkatan jumlah 

siswa yang mengalami 

ketuntasan dalam kemampuan 

menulis karangan sekurang-

kurangnya mencapai 85% dari 



jumlah siswa mencapai nilai 

KKM yakni ≥ 65. 

b. Penelitian ini dikatakan berhasil 

bila aktivitas belajar siswa “ 

minimal tergolong aktif ”. 

c. Penelitian ini dikatakan berhasil 

bila aktivitas guru dalam 

pembelajaran “ minimal 

tergolong baik” 

 

C. Pembahasan/Hasil Dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Siklus I 

- Jumlah skor aktivitas guru sebesar 

65 dengan kategori cukup baik 

- Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 

64 dengan kategori cukup aktif 

- Nilai Evaluasi siswa dari jumlah 26 

siswa yang mengikuti tes, 16 orang 

yang tuntas sedangkan 10 orang 

tidak tuntas sehingga ketuntasan 

klasikal yang dicapai hanya 

61,5%. Hal tersebut kurang dari 

target yakni 80% 

- Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut diatas maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II 

b. Siklus II 

- Jumlah skor aktivitas guru sebesar 

87 dengan kategori sangat baik 

- Jumlah skor aktivitas siswa sebesar 

88 dengan kategori sangat aktif 

- Nilai Evaluasi siswa dari jumlah 27 

siswa yang mengikuti tes, 24 siswa 

yang tuntas sedangkan 3 siswa 

tidak tuntas sehingga ketuntasan 

klasikal yang dicapai 85%. 

- Hasil tersebut telah menunjukkan 

adanya peningkatan hasil dari 

siklus I ke sikulus II serta telah 

memenuhi kriteria yang 

ditetapkan. Oleh karena itu 

penelitian dihentikan pada siklus 

II. 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh dari silus I dan siklus II 

diatas, dapat disajikan data secara 

keseluruhan yang dapat diamati yaitu 

hasil observasi aktivitas siswa, hasil 

observasi aktivitas guru, dan hasil 

kemampuan menulis karangan siswa 

pada tabel perbandingan siklus I dan 

siklus II dibawah ini : 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat diketahui bahwa penggunaan 

media gambar berseri dalam menulis 

karangan kelas IV di SDN 1 

Padamara, dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Hal ini dapat 

diketahui dari hasil observasi aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Adanya peningkatan 

motivasi belajar pada siswa dapat 

terlihat dari partisipasi serta keaktifan 

siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, dan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media gambar 

berseri dalam menulis karangan : 

1) Dapat meningkatkan kemampuan 

menulis karangan siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 

berturut-turut dari 61,5% pada 

siklus I dan 88% pada siklus II. 

Dari siklus I ke siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 26,5%. 

2) Dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dalam menulis 

karangan pada pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas IV SDN 1 

Padamara yaitu dari skor 64 

dengan kategori cukup aktif dan 

meningkat menjadi 88 dengan 

kategori sangat aktif. 

Adapun langkah-langkah 

pembelajaran menulis karangan 

dengan menggunakan media gambar 

berseri adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

Si

klu

s 

Aktivitas 

Guru 

Aktivititas 

Siswa 

Data Hasil 

Evaluasi 

Nilai 

Ahir  

Kriter

ia  

Nilai 

Ahir 

Kriter

ia 

Rata

-

Rata 

Ketun

tasan 

I 65 
Cuku

p Baik  
64 

Cuku

p 

Aktif 

64 61,5% 

II 87 
Sanga

t Baik 
88 

Sanga

t Aktif 
80 88% 



2. Guru menjelaskan materi 

pembelajaran tentang menulis 

karangan. 

3. Guru menempelkan gambar 

di depan kelas. 

4. Siswa melihat gambar yang 

ada di depan kelas. 

5. Setelah siswa melihat gambar 

tersebut, siswa mulai 

mengidentifikasi gambar. 

6. Siswa membuat tulisan secara 

runtut dan logis. 

7. Guru bertanya kepada siswa 

tentang alasan tulisan yang 

dibuatnya. 

8. Guru merefleksikan 

pembelajaran. 

2. Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat 

dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru Bahasa Indonesia yang 

ada di sekolah dasar khususnya 

guru kelas IV diharapkan untuk 

menggunakan media gambar 

berseri dalam pembelajaran pada 

materi menulis karangan supaya 

siswa lebih aktif dan lebih mudah 

dalam mengeluarkan ide-ide pada 

saat menulis karangan. 

2. Saran bagi siswa: dengan 

menggunakan media gambar 

berseri siswa diharapkan dapat 

berperan aktif dalam 

pembelajaran, sehingga materi 

dapat dipahami dengan baik, dan 

pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan 
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