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ABSTRAK 
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Oleh 

 

Meliasari 

NPM : 1211100144 

 

Media gambar berseri merupakan serangkaian gambar yang teridiri dari 2 gambar 

hingga 6 gambar yang menceritakan satu kesatuan cerita yang dapat dijadikan satu alur 

pemikiran. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk  membuat pelajaran lebih 

menyenangkan dan peserta didik lebih tertarik untuk menulis/mengarang dengan 

menggunakan media gambar berseri sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengarang di 

SDN 2 Merak Batin Natar. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua 

siklus. Subjek penelitian yaitu peserta didik  kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar yang 

berjumlah 25 peserta didik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

mengarang khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam menganalisis materi 

terasa lebih monoton, Karena itu penulis berupaya meningkatkan kemampuan mengarang 

peserta didik dengan menggunakan media gambar berseri. 

Peningkatan pada siklus I sampai siklus II dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar berseri sebagai media pembelajaran. Data awal ulangan harian 

presentase kemampuan mengarang  peserta didik sebesar 36%.  Pada Siklus I presentase 

kemampuan mengarang  peserta didik hasil sebesar 56%, Pada Siklus II presentase 

kemampuan mengarang  peserta didik mencapai 80%. Dan  dilihat. Hal tersebut dapat di 

simpulkan bahwa pemanfaatan media gambar berseri sebagai media pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan mengarang peserta didik kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar. 

 

Kata kunci: Kemampuan Mengarang Peserta Didik, Media Gambar Berseri 
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MOTTO 

 

                   

 

Artinya : “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan atau berpikir” (Q.S An-Nahl: 44)
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan perbuatan manusiawi.Pendidikan lahir dari pergaulan antar 

orang dewasa dan orang yang belum dewasa dalam suatu kesatuan hidup.Tindakan 

mendidik yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sadar dan didasari oleh nilai-nilai 

kemanusiaan.Tindakan tersebut menyebabkan orang yang belum dewasa menjadi dewasa 

dengan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, dan hidup menurut nilai-nilai 

tersebut.Kedewasaan diri merupakan tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui 

perbuatan atau tindakan pendidikan.
2
 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi antara 

individu dan lingkungan dimana ia hidup. Dalam hal ini proses merupakan rangkaian 

kegiatan yang berkelanjutan, terencana, gradual, bergilir, berkeseimbangan dan terpadu, 

yang secara keseluruhan mewarnai dan memberikan karakteristik terhadap proses 

pembelajaran.
3
 

Belajar adalah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan, 

perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh pertumbuhan atau 

keadaan sementara seseorang seperti kelelahan atau disebabkan oleh obat-obatan. 

Maksudnya, perubahan kegiatan itu mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku.
4
 

 
Belajar pada hakekatnya bagi manusia adalah wajib karena belajar  menjadikan manusia 

menjadi sempurna sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan 

ayat pertama diturunkan kepada nabi Muhammad saw,  sebagai utusan Allah di dunia dan sebagai 

rasul terakhir, adapun bunyi ayat terdebut sebagai berikut : 

                                 

     

 

Artinya :“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang 

mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”.
5
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Hasbullah,Dasar-Dasar Pendidikan(Jakarta:RajaGrafindoPersada2013), h. 5 
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 Iskandarwassid, Strategi pembelajaran Bahasa (Bandung: Remaja Rosdakarya2011), h. 1 

4
 Esti Ismawati, Belajar Bahasa Di Kelas Awal (Yogyakarta: Anggota Ikapi2012), h. 1 

5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Sygma, 2009), h. 597. 
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Ayat tersebut mengandung perintah kepada manusia untuk selalu, membaca, dan 

belajar.Karena memang manusia dapat membaca bila diperintahkan sacara berulang 

kali.Alasan itulah yang membuat guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar, 

karena di dalam sekolah gurulah yang diberi tanggung jawab untuk mengajarkan peserta 

didik,  disamping sebagai fasilitator dalam pembelajaran peserta didik, juga sebagai 

pembimbing dan mengarahkan peserta didiknya sehingga menjadi manusia yang 

mempunyai pengetahuan luas baik pengetahuan agama, kecerdasan, kecakapan hidup, 

keterampilan, budi pekerti luhur dan kepribadian baik dan bisa membangun dirinya untuk 

lebih baik dari sebelumnya serta memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan 

bangsa. 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan kegiatan pembelajaran di sekolah yang 

terlibat langsung dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kualitas 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan sangat bergantung pada perencanaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan guru.
6
 

Dalam proses belajar, peserta didik membutuhkan bahasa sebagai medianya. Bahasa 

adalah bahasa alat komunikasi.Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat dipakai untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikiran. Suatu ekspresi  itu “dapat diukur”. Bahasa dapat 

digunakan untuk mengungkapkan perasaan, bahasa sesungguhnya mewakili keinginan, 

harapan, dan bahkan impian manusia.
7 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar secara garis besar terdiri atas tujuh aspek, yakni 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, kebahasaan, apresiasi bahasa dan sastra 

Indonesia.
8
 

Mengarang adalah kemampuan menuangkan buah pikiran kedalam bahasa tulis 

melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga buah 

                                                           
6
 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: RajaGrafindo2013), h. v 

7
Dadan Suwarna, Cerdas Berbahasa Indonesia(Tanggerang: Jelajah Nusantara2012), h. 1 

8
 Esti Ismawati.,  Op Cit, h. 46 
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pikiran tersebut dapat dikomunikasikan pada pembaca dengan berhasil.
9
Pembelajaran 

menulis di SD terdiri dari dua bagian, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjut 

(pendalaman).Menulis permulaan diawali dari melatih siswa memegang alat tulis dengan 

benar, menarik garis, menulis huruf, suku kata, kata, dan kalimat sederhana, dan 

seterusnya.
10

 

Berkaitan dengan kemampuan menulis, maka dalam mengajar, guru tidak hanya 

sekadar menerangkan dan menyampaikan sejumlah materi kepada peserta didik, tetapi 

juga ada upaya guru untuk menguasai berbagai metode mengajar dan dapat mengelola 

kelas dengan baik. Selain menggunakan berbagai metode yang menarik, pemanfaatan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar merupakan suatu hal yang penting 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

Permasalahan yang ada pada peserta didik di SDN 2 Merak Batin Natar 

menunjukkan bahwa karangan yang ditulis oleh peserta didik belum menunjukkan  

karangan yang baik. Bukan berarti peserta didik belum bisa mengarang, melainkan 

karangan yang dihasilkan masih terdapat kekurangan, seperti isi karangan yang perlu 

diperjelas, susunan kalimat-kalimat yang harus kembali ditata agar padu dan menyatu, tata 

eja bahasa Indonesia yang perlu diperbaiki kembali oleh peserta didik.  

Kurangmaksimal karangan peserta didik dapat terjadi karena peserta didik kurang 

memahami dasar-dasar menulis atau mengarang, konsep mengarang yang benar, termasuk 

prosedur yang harus dilakukan dalam menulis atau mengarang. Selain itu, meski peserta 

didik sudah mendapatkan latihan dari guru, tetapi oleh karena peserta didik kurang 

melakukan latihan mandiri mengenai menulis karangan sehingga pemahaman yang kurang 

dan proses berlatih yang minim berdampak pada kompetensi peserta didik dalam menulis 

karangan pun masih kurang berhasil. 

                                                           
9
 St. Slamet, Dasar-Dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar (Surakarta: 

LPP, UNS, UPT), h. 141 
10

 Puji Santoso, dkk, Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD (Jakarta: UT2008), h. 3.21 
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Kondisi awal mengenai masih kurang maksimalnya peserta didik mengarang tertera 

pada nilai peserta didik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Hasil Belajar Kemampuan Mengarang Narasi Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar 

 

NO NAMA SISWA KATEGORI 

 

 

Skor 

KETERANGAN 

A B C D E F  

1 Aulia Putri 10 5 5 10 10 10 50 Tidak Mampu 

2 Anastasya Mutiara.D 10 5 5 5 10 5 40 Kurang Mampu 

3 Alvan Marsel. T 10 10 10 10 10 10 60 Kurang Mampu 

4 Ahmad Fadhil. A 20 20 10 10 20 10 90 Sangat Mampu 

5 Ahmad Farel 15 10 10 10 15 10 70 Cukup Mampu 

6 Az-zahra Sahrani 20 10 15 15 15 15 80 Mampu 

7 Ade Budi Irawan 10 5 5 5 5 10 40 Tidak Mampu 

8 Abhi Seka Al-zena.P 10 10 10 10 5 5 50 Tidak Mampu 

9 Fahri Irwansyah 15 5 5 5 5 5 40 Tidak Mampu 

10 Firsa Aprilia 20 15 15 10 10 10 80 Mampu 

11 Fadhil Satya Persada 15 10 10 10 15 10 70 Cukup Mampu 

12 Hanum 10 15 10 10 15 10 70 Cukup Mampu 

13 Intan Apriliana Sari 15 5 5 5 5 5 40 Tidak Mampu 

14 Kayla Anastasya 15 10 10 10 15 10 70 Cukup Mampu 

15 M. Azis Nurhadil 5 5 5 5 5 5 30 Tidak Mampu 

16 M. Arif Chandra 15 15 15 10 15 15 75 Mampu 

17 M. Arya Agustian 10 5 5 5 5 5 35 Tidak Mampu 
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18 Rizki Farel Sanjaya 10 5 5 5 5 5 35 Tidak Mampu 

19 Sesilita Amanda 10 5 5 5 5 5 35 Tidak Mampu 

20 Seka Zakia. K 20 15 15 10 20 10 90 Sangat Mampu 

21 Syifa Salsabila 10 10 10 10 10 10 60 Kurang Mampu 

22 Suryani 5 5 5 5 5 5 30 Tidak Mampu 

23 Sultan Tamir Prana 10 5 5 5 5 5 35 Tidak Mampu 

24 Marsya 5 5 5 5 5 5 30 Tidak Mampu 

25 Zahra Aulia. M 10 5 5 5 5 5 35 Tidak Mampu 

Sumber : Dokumen Nilai Hasil Tes Mengarang Peserta Didik Kelas III SDN 2 Merak Batin 

Natar Lampung Selatan. TP. 2015/2016. 

 

 

Kategori Penilaian Berdasarkan Skor  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Skor 

Kerapihan Tulisan 20 

Ketetapan Makna Keseluruhan Cerita 20 

Ketetapan Kata 20 

Ejaan dan Tata Tulis 20 

Ketetapan Kalimat 20
12
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 Hasil Observasi pada saat pra survey 25 Oktober 2016 
12

 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi (Yogyakarta: BPFE 

2013), h. 406 

Jumlah Skor Kategori 

81-90 Sangat Mampu 

71-80 Mampu 

61-70 Cukup Mampu 

51-60 Kurang Mampu 

40-50 Tidak Mampu
11
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian nilai mengarang 

masih rendah.Ada 25 peserta didik berdasarkan data di atas, 2 peserta didik sangat mampu 

(8%), 3 peserta didik mampu (12%), 4 peserta didik cukup mampu (16%),3 peserta didik 

kurang mampu (12%), sisanya 13 peserta didik yang tidak mampu (52%). Dengan kata 

lain masih banyak peserta didik yang belum mampu mengarang pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 

Pada peserta didik yang lemah dalam menulis karangan maka perlu kiranya 

menerapkan media pembelajaran dalam pembelajaran menulis karangan.Untuk mendorong 

guru mengintegrasikan pentingnya permainan bagi anak-anak dalam pembelajaran 

membaca dan menulis guru harus memiliki pengetahuan tentang konsep dasar permainan, 

manfaat permainan, dan contoh pengintegrasian permainan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia.
13

 

Salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai penunjang hasil 

pembelajaran agar maksimal adalah media gambar berseri dalam materi menulis karangan 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dengan menerapkan media gambar berseri dalam 

proses menulis karangan peserta didik diharapkan akan dapat menumbuhkan daya 

imajinasi peserta didik menuangkan gagasan sesuai dengan gambar yang dilihat, 

memberikan arahan kepada peserta didik untuk berpikir secara sistematis dalam proses 

menulis, dan dapat menambah kosakata peserta didik yang akan dituangkan dalam 

karangan. Namun demikian, media pembelajaran gambar berseri yang akan diterapkan 

tetap harus disertai dengan pemberian pemahaman kepada peserta didik akan dasar-dasar 

menulis karangan. Lakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterampilan peserta 

didik dalam menulis karangan. 
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Gambar berseri sebagai rangsang tugas mengarang atau menulis baik diberikan 

kepada murid sekolah dasar, atau pelajar bahasa (target) pada tahap awal, tetapi mereka 

lebih mampu menghasilkan bahasa walau masih sederhana.Gambar berseri berfungsi 

sebagai pemancing kognisi dan imajinasi serta pemilihan bentuk-bentuk 

kebahasaan.Gambar yang dipakai untuk tugas peserta didik harus jelas sehingga tidak 

membingungkan peserta didik.
14

 

Diterapkannya media gambar berseri sebagai tindakan untuk menyelidiki 

kekurangmaksimalan peserta didik dalam mengarang, perlu adanya media yang dapat 

merangsang peserta didik untuk mengarang dengan baik sesuai yang dilihat.Media 

dimaksud adalah media gambar berseri.Diterapkannya media gambar berseri diharapkan 

akan memotivasi peserta didik untuk terampil mengarang, sesuai dengan ide kreatif peserta 

didik sendiri sesuai gambar, kosa kata akan diperoleh dari gambar yang disediakan, dan 

adanya keleluasaan pengembangan gagasan peserta didik dalam karangan.  

Melihat kenyataan secara teoretis dan kenyataan lapangan yang penulis lakukan, 

maka penulis berketetapan akan melakukan penelitian guna mengetahui peningkatan 

kemampuan mengarang peserta didik dengan menggunakan media media gambar 

khususnya gambar berseri terhadap kemampuan mengarang pada peserta didik. Hal ini 

juga bertujuan agar kompetensi dasar dalam kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar 

dapat tercapai yaitu kemampuan membaca dan menulis.Kemampuan menulis dapat 

dituangkan dalam bentuk karangan dengan bantuan media gambar berseri seperti terdapat 

dalam buku-buku pelajaran sekolah dasar atau gambar yang disiapkan sendiri oleh guru. 

Gambar berseri adalah gambar susun yang tiap panel menampilkan peristiwa atau 

keadaan tertentu yang secara keseluruhan membentuk cerita.Gambar-gambar yang 
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dimaksud dapat berupa gambar yang sengaja dibuat untuk tugas tes.
15

 Diterapkannya 

media gambar berseri dalam proses mengarang peserta didik, tentunya hal tersebut akan 

menciptakan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu 

memberikan pengalaman baru, dan membentuk kompetensi peserta didik, serta 

mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal.Hal ini dapat dicapai 

dengan melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran.Seluruh peserta didik harus dilibatkan secara penuh agar bergairah dalam 

pembelajaran sehingga suasana pembelajaran benar-benar kondusif, dan terarah pada 

tujuan dan pembentukan kompetensi peserta didik.
16

 

Berdasarkan data diatas peneliti berupaya mengetahui permasalahan pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan menggunakan media gambar berseri dikelas III SDN 2 Merak 

Batin Natar merupakan pembelajaran yang membantu guru dalam mengatasi pembelajaran 

mengarang pada peserta didik. Dengan ini peneliti mengangkat judul Penerapan Media 

Gambar Berseri Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengarang Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas III SDN 2 Merak Batin Natar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka identifikasi masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Pembelajaran megarang khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

menganalisis materi terasa lebih monoton. 

2. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam belajar bahasa Indonesia menyebabkan 

hasil belajar peserta didik menjadi rendah. 
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3. Penerapan media dan metode pembalajaran yang monoton dan kurang menarik 

menyebabkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran menulis karangan 

menjadi lemah. 

4. Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam mengarang yang diterapkan oleh guru  

belum dilakukan dengan maksimal sehingga hasil belajar bahasa Indonesia peserta 

didik termasuk kemampuan mengarang peserta didik masih belum maksimal.  

C. Batasan Masalah 

Agar pembelajaran ini lebih efektif, terarah dan dapat dikaji maka perlu pembatasan 

masalah dalam hal ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar mengarang dengan menggunakan media 

gambar berseri pada pembelajaran bahasa Indonesiapeserta didik di kelas IIISDN 2 

Merak Batin Natar Lampung Selatan. 

2. Penerapan Media Gambar Berseri Dalam Meningkatkan Kemampuan Mengarang 

Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar 

Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah Media Gambar Berseri dapat meningkatkan Kemampuan 

Mengarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar 

“? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengarang dengan 

menggunkan media gambar berseri pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III di 

SDN 2 Merak Batin Natar. 

2.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat teoretis maupun manfaat 

praktis. 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi 

pembaca, serta dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian di 

masa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi Peneliti 

Hasil peneliti ini merupakan sarana bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang 

diperoleh selama di bangku kuliah juga sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

2) Manfaat bagi Sekolah 

a. Sebagai bahan kajian guru untuk mengetahui seberapa besar peningkatan 

keterampilan menulis karangan dengan dengan media gambar berseri di kelas 

III pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

b. Memiliki guru yang dapat mengajar dengan professional. 

c. Meningkatkan mutu bagi pembelajaran di SDN 2 Merak batin 

3. Manfaat bagi Guru 

a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media 

untuk mengerjakan menulis karangan. 
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b. Mendapatkan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis karangan. 

4. Manfaat bagi Peserta didik 

a. Meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas III pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya hasil menulis karangan yang maksimal. 

b. Memperoleh kemudahan dalam belajar bahasa Indonesia dengan metode 

pemberian tugas. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Media Gambar Berseri 

 

a. Pengertian Media Gambar Berseri 

 

Penggunaan media gambarberseri dapat membantu peserta didik untuk 

memusatkan perhatian terhadap  materi yang disampaikan. Media gambar dapat berupa 

gambar berseri maupun gambar lepas. Secara operasional media gambar berseri 

dimaksudkan sebagai suatu media berbentuk gambar yang terdiri dari dua atau 

lebihgambar berseri dimana antara gambar yang satu dengan yang lainnya saling 

berhubungan atau berkaitan dan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah-

pisahkan antara seri yang satu dengan seri yang lain, karena gambar tersebut 

merupakan struktur yang kronologis atau urutan sebuah cerita yang sama bila 

susunannya dirubah akan menjadi gambar seri yang tidak sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan (baik dan benar).
17

 

Gambar berseri berupa cerita adalah gambar susun yang terdiri dari sejumlah panel 

gambar yang secara keseluruhan membentuk sebuah cerita.
18

 

Media gambar berseri biasanya terbuat dari kertas manila yang diisi gambar atau 

foto.Gambar atau foto ini umumnya saling berhubungan sehingga membentuk satu alur 

atau rangkaian cerita.Gambar/foto tersebut masing-masing diberi nomor urut sesuai 

dengan urut-urutan gambar ceritanya.Media ini sangat sesuai untuk melatih 

keterampilan ekspresi tulis (mengarang). 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa media gambar berseri 

adalah gambar-gambar yang disusun saling berkaitan dan membetuk satu kesatuan 

cerita sehingga karakteristik gambar yang satu dengan gambar berikutnya saling 

melengkapi atau mendukung.Gambar berseri juga dapat melatih peserta didik 

mempertajam imajinasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.Semakin 
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tajam daya imajinasi peserta didik semakin berkembang pula peserta didik dalam 

melihat kemudian membahasakan sebuah benda. 

Ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan media pendidikan diantaranya adalah Q.S 

An-Nahl ayat 44 yang berbunyi : 

                              

 

Artinya : "Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka[829] dan supaya mereka memikirkan atau berpikir”.
19

 

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya suatu media yang digunakan oleh seorang 

guru harus mewakili sebagian dari materi yang telah diajarkan sebelumnya.Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mudah menerima materi baru karena masih ada hubungan 

dengan materi yang mereka terima sebelumnya.Juga dapat meningkatkan 

keefektifitasan pembelajaran.Peserta didik juga lebih semangat menerima materi baru. 

b. Manfaat Media Gambar Berseri 

Media gambar berseri dalam penerapannya akanmemberikan manfaat baik baik 

bagi peserta didik atau peserta didik maupun bagi guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran.  

Adapun manfaat media gambar berseri ialah sebagai berikut : 

a. Dengan media gambar berseri dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk 

berpikir.  

b. Dengan media gambar berseri  dapat memperbesar minat dan perhatian peserta didik 

untuk belajar. 

c. Dengan media gambar berseri dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar 

sehingga hasil belajar bertambah mantap. 

d. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri pada setiap peserta didik. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. 

f. Membantunya tumbuhnya pemikiran dan membantu berkembangnya kemampuan 

berbahasa. 
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g. Memberikan pengalaman yang tak mudah diperoleh dengan cara lain serta 

membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. 

h. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat dipahami oleh para 

peserta didik, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

i. Metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

peraturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga. 

j. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain.
20

 

Dapat disimpulkan bahwa manfaat media gambar berseri setidaknya lebih menarik 

perhatian peserta didik, memungkinkan peserta didik untuk menguasai dan mencapai 

tujuan pembelajaran, peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, dan 

peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

c. Jenis Media Gambar Berseri 

Media gambar berseri merupakan jenis media visual atau hanya mempunyai unsur 

gambar. Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film rangkai), 

slides (film bingkai) foto, gambar, atau lukisan dan cetakan. Adapula media visual yang 

menampilkan gambar atau symbol yang bergerak seperti film bisu, dan film kartun.
21

 

Media gambar berseri juga memiliki jenis dan jenis tersebut dapat dikelompokkan 

ke dalam gambar objek dan gambar cerita. Gambar objek merupakan gambar tentang 

objek tertentu yang berdiri sendiri seperti binatang, kendaraan, pakaian, alam, dan 

berbagai objek yang lain yang kehadirannya tidak memerlukan bantuan objek gambar 

yang lain.
22

 

 

 

                                                           
20

 Syaiful Bahri Djamarah., Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta2013), h. 137 
21

Ibid., h124 
22

 Burhan Nurgiyantoro., Op Cit, h. 402 



 

15 

 

Berikut dikemukakan contoh gambar berseri: 

Gambar berseri 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar: 

Gambar1 :Doni bangun terlambat karena semalam ia begadang. 

Gambar2: Doni yang sudah memakai seragam dan mengambil tasnya   tetapidoni masih 

mengantuk. 

Gambar3 :Karena doni bangun terlambat ia lari menuju ke sekolah. 

Gambar4 :Doni yang lari dengan cepat dan tidak  hati hati jatuh di   genangan air  

sehingga bajunya kotor dan basah. 

Berdasarkan gambar berseri di atas maka kaitannya dengan keterampilan 

mengarang, peserta didik dapat mengembangkan pola berpikir menguraikan isi gambar 

menjadi bentuk karangan secara logis sesuai urutan gambar. 
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d. Fungsi Media Gambar Berseri 

Media gambar seri merupakan jenis media visual atau hanya mempunyai unsur 

gambar.Adapun fungsi media visual dalam pembelajaran di antaranya fungsi afensi, 

fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris”.  Keempat fungsi media 

visual tersebut akan diuraikan sebagai berikut:  

1. Fungsi atensi dari media visual, seperti media gambar seri yang dapat menarik dan 

mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran 

yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Contohnya, ketika peserta 

didik bosan mendengarkan ceramah guru, maka guru memperlihatkan gambar-

gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran. Ini dapat menarik perhatian dan 

konsentrasi peserta didik terhadap materi pelajaran karena adanya media yang dapat 

dilihat langsung.  

2. Fungsi afektif dari media visual, seperti media gambar seri yang diperagakan oleh 

guru akan menggugah emosi dan sikap peserta didik, misalnya informasi yang 

menyangkut masalah sosial atau ras dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan 

belajar siswa akan lebih meningkat melalui penggunaan gambar berseri. Penggunaan 

gambar berseri diupayakan menggugah perasaan peserta didik tentang berbagai 

peristiwa melalui gambar-gambar yang disajikan secara berseri.  

3. Fungsi kognitif dari media visual, seperti gambar berseri akan dapat memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar. Jadi, penggunaan media gambar berseri sebagai media 

visual akan meningkatkan daya pikir peserta didik terhadap materi pelajaran.  

4. Fungsi kompensatoris dari media visual, seperti media gambar berseri akan 

memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu peserta didik yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan dapat 

mengingat kembali. Hal ini sangat penting dalam mengakomodasi peserta didik 

yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks atau disajikan secara verbal, karena peserta didik dapat melihat secara 

langsung dan mengaitkan dengan materi pelajaran.
23

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa media memiliki fungsi yang sangat luas 

dan penting, terlebih dalam dunia pendidikan, sebagaimana digunakan guru dalam 

proses pembelajaran. Walaupun dalam pengadaan dan pemanfaatannya senantiasa 

masih menghadapi berbagai kendala, baik karena tidak disiapkan oleh pihak sekolah 

maupun keterbatasan kemampuan guru dalam membuat dan menggunakan media 

pembelajaran, seperti gambar berseri. 
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e. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar Berseri 

Media gambar berseri meskipun sebagai media pembelajaran yang dapat 

memotivasi dan minat peserta didik dalam belajar khusus untuk meningkatkan 

kompetensi peserta didik dalam mengarang. 

1. Kelebihan media gambar berseri sebagai berikut : 

a. Materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih 

dahulu. 

b. Peserta didik lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan 

gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. 

c. Dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir peserta didik karena peserta didik 

disuruh guru untuk menganalisis gambar yang ada. 

d. Dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik, sebab guru menanyakan 

alasan peserta didik mengurutkan gambar. 

e. Pembelajaran lebih berkesan, sebab peserta didik dapat mengamati langsung 

gambar yang telah dipersiapkan.   

2. Kelemahan Media Gambar Berseri : 

a. Sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan 

materi pelajaran. 

b. Sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi 

peserta didik yang dimiliki. 

c. Baik guru ataupun peserta didik kurang terbiasa dalam menggunakan gambar 

sebagai bahan utama dalam membahas materi pelajaran. 
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d. Tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan.
24

 

Jadi, kelebihan dan kelemahan media gambar berseri tersebut tentunya akan 

menjadi ancangan agar dalam praktiknya benar-benar dapat dipersiapkan dengan baik 

dan dilaksanakan dengan maksimal.  

B.Hakikat Mengarang 

a.Pengertian Mengarang 

Mengarang adalah suatu proses  kegiatan berpikir manusia yang hendak 

menggunakan kandungan jiwanya kepada orang lain atau diri sendiri dalam 

tulisannya.
25

 

Mengarang merupakan keterampilan berbahasa yang kompleks, untuk itu perlu 

dilatihkan secara teratur dan cermat sejak kelas awal SD. Mengarang merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif karena penulis harus 

menggunakan grofologi, struktur bahasa dan memiliki pengetahuan bahasa yang 

memadai.
26

 

Pada dasarnya mengarang itu adalah sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi 

kata atau kalimat untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat 

memahaminya adapun hasil dari tulisan tersebut adalah berupa pesan atau informasi 

yang tentu saja bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkannya.
27

 

Mengarang merupakan aktivitas pengekpresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan 

ke dalam lambang-lambang kebahasaan. Dalam mengarang dilibatkan berbagai aspek 

kebahasaan yang meliputi: penggunaan tanda baca dan ejaan, penggunaan diksi, 
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penataan kalimat, pengembangan paragraf, pengolahan gagasan, dan pengembangan 

model karangan.
28

 

 

Mengarang ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang 

lain dapat membaca lambang-lambang rafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambaran grafik itu.
29

 

Keterampilan mengarang ialah keterampilan proses karena hampir semua orang 

yang membuat tulisan, baik ilmiah, nonilmiah, maupun hanya catatan pribadi, jarang 

yang melakukannya secara spontan dan langsung jadi.
30

 

b. Fungsi dan Tujuan Mengarang 

Mengarang merupakan pengungkapan buah pikiran melalui tulisan.Tetapi 

mengarang bukan asal menulis, harus belajar menyusun sebuah karangan yang baik dan 

teratur. 

Adapun fungsi mengarang adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya, 

yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian.
31

 

2. Fungsi Instrumental (direktif), yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. 

3. Fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan social. 

4. Fungsi informative, yaitu menyampaikan informasi, termasuk ilmu pengetahuan. 

5. Fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. 

6. Fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan.
32
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c. Manfaat Kerangka Karangan 

Selain tujuan mengarang yang memang menjadi keharusan, maka mengarang pun 

harus memberikan manfaat.Manfaat mengarang antara lain : 

1) Memudahkan penyusunan karangan 

2) Memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan bagian yang 

kurang penting 

3) Mengurangi timbulnya pengulangan pembahasan
33

 

Banyak manfaat yang diperoleh dari aktifitas mengarang.Pertama, kalau kita akan 

mengarang pasti menimbulkan rasa ingin tahu dan melatih kepekaan realitas sekitar. 

Kedua, dengan kegiatan megarang dapat mendorong kita untuk mencari refrensi seperti 

buku, majalah, koran, jurnal dan sejenisnya.Ketiga, dengan aktifitas mengarang, kita 

terlatih untuk menyusun pemikiran dan argumen secara runtut, sistematis, dan 

logis.Keempat dengan mengarang secara psikologis akan mengurangi tingkat 

ketegangan dan stres kita. Segala uneg-uneg, rasa senang atau sedih dapat ditumpahkan 

lewat tulisan dimana dalam tulisan orang bisa bebas menulis tanpa diganggu atau 

diketahui oleh orang lain. 

d. Jenis-Jenis Karangan 

 

Karangan sebagai hasil dari proses menulis memiliki jenis yang beragam. Setiap 

jenis karangan pun berbeda sifatnya.Jenis-jenis karangan yaitu eksposisi, cerita (narasi), 

lukisan (deskripsi), argumentasi, dan persuasi.Berikut ini dijelaskan satu persatu jenis 

karangan yang dimaksud : 
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a) Lukisan (Deskripsi) 

Karangan jenis Deskripsi menghendaki penggunaan kata yang tidak kna 

ganda.Ungkapan-ungkapan yang digunakan harus tepat atau akurat dan kata-katanya 

harus konkrit.. 

b) Cerita (Narasi) 

Cerita atau Narasi adalah suatu uraian untuk menceritakan sesuatu atau peristiwa 

dan didalamnya diuraikan bagaimana peristiwa-peristiwa itu berlangsung 

sedemikian rupa, sehingga pembaca benar-benar menghayati seolah-olah kejadian 

itu benar-benar dihadapannya. 

c) Eksposisi  

Eksposisi adalah informasi.Setiap tulisan yang menyampaikan atau memberitakan, 

tentu dikategorikan dengan eksposisi. 

d) Argumentasi 

Argumentasi adalah bentuk tulisan yang ingin mempengaruhi pembaca atau 

pendengar, agar pembaca atau pendengar tersebut mengubah sikap mereka 

menyesuaikan dengan sikap penulis.
34

 

e) Persuasi 

Persuasi adalah tulisan yang bersifat mempengaruhi.Tulisan dalam persuasi berisi 

sesuatu yang menggugah dan mengubah pemikiran seseorang.
35

 

e. Langkah-Langkah Menulis Karangan 

Telah disinggung dalam uraian jenis karangan bahwa menulis harus pula dilakukan 

dengan langkah-langkah yang sistematis dan logis.Penyusunan karangan sebaiknya 

dilakukan dengan langkah-langkah (1) Menentukan topik (2) Menentukan tema, (3) 

Menentukan judul karangan.Langkah-langkah tersebut dijelaskan berikut ini: 

1. Menentukan Topik 

Seperti telah dikemukakan di depan , topik adalah pokok karangan yang akan 

dijadikan landasan penyusunan karangan. Topik dinyatakan dalam kelompok kata, 

bukan kalimat. 

Syarat-syarat menentukan topik adalah : 

a. Menarik 

b. Diketahui dan dikuasai penulis 

c. Tidak controversial, dan 

d. Cukup sempit dan terbatas 

2. Menentukan Tema 
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Tema adalah inti cerita yang ingin disampaikan oleh penulis.Tema ini 

dirumuskan dalam bentuk kalimat yang lengkap, yang dikembangkan berdasarkan 

topik. 

Contoh: 

Topik  :   Kebersihan Lingkungan 

Tema :Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kebersihanlingkungan. 

Ciri-ciri tema yang baik:  

a) Adanya kesatuan gagasan 

b) Mengembangkan tema yang terarah 

c) Tema yang dirumuskan mengandung unsure keaslian (kebaruan)
36

 

 

3. Menentukan Judul Karangan 

Setelah menentukan tema, kita dapat menentukan judul karangan. 

Fungsi judulkarangan antara lain sebagai berikut: 

a) Sebagai nama karangan 

b) Untuk menarik minat pembaca 

c) Sebagai gambaran isi karangan
37

 

Ciri-ciri judul yang baik harus memenuhi syarat: 

a) Menarik 

b) Menimbulkan keingintahuan pembaca 

c) Mudah diingat
38

 

f. Unsur Mengarang 

Mengarang sebagai kegiatan mengungkapkan gagasan melaui bahasa tulis meliputi 

4 unsur yang berikut: 

1) Gagasan, ini berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan yang ada dalam 

pikiran seseorang. 

2) Tuturan, ini adalah bentuk pengungkapan gagasan sehingga dapat dipahami 

pembaca dalam kepustakaan tekhnik mengarang telah lazim dibedakan empat 

bentuk yang berikut. 
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a. Penceritaan 

Bentuk pengungkapan yang menyampaikan sesuatuperistiwa atau 

pengalaman dalam kerangka urutan waktu kepada pembaca dengan maksud 

untuk meninggalkan kesan atau tentang perubahan atau gerak sesuatu dari 

pangkal awal sampai titik akhir. 

b. Pelukisan 

Bentuk pengungkapan yang menggambarkan sebagai cerapan pengarang 

dengan segenap inderanya yang bermaksud menimbulkan citra yang sama 

dalam diri pembaca melalui pelukisan itu pembaca diharapkan dapat pula 

seolah-olah mencerap atau mengalami hal yang berada susunan ruang(misalnya 

pemandangan inah, lagu merdu).
39

 

c. Pemaparan 

Bentuk pengungkapan yang menyajikan fakta-fakta secara teratur, logis, 

dan terpadu yang terutama bermaksud member penjelasan kepada pembaca 

mengenai sesuatu ide, persoalan, proses, atau peralatan. 

d. Perbincangan  

bentuk pengungkapan dengan maksud meyakinkan pembaca agar 

mengubah pikiran atau sikapnya sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pengarang. 

3) Tatanan 

Tataranialah tertib pengaturan dan penyusunan gagasan denganmemindahkan 

berbagai asas, aturan, dan tekhnik samapi merencanakan rangka dan langkah. 
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4) Wahana  

Ini ialah sarana pengantar gagasan berupa bahasa tulis yang teritama 

menyangkut kosa kata, gramatika, dan retorika.
40

 

C. Langkah-langkah Penerapan Media Gambar Berseri  

Pembelajaran media gambar berseri merupakan serangkaian gambar yang terdiri dari 

2 hingga 6 gambar yang menceritakan suatu kesatuan cerita yang dapat dijadikan satu 

alur pemikiran peserta didik dalam mengarang, setiap gambar dapat dijadikan paragraf. 

Adapun langkah-langkah tahapan menulis karangan berdasarkan gambar berseri yaitu : 

a. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

b. Persiapan kelas, pada fase ini peserta didik atau kelas harus mempunyai persiapan 

sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Guru harus dapat 

memotivasi peserta didik agar dapat menilai, mengantisipasi, menghayati pelajaran 

dengan menggunakan media pelajaran. 

c. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 

d. Saat proses belajar berlangsung, peserta didik dapat memberikan tanggapan sesuai 

materi yang sedang dipelajari. 

e. Memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri pada setiap peserta didik. 

f. Seluruh bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga mudah dipahami oleh 

peserta didik. 

g. Dengan menggunakan media dapat membangkitkan motivasi belajar serta dalam 

mengajar akan lebih bervariasi.
41

 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media gambar berseri dapat 

membuat peserta didik lebih tertarik dan semangat untuk mengarangserta peserta didik 

lebih mampu menghasilkan bahasa walaupun masih sederhana. 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian atau tulisan yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti yang menggunakan atau menerapkan media gambar 

berseri. Penelitian tersebut sebagaimana sebagai berikut: 
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1.Nurul Hayati dalam penelitiannyaberjudul “Penggunaan Media Gambar Berseri Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Dari 

penelitian yang telah dilaksanakan, tujuan penelitian tersebut antara lain untuk 

Untuk mengetahui penerapan media gambar berseri dalam meningkatkan 

kemampuan mengarang pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan media gambar berseridalam kemampuan mengarang 

pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan mengarang 

padapeserta didik.
42

 

2. Norma Tri Wibawati dalam penelitiannya berjudul “ Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Paragraf Deskripsi Melalui Media Gambar Seri Pada SiswaKelas V di SDN 

Saren 1”. Dari penelitian yang dilaksanakan, tujuan penelitian tersebut antara lain 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kemampuan menulis atau 

mengarang pada peserta didik kelas V di SDN Saren 1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran mengarang menggunakan media gambar berseri 

dapat meningkatkan kemampuan mengarang, penelitian ini berhasil dilaksanakan 

oleh Norma Tri Wibawati.
43

 

E. Hipotesis Tindakan 

Dalam penelitian tindakan atau PTK perlu dikemukakan atau perlu diadakan suatu 

hipotesis.Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

yang telah dikemukakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.Jadi, hipotesis juga dapat 
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dikemukakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empirik.
4445

 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Penerapan media gambar berseri dapat meningkatkan kemampuan mengarang peserta 

didik kelas III SDN 2 Merak Batin Natar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Istilah metode berasala dari bahasa Yunani “methodos”yaitu cara atau jalan. 

Metode penelitian  merupakan cara atau jalan yang ditempuh  sehubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode 

penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang 

menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan.
46

  

Beradasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud metodologi penelitian adalah 

suatu ilmu tentang cara mendapatkan data melalui kegiata menvermati suatu objek. 

Dengan menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi 

yang bermanfaat unutk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat danb penting 

bagi peneliti. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas.Penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalamsebuah kelas secara bersama.Tindakan tersebut 

diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh peserta didik.
47

 

Penelitian tindakan kelas pada hakekatnya merupakan suatu bentuk penelitian yang 

bersifat reflektif yang dilakukan oleh pendidik sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan 

keahlian mengajar dan sebagainya.
48
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Menurut Arikunto, penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap 

kegiatan belajar berupa suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersamaan. Sedangkan menurut Kunandar penelitian tindakan kelas 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru  atau bersama-sama dengan orang lain 

(berkolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses 

pembelajaran di kelasnya.
49

 

 

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian tindakan merupakan salah satu pemecahan masalah kegiatan belajar berupa 

tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki iklim pembelajaran pembelajaran di 

kelas.Penelitian tindakan kelas terdiri dari empat komponen pokok yang juga menjadi 

menunjuknan  langkah, yaitu: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan tindakan 

3. Observasi 

4. Refleksi  

Untuk lebih mudah memahami konsep penelitian tindakan kelas dapat dilihat 

dalam pada fase langkah PTK  yang dikemukakan  sebagai berikut: 

Gambar I 

Prosedur Penelitian Tindaka Kelas (PTK) 
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Gambar 1 :Bagan Penelitian Tindakan KelasModelKemmis dan Taggartdalam Suharsimi 

Arikunto
50 

Tindakan yang diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas  seperti yang di 

gambarkan dalam bagan diatas adalah terdiri dari empat tahap. Secara rinci tahapan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Perencanaan yaitu mempersiapkan waktu dan materi, menyiapkan media yang 

digunakan, dan membuat perangkat evaluasi.  

2) Pelaksanaan tindakan, yaitu mengenakan tindakan dikelas. Kegiatan yang 

dilaksanakan dalam tahapan ini adalah melaksanakan tindakan penerapan  media 

gambar berseri sebagai upaya meningkatkan kemampuan mengarang dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia yang telah direncanakan. 

3) Observasi, yaitu pelakasanaan pengamatan oleh pengamat. Dalam tahap ini 

dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan 

observasi yang telah dipersiapkan. Peneliti mempersiapkan lembar observasi yang 

telah disiapkan untuk mengetahui kondisi kelas terutama prestasi belajar peserta 

didik dalam pembelajran. Dalam penelitian ini hasil pengamatan kemudian 

didiskusikan dengan kolaborator yaitu pendidik bidang studi Bahasa Indoneisa untuk 

dicari solusi dari permasalahan yang ada pada waktu pembelajran berlangsung. 

4) Refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi atau 

yang sudah dilaksanakan. 

C. Setting Penelitian dan Karakteristik Subyek Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar 

Lampung Selatan.. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai 25 November 2016. 

3. Subjek Penelitian 

Penentuan Subjek dan Objek adalah usaha penentuan sumber data, artinya dari mana 

data penelitian dapat dieroleh.
51

 Yaitu apa yang menjadi poulasi dalam penelitian ini 

yang menjadi subjek adalah: 

1) Peserta didik kelas III SDN 2 Merak Batin Natar dengan jumlah 25 orang. Alasan 

pengambilan populasi dari kelas III SDN 2 Merak Batin Natar adalah berdasarkan 

hasil observasi kelas tersebut kemampuan mengarangnya belum maksimal. 

Adapun jumlah peserta didik sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 2 

Jumlah Subjek Penelitian 

 

No 
Kelas Jumlah Subjek Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1. III SDN 2 Merak Batin 

Natar 

12 13 25 

        Jumlah 12 13 25 

 

D. Rencana Tindakan 

Rencana pelaksanaan pembelajaran pada tiap siklus, dibuat berdasarkan RPP, dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya mengarang dengan menerapkan media 

gambar berseri sebagai model pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

dirancang dengan beberapa siklus.Dalam hal ini, penelitian tindakan kelas hanya 
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dirancang dalam 2 siklus, yakni siklus 1 dan 2 .Setiap siklus dilaksanakan sebanyak dua 

kali pertemuan.Tiap tahapan langkah disusun dalam siklus penelitian.Setiap siklus terdiri 

dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.Secara lebih terperinci, prosedur 

penelitan tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Menyiapkan silabus yang akan digunakan. 

2) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

media gambar berseri. 

3) Menyiapkan lembar observasi. 

4) Menyusun alat eveluasi pembelajaran sesuai indicator dengan menggunakan 

media gambar berseri.  

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan yang dilaksanakan dalam pembelajaran adalah kinerja guru 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan media gambar berseri 

selama dilaksanakan atau diterapkan media gambar berseri. Guru memberikan 

mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi mengarang dan gambar berseri 

serta menggunakan media gambar berseri dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Pendahuluan 

a. Sebelum mulai ke pembelajaran, peserta didik memberi salam kepada guru. 

b. Berdo‟a menurut agamanya masing-masing. 

c. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran peserta didik. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti 
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Pada kegiatan inti ini peneliti menerapkan media gambar berseri dalam 

proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dilaksanakan guru menjelaskan 

terlebih dahulu kepada peserta didik proses atau tahapan dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

a.  Pada tahapan ini gurumenyampaikan materi pelajaran tentang gambar 

berseri. Guru memperlihatkan media gambar berseri kepada peserta didik. 

Guru meminta peserta didik untuk memasangkan urutan media gambar 

berseri pada papan tulis. Guru menanyakan alasan logis kepada peserta 

didik mengapa memilih urutan gambar tersebut. Guru kemudian 

menjelaskan kepada peserta didikcara membuat karangan dengan 

menggunakan media gambar berseri. 

b. Tahap inti pembelajaran, guru menugaskan kepada peserta didik membuat 

karangan berdasarkan gambar berseri dengan judul gambar “Menanam 

Padi”, “Kegiatan Sehari-hari”, “Akibat Membuang Sampah Sembarangan”, 

dan “ Keluargaku” yang telah disediakan di depan kelas. Peserta didik 

diberi keleluasaan untuk membuat karangan dengan melihat gambar yang 

telah disediakan di depan kelas, sehingga peserta didik dapat berkreasi atau 

membuat karangan menurut pengamatan peserta didik tentang gambar yang 

terpampang di papan tulis. 

c. Gurumeminta peserta didik ke depan kelas untuk membaca hasil mengarang 

yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan gambar berseri. 

d. Tahap akhir pembelajaran, guru mengumpulkan hasil kreasi menulis 

karangan peserta didik, lalu guru bersama peserta didik mengoreksi 

kekurangan yang terdapat pada hasil menulis karangan peserta didik. 

Setelah mengetahui kekurangan pada hasil karangan tersebut, guru 
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kemudian mengulangi pelajaran yang telah disampaikan tadi, sehingga 

peserta didik dapat mengerti lebih jelas lagi tentang materi yang diajarkan. 

3) Penutup 

a. Melakukan proses komunikatif antara peserta didik dan guru untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang diperoleh.  

b. Melakukan refleksi pembelajaran berdasarkan pembelajaran yang telah 

dilakukan.  

c. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik.  

d. Guru menyimpulkan materi pelajaran dan mengakhiri kegiatan 

pembelajaran.  

 

c. Observasi 

Pada tahapan observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan pengamatan dilakukan terhadap pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar berseri yang berpedoman pada 

lembar observasi. Hasil pengamatan yang didapat digunakan untuk memerbaiki 

proses pembelajaran pada siklus berikutnya. 

d. Refleksi  

 Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika guru pelaksana 

sudah selesai melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk 

mendiskusikan rancangan tindakan. 
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 Jika penelitian tindakan dilakukan beberapa siklus, maka dalam refleksi 

terakhir, peneliti menyampaikan rencana yang disarankan keada peneliti lain 

apabila dia menghentikan kegiatannya, atau kepada diri sendiri apabila akan 

melanjutkan dalam kesempatan lain. 

2. Siklus II 

Siklus kedua dilakukan dengan tetap mengacu pada prosedur kegiatan yang sama 

pada siklus pertama yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Hanya saja, pada siklus kedua ini, aktivitas perencanaan dan tindakan senantiasa 

bertolak pada upaya perbaikan atau koreksi terhadap kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada siklus pertama. Adapun pelaksanaan tindakan pada siklus kedua yaitu: 

1) Perencanaan 

2) Pelaksanaan 

Peneliti melaksanakan kegiatan belajar berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

3) Observasi 

Peneliti mengamati setiap proses pembelajaran pada siklus ini. 

4) Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan pada siklus II. Selain untuk mengetahui pencapaian kemampuan 

mengarangpeserta didik, analisis juga dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dalam proses belajar mengajar di kelas pada siklus II. Berdasarkan 

hasil analisis ataupun refleksi pada siklus I dan II terhadap kemampuan 

mengarang peserta didik, maka guru akan menyimpulkan apakah hipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Jika kemampuan mengarang peserta didik, dan 

performansi guru sesuai dengan indikator (meningkat), maka pembelajaran 

bahasa Indonesia mengarangdengan menggunkan media gambar berseri 
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diterapkan dapat meningkatkan kemampuan mengarang peserta didikBahasa 

Indonesia di sekolah dasar.Dalam Penelitian Tindakan Kelas di kelas III  SDN 2 

Merak Batin Natar, penulis merencanakan untuk melaksanakan 2 siklus, setiap 

siklus dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakanmetode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a.  Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku 

objek sasaran.
52

 Observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan data) utuk 

memotret sebera jauh efektif tindakan telah mencapai sasaran.
53

 

Observasi digunakan untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematisterhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.Dalam 

menggunakanobservasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya 

denganformat atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Observasi ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang situasi belajar mengajar dan untuk mengetahui 

aktivitas peserta didik pada saat dilakukannya tindakan.Pengambilan data tersebut 

dengan lembar observasi. 

b. Tes 

Tesadalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar  bagi penetapan 

                                                           
 

52
Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka 

Cipta2011), h. 104 
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Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas(Jakarta: Rajawali Pers2011), h. 143 
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skor angka..
54

Tes digunakan untuk menilai dan mengukur keberhasilan peserta didik 

mengarang dengan menggunakan media gambar berseri.Tes ini untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan mengarang peserta didik kelas III SDN 2 Merak batin Natar. 

Tes yang diberikan berupa tugas mengarang yang akan diukur berdasarkan kriteria 

berikut: 

Tabel 3 

Rubrik Penilaian Kemampuan  Mengarang Berdasarkan Rangsang Gambar 

 

No. Aspek yang Dinilai Tingkat Capaian Kinerja 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan gambar      

2 Ketepatan makna keseluruhan cerita      

3 Ketepatan kata      

4 Ketepatan kalimat      

5 Ejaan dan tata tulis
55

      

 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal 

kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-

hal yang dipandang perlu dan memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian 

tindakan kelas.
56

 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak 

yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
57

 

                                                           
 54

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 170 
55

 Burhan Nurgiyantoro, Op Cit., h. 406 
56

 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Rajawali Pers2011), h. 157 
57

 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2012), h. 
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Adapun wawancara ini ditujukan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

dan peserta didik kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar, yang dapat memberikan 

informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang penerapan media gambar 

berseri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalahteknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat 

berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam 

pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.
58

 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui danmendapatkan daftar nama peserta 

didik yang menjadi sampel. Dalam hal ini adalah peserta didik kelas III SDN 2 Merak 

Batin Natar. 

F. Analisis data 

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data.Analisis data adalah 

rangkaian kegiatan pengelompokkan, sistematisasi, panafsiran dan verifikasi data agar 

sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.
59

 

Tekhnik analisis data yang digunakan secara deskreptif yaitu hanya mengumpulkan 

data yang diperoleh melalui observasi dan tes hasil belajar disusun, dijelasknan, dan 

akhirnya di analisis menjadi tiga tahapan yaitu: 
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M. Iqbal Hasan, Op.Cit, h. 87. 
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 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agma (Bandung: Remaja Rosdakarya2003), h. 191 
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Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk 

menggambarkan keadaan peerta didik selama mengikuti proses pembelajaranbahasa 

Indonesia khususnya pada aspek menulis atau mengarang. Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptifdengan melihat gejala atau tanda-tanda perubahan sikap 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mengarang yang diterapkan dengan 

menggunakan media gambar berseri.Langkah yang dilakukan tersebut sebagai berikut. 

1. Reduksi Data(data reduction) 

Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akanmemberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan 

2. Penyajian Data(data display) 

Penyajian data dapat  dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.  

3. Rata-Rata 

Rata-rata digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar degan 

menggunakan rata-rata skor hasil belajar masing-masing siklus. Adapun rumus 

mencari rata-rata sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

X  = Nilai Rata-rata 
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Ʃ X = Jumlah semua nilai peserta didik 

Ʃ N = Jumlah peserta didik  

Untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan rumus: 

 X 100 

Keterangan: 

P= Ketuntasan belajar 

G. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas, yang mana dilaksanakan 

berdasarkan siklus. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan 2 siklus, sebagai indikator 

keberhasilan yang diharapkan dalam penelitian adalah apabila hasil belajar peserta didik 

dalam  mata pelajaran Bahasa Indonesia telah menunjukkan peningkatan pada setiap 

siklusnya yakni 80%.  

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah apabila:Banyaknya 

peserta didik yang mampu dalam mengarang minimal mencapai 80% dari jumlah seluruh 

peserta didik. 

Dengan melihat data tingkatan keberhasilan di atas, dapat diketahui keberhasilan 

proses belajar mengajar yang telah dilakukan peserta didik dan guru. Dengan kriteria 

pengukuran tersebut di atas maka diharapkan agar peserta didik dapat mencapai hasil 

belajar yang baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SDN 2 Merak BatinNatar 

Lampung Selatan dapat berjalan secara maksimal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

a. Profil SDN 2 Merak Batin Natar 

1. Sejarah Berdirinya SDN 2 Merak Batin Natar 

Awal mula berdirinya SDN 2 Merak Batin Natar Lampung Selatan yaitu pada 

tahun 1969 dengan nama sekolah SDN 2 Merak Batin Natar. 

SDN 2 Merak Batin ini didirikan dengan luas tanah seluruhnya 8100 meter persegi. 

Adapun yang dipakai sekarang bangunan seluas 588 meter persegi. 

Sejak berdirinya hingga sekarang ini, SDN 2 Merak Batin Natar telah mengalami 

pergantian kepala sekolah diantaranya sebagai berikut: 

1. Hj. Nawawi (1970-1982) 

2. Dra. Kartini (1982-2002) 

3. Dra. Sudarmi (2002-2003) 

4. Dra. Juairiyah (2004-2010) 

5. Auniyati, S.Pd.I (2010-Sekarang) 

Dibawah pimpinan Ibu Auniyati,S.Pd.I sedang diupayakan untuk meningkatakan 

mutu pendidikan dan menciptakan peserta didik yang cerdas, aktif dan kreatif. 

2. Visi dan Misi SDN 2 Merak Batin Natar 

a. Visi SDN 2 Merak Batin Natar 

Visi SDN 2 Merak Batin Natar adalah untuk menghasilkan peserta didik kreatif, 

berkualitas, mencerdaskan bangsa, beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. 
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b. Misi SDN 2 Merak Batin Natar 

1. Membimbing dan mendidik peserta didik agar memiliki kecerdasan, 

keterampilan, dan disiplin. 

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingg prestasi 

peserta didik dapat meningkat. 

3. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dibidang olahraga, agar tercapai prestasi 

yang optimal. 

4. Menumbuhkan dan melaksanakan seluruh komponen sekolah untuk disiplin 

dalam segala aspek. 

5. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dibidang kesenian, sehingg dapat 

mengembangkan bakat dan prestasinya dalamsetiap perlombaan. 

6. Berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif untuk 

belajar. 

7. Menumbuhkan seluruh komponen sekolah untuk memenuhi rasa kepedulian 

terhadap sesama dan lingkungan masyarakat. 

3. Identitas SDN 2 Merak Batin Natar 

1. Nama Sekolah : SDN 2 Merak Batin 

2. Alamat  : 

a. Jalan  : Sitara Tanjung Senang 

b. Kelurahan /Desa : Merak Batin 

c. Kecamatan : Natar 

d. Kabupaten/ Kota : Lampung Selatan 

e. Provinsi  : Lampung 

f. NPSN  : 10800324 

g. NSS  : 10.11.20.11.3008 

h. NIS  : 100100 

i. Regester  : 0428 

j. Kode Pos   : 35362 
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3. Nama Kepala Sekola: AUNIYATI, S.Pd.I 

4. NIP   : 196210121983032012 

5. No. Rekening : 4030005000672 

6. Telepon/ HP  : 085269863714 

7. Mulai Operasional : 1969 

8. Luas Tanah/Lahan : ± 8100 

9. Luas Bangunan : 588 M 

10. Status Tanah  : Milik Sendiri 

11. Status Bangunan : Inpress 

12. Terakreditasi  : B 

 

4. DataTenaga Pengajar dan Tenaga Kerja  SDN 2 Merak Batin Natar 

Tabel IV 

DataTenaga Pengajar dan Tenaga Keja SDN 2 Merak Batin Natar  

Pelajaran2015/2016 

NO 
NAMA GURU NIP 

STATUS 

GURU 

KUALI

FIKASI 

PENDI

DIKAN 

KET 

1 
AUNIYATI, 

S.Pd.I 
196210121983031012 Tetap S1 Kepsek 

2 
RUSNI, 

S.Pd.SD.MM 
196202252980102001 Tetap S2 

Guru 

Kelas 

3 
EMZAIMAR 

ZEIN, S.Pd 
195810141982022003 Tetap S1 

Guru 

kelas 

4 
Hj.FAULINA.S, 

S.Pd.MM 
195908021980112001 Tetap S2 

Guru 

kelas 

5 SUMARNI, S.Pd 196209011984032007 Tetap S1 
Guru 

kelas 

6 
FATMAWATI, 

S.Pd 
196012041982032003 Tetap SI 

Guru 

kelas 

7 
SARIYATUN, 

S.Pd 
196012121983032015 Tetap S1 

Guru 

kelas 

8 HINTERNAWA 195906141982032006 Tetap SPG Guru 
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TI kelas 

9 Dra. SUAIDAH 196404261985032008 Tetap S1 

Guru 

Agama 

Islam 

10 
SITI  AISYAH, 

S.Pd 
196412081986032009 Tetap S1 

Guru 

kelas 

11 NURIDAH, S.Pd 196502051986032008 Tetap S1 
Gurukela

s 

12 
NILDAWATI, 

S.Pd 
196607141980032004 Tetap S1 

Guru 

B.Lam 

13 SUTARMI 195907231982032005 Tetap PGA 

Guru 

Agama 

Islam 

14 SUSILAWATI 131305998 Tetap SPG 
Guru 

kelas 

15 SUGIARNI, S.Pd 196509222007012005 Tetap S1 
Guru 

kelas 

16 
RIA SUNARSIH, 

S.Pd.AUD 
197007212007012009 Tetap S1 

Guru 

kelas 

17 

FARIDA 

SURYANI, 

S.Pd.I 

- T.Tetap S1 
Guru 

Honor 

18 

DIAN 

AGUSTRIANI, 

A.Md 

- T.Tetap D III 
Guru 

Honor 

19 
BAGUS ADI 

PUTRA 
- T.Tetap S1 

Guru 

Honor 

20 
VENI SRI 

HANDAYANI 
- T.Tetap SMA Perpus 

21 EDWAR - T.Tetap SMA 
Penjaga 

Sek 

Sumber: Dokumentasi SDN 2 Merak Batin Natar  11 Novemberl 2016 
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Keterangan: 

Guru Tetap    : 16 Orang 

Guru Tidak Tetap  : 2 Orang 

Tenaga Administrasi  : 1 Orang 

Penjaga Perpustakaan  : 1 Orang 

Penjaga Sekolah/Kebersihan : 1 Orang 

Jumlah Keseluruhan  : 21 Orang 

5. Data Jumlah Peserta Didik diSDN 2 Merak Batin Natar 

Tabel V 

Data siswa di SDN 2 Merak Batin Natar 

Kelas 

JUMLAH SISWA 

KE

T 

2013/ 

2014 

JUMLAH 

ROMBEL 

2014

/ 

2015 

JUMLA

H 

ROMBE

L 

2015

/ 

2016 

JUMLA

H 

ROMBE

L 

I 51 2 43 2 32 1  

II 62 2 52 2 43 2  

III 46 2 46 2 51 2  

IV 72 2 46 2 50 2  

V 58 2 66 3 52 2  

VI 61 2 56 3 67 3  

Jml 350 12 309 14 293 12  
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6. Sarana dan PrasaranaSDN 2 Merak Batin Natar 

a. Sarana Gedung 

Tabel VI 

Sarana Gedung di SDN 2 Merak Batin Natar 

NO JENIS JUMLAH UKURAN 

KONDISI 

B RR RB 

1 Ruang Kelas 9 576 m2 6 - 3 

2 Ruang-ruang 

pimpinan 

1 12 m2 - - - 

3 Ruang Guru 1 24 m2 - - - 

4 Ruang Tata Usaha - - - - - 

 Sumber: Dokumentasi SDN 2 Merak Batin Natar  11 November 2016 

b. Sarana Fasilitas Belajar 

Di SDN 2 Merak Batin Natar terdapat beberapa sarana Fasilitas Belajar : 

1) Terdapat 1 ruang perpustakaan. 

c. Sarana Penunjang 

Di SDN 2 Merak Batin Natar terdapat beberapa sarana Penunjang : 

1) Terdapat 4 ruang WC yang terdiri dari 2 WC  peserta didik putra dan putri, dan 2 

WC khusus guru. 

2) 1 Ruangan Mushola 

3) 1 lapangan olahraga 

4) 1 ruang gudang. 
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b. Penerapan Media Gambar Berseri Dalam Meningktkan Kemampuan Mengarang 

Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar. 

 Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan dengan melakukan observasi, 

tes, dan dokumentasi maka meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui penerapan 

media gambar berseri dalam meningkatkan kemampuan mengarang pada pembelajaran 

bahasa Indonesia kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar dapat penulis jelas kan sebagai 

berikut: 

1. Tindakan Kelas Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan  

Siklus I dilaksanakan dengan 2x pertemuan  pada hari Rabu, 26 Oktober  

2016 dan 28 Oktober 2016. 

 Siklus 1 Pertemuan Pertama Dilaksanakan Tanggal 26 Oktober 2016 

1. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama) 

Pada pertemuan pertama tindakan kelas siklus 1 ini dipersiapkan perangkat 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Menyusun Rencana Pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia dengan kompetensi 

dasar menulis karangan sederhana berdasarkan gambar berseri dengan judul 

gambar berseri “ Menanam Padi”. 

b. Memberikan materi tentang mengarang dan contoh karangan dengan 

menggunakan media gambar berseri serta menjelaskan tentang gambar berseri. 

c. Meminta peserta didik untuk mengemukakan pendapat mereka tentang 

mengarang dan gambar berseri. 
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Tujuan Pembelajaran: 

a. Peserta didik mampu menulis karangan sederhana berdasarkan gambar berseri. 

b. Peserta didik mampu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan yang 

diungkapkan melalui tulisan/karangan. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)    

 Setelah dipersiapkan rencana pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai, 

maka proses pembelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran 

dan menggunakan media gambar berseri “Menanam Padi”. Pada pertemuan pertama 

ini proses pembelajaran diikuti oleh 25 peserta didik, disini peneliti bertugas sebagai 

guru dengan memberikan materi bahasa Indonesia, dan wali kelas III sebagai 

observer. Adapun proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2x 35 menit. Pada 

pertemuan ini materi yang disampaikan adalahmenjelaskan tentang mengarang dan 

gambar berseri. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Pertemuan  pertama pada siklus ini guru membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik atau ketua kelas 

untukmemimpin doa lalu guru berkenalan terlebih dahulu dengan peserta 

didik. 

b. Sebelum memberi materi kepada peserta didik, guru terlebih dahulu 

memperkenalkan diri. 

c. Guru melakukan pengecekan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti pelaksanaan pembelajaran. 

d. Peserta didik memeriksa kebersihan kelas dan dirinya sendiri. 

e. Guru melakuan komunikasi tentang kehadiran peserta didik serta meminta 

peserta didik untuk memperkenalkan dirinya. 
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f. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. “ Apakah kalian siap belajar hari 

ini ? jika kalian siap katakan ya siap ! hari ini kalian harus siap dan lebih 

semangat untuk belajar. Selanjutnya bertepuk kompak. 

g. Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetauan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari. 

h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Kegiatan Inti 

a. Padapertemuan awal siklus pertama ini, penelitimemberikan penjelasan 

tentang mengarang.  

b. Bertanya jawab tentang mengarang. 

c. Memberi penjelasan tentang gambar berseri. 

d. Memperlihatkan contoh gambar berseri dan memberi contoh karangan 

sederhana dengan menggunakan media gambar berseri. 

e. Peserta didik mengamati gambar berseri dan contoh karangan dari gambar 

berseri tersebut. 

f.     Lalu guru mengeluarkan gambar berseridengan judul “Menanam Padi” dan 

meminta peserta didik untuk mengurutkan gambar sesuai dengan urutannya. 

g. Guru memberi tugas kepada peserta didik untuk mengarang sesuai dengan 

urutan gambar tersebut. 

h. Guru meminta peserta didik untuk membacakan teks mengarang yang mereka 

kerjakan. 

i.     Guru meminta kesan-kesan yang di peroleh peserta didik dari pelajaran 

tersebut dan menyimpulkan materi yang di proleh dan di hubungkan dengan 

bahan pelajaran Bahasa Indonesia. 
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j.     Guru memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik dan hasil-

hasil yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum di 

capai peserta didik. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil kerja mereka. 

b. Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk mempelajari pelajaran 

selanjutnya. 

c. Guru dan peserta didik bersama-sama mengakhiri pelajaran dengan berdo‟a 

dan salam. 

 

3. Observasi Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)    

  Pada tahap siklus pertama ini, dari hasil pengamatan pada proses pembelajaran 

berlangsung, terlihat peserta didik masih bingung dengan penerapan media gambar 

berseri dikarenakan kelas yang kurang kondusif. Peserta didik masih belum terbiasa 

menggunakan media gambar berseri, dan peserta didik masih terlihat canggung, malu 

saat menyampaikan hasil mengarang mereka di depan kelas.Namun peserta didik cukup 

tertarik dalam mengarang karena menggunakan media gambar berseri. 

Pada siklus pertama ini peneliti yang bertindak sebagai guru memberikan tugas 

mengarang yang dikerjakan secara individu kepada peserta didik. 

4. Refleksi Tindakan Kelas Siklus I (Pertemuan Pertama)    

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari siklus I pertemuan pertama masih 

terdapat beberapa kendala.Adapun hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

yaitu peserta didik masih bingung dengan cara belajar yang akan mereka lakukan, 

peserta didikmasih belum terbiasa menggunakan media gambar berseri, suasana kelas 

sedikit ramai pada saat guru mengeluarkan gambar berseri, ada beberapa peserta didik 

yang nilainya rendah, tertimggal dengan temannya dikarenakan kurang memahami 
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materi pada saat guru menerangkan materi yang telah dielajari dikelas.Berdasarkan dari 

analisis di atas tampak munculnya hambatan pada saat penelitian, maka perlu adanya 

perbaikan yang dilanjutkan pada penelitian dalam siklus berikutnya. 

Siklus 1 Pertemuan Kedua Dilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2016 

1. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus 1 (Pertemuan Kedua) 

Pada pertemuan kedua tindakan kelas siklus 1 ini dipersiapkan perangkat 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia. 

b. Menjelaskan kembali materi tentang mengarang dan gambar berseri. 

c. Menyiapkan gambar berseri dengan judul “Kegiatan Sehari-hari” 

Tujuan Pembelajaran : 

a. Peserta didik mampu menulis karangan sederhana berdasarkan gambar berseri. 

b. Peserta didik mampu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan yang 

diungkapkan melalui tulisan/karangan melalui gambar berseri. 

c. Peserta didik mampu membuat karangan dengan menggunakan media gambar 

berseri dengan judul “Kegiatan Sehari-hari” dan peserta didik dapat mengetahui 

apa yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus 1 (Pertemuan Kedua) 

Pada pertemuan kedua ini proses pembelajaran diikuti oleh 25 peserta didik, 

disini peneliti bertugas sebagai guru dengan menggunakan media gambar berseri. 

Adapun proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2x35 menit.  
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1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian bersama-sama membaca doa 

dengan dipimpin oleh ketua kelas. 

b. Melakukan apersepsi dan motivasi 

c. Guru mengajak peserta didik tepuk kompak agar peserta didik bersemangat 

mengikuti pelajaran 

d. Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetauan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari (apersepsi) apakah kalian ingat dengan pelajaran 

kemarin ? apa yang kalian pelajari ?  

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. Guru mencoba menggali pengalaman peserta didik dalam sehari-hari dengan 

mengajukan pertanyaan. 

g. Peserta didik diajak bercerita tentang pengalaman mengesankan yang pernah 

dialaminya. 

h. Kemudian guru menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dan 

menjelaskan langkah-langkah pada kegiatan inti serta proses  penilaiannya. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengeluarkan gambar berseri dengan judul “Kegiatan Sehari-hari” 

b. Guru memasangkan gambar secara acak, peserta didik diminta mengurutkannya 

c. Peserta didik mengamati gambar berseri dan contoh karangan dari gambar 

berseri tersebut. 

d. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang gambar yang diamati. 

e. Peserta didik menulis pengalaman berdasarkan pengamatan media gambar 

f. Peserta didik membaca hasil tulisan/karangan mereka di depan kelas 
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g. Peserta didik melakukan penilaian terhadap teman mereka yang membacakan 

hasil karangan di depan kelas. 

h. Guru meminta kesan-kesan yang di peroleh peserta didik dari pelajaran tersebut 

dan menyimpulkan materi yang di proleh dan di hubungkan dengan bahan 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

i. Guru memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik dan hasil-

hasil yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum di 

capai peserta didik. 

3. Kegiatan Akhir/ Penutup 

a. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil kerja mereka. 

b. Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk mempelajari pelajaran 

selanjutnya. 

c. Guru dan peserta didik bersama-sama mengakhiri pelajaran dengan berdo‟a dan 

salam. 

3. Observasi Tindakan Kelas  Siklus 1 (Pertemuan Kedua) 

  Pada pertemuan kedua ini keadaan peserta didik lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Peserta didik terlihat lebih semangat, mereka mulai antusias dengan 

kegiatan belajar mengajar, mereka juga sudah mulai memahami media gambar berseri. 

Pada siklus I pertemuan kedua ini peserta didik sudah mulai terbiasa menggunakan 

media gambar berseri, keaktifan peserta didik sudah terlihat baik. 

Pada siklus ini peneliti masih membahas tentang mengarang menggunakan 

media gambar berseri. Kemampuan mengarang peserta didik mengalami peningkatan 

dalam mengerjakan tes mengarang menggunakan media gambar berseri. Adapun hasil 

tes kemampuan mengarang siklus 1 sebagai berikut : 
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Tabel VII 

Hasil Tes Kemampuan Mengarang Narasi Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia 

kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar 

 

NO NAMA SISWA KATEGORI SKOR KETERANGAN 

A B C D E   

1 Aulia Putri 15 10 10 10 15 60 Kurang Mampu 

2 Anastasya Mutiara. D 20 10 15 10 15 70 Cukup Mampu 

3 Alvan Marsel. T 15 10 10 15 10 60 Kurang Mampu 

4 Ahmad Fadhil. A 20 15 15 20 20 90 Sangat Mampu 

5 Ahmad Farel 20 10 15 15 15 75 Mampu 

6 Az-zahra Sahrani 20 20 10 15 15 80 Mampu 

7 Ade Budi Irawan 10 5 10 5 10 40 Tidak Mampu 

8 Abhi Seka Al-zena. P 15 10 10 15 10 60 Kurang Mampu 

9 Fahri Irwansyah 10 5 5 10 10 40 Kurang Mampu 

10 Firsa Aprilia 20 10 15 15 20 80 Mampu 

11 Fadhil Satya Persada 20 15 15 10 10 70 Cukup Mampu 

12 Hanum 15 15 15 15 15 75 Mampu 

13 Intan Apriliana Sari 10 10 10 10 10 50 Tidak Mampu 

14 Kayla Anastasya 15 10 15 15 15 70 Cukup Mampu 

15 M. Azis Nurhadil 10 5 10 5 10 40 Tidak Mampu 

16 M. Arif Chandra 20 15 20 10 10 75 Mampu 

17 M. Arya Agustian 15 10 10 10 15 55 Kurang Mampu 

18 Rizki Farel Sanjaya 10 10 10 10 10 50 Tidak Mampu 

19 Sesilita Amanda 20 10 10 10 15 65 Cukup Mampu 

20 Seka Zakia. K 20 15 20 15 20 90 Sangat Mampu 

21 Sifa Salsabila 15 10 10 10 15 60 Kurang Mampu 
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22 Suryani 15 10 10 15 15 65 Cukup Mampu 

23 Sultan Tamir Prana 10 10 10 10 10 50 Tidak Mampu 

24 Marsya 20 10 10 15 15 70 Cukup Mampu 

25 Zahra Aulia Maharani 15 10 15 15 15 70 Cukup  Mampu 

 

Berdasarkan data di atas maka dapat diambil nilai kemampuan mengarang 

Nilai kemampuan mengarang kelasIII pada Siklus I : 

   X 100 

Keterangan: 

P  = Jumlah Ketuntasan Kemampuan Mengarang Peserta didik 

 

Dengan demikian nilai kemampuan mengarang peerta didik kelas III pada siklus I 

adalah 56%. 

Berdasarkan tabel diataspada siklus 1 pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar berseri dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 90.Tingkat kemampuan 

mengarang peserta didik di dalam kelas sebanyak 2(8%) peserta didik sangat mampu, 

5(20%) peserta didik mampu, 7(28%)peserta didikcukup mampu,6(24%)peserta didik 

kurang mampu, dan 5(20%)tidak mampu. Diperoleh presentase ketuntasan sebanyak 

56% yang mampu mengarang dan 44% yang belum mampu mengarang. 

4. Refleksi Rencana Tindakan Siklus 1 (Pertemuan Kedua) 

Pada pertemuan kedua siklus pertama ini peserta didiksudah mampu mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan baik,Dari hasil tes kemampuan mengarang peserta 

didik di akhir siklus menunjukan adanya peningkatan dari sebelum dilakukannya 

tindakan dengan menerapkan media gambar berseri,namun hasil yang diperoleh 
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belum maksimal. Kemampuan peserta didik dalam mengarang dengan menggunakan 

media gambar berseri cukup mendukung, hal ini dapat dilihat pada : 

a. Data awal kemampuan mengarang dengan presentase 36% yang mampu 

mengarang dan siklus 1 dengan presentase 56% yang mampu mengarang. 

b. Berdasarkan hasil kemampuan mengarang di atas, maka kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar berseri masih belum berhasil atau belum 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan maka akan dilanjutkan pada 

siklus II. 

Siklus IIPertemuan Pertama Dilaksanakan Tanggal 2 November 2016 

1. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus II (Pertemuan pertama) 

1) Menyusun Rencana Pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia 

2) Menyiapkan media gambar berseri dengan judul “Akibat Membuang Sampah 

Sembarangan. 

3) Menjelaskan kepada peserta didik dampaknya apabila membuang sampah 

sembarangan. 

4) Menjelaskan lingkungan sehat dan tidak sehat. 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Peserta didik mampu membuat karangan sederhana dengan media gambar 

berseri yang berjudul “Akibat Membuang Sampah Sembarangan”. 

2. Peserta didik mampu mengetahui dampak jika membuang sampah 

sembaragan. 

3. Peserta didik mampu membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat.\ 
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2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II (Pertemuan pertama) 

Pada pertemuan kedua ini proses pembelajaran diikuti oleh 25 peserta didik, 

disini peneliti bertugas sebagai guru dengan menggunakan media gambar berseri. 

Adapun proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2X35 menit.  

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Pertemuan  pertama pada siklus ini guru membuka pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik atau ketua kelas 

untukmemimpin doa. 

b. Guru melakukan pengecekan kehadiran peserta didik sebelum mengikuti 

pelaksanaan pembelajaran. 

c. Peserta didik memeriksa kebersihan kelas dan dirinya sendiri. 

d. Guru melakuan komunikasi tentang peserta didik. 

e. Guru memberi motivasi kepada peserta didikdan membengkitkan 

semangat peserta didik dengan tepuk semangat. 

f. Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetauan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari (apersepsi) apakah kalian ingat dengan 

pelajaran kemarin ? apa yang kalian pelajari ?  

g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

h. Langkah-langkah pada kegiatan inti serta proses penilaiannya. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan kembali tentang mengarang dan gambar berseri. 

b. Guru meminta peserta didik untuk mengecek kebersihan kelas. 

c. Guru menjelaskan kepada peserta didik dampaknya jika kita membuang 

sampah sembarangan. 
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d. Guru mengeluarkan gambar berseri dengan judul “Akibat Membuang Sampah 

Sembarangan” 

e. Peserta didik mengamati gambar berseri dan contoh karangan dari gambar 

berseri tersebut. 

f. Peserta didik dengan bimbingan guru menyusun kerangka karangan 

g. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang gambar yang diamati. 

h. Guru meminta peserta didik untuk mengarang sesuai dengan urutan gambar 

berseri dengan judul ”Akibat Membuang Sampah Sembarangan” 

i. Guru meminta peserta didik maju ke depan kelas untuk membaca hasil 

karangan yang mereka kerjakan. 

j. Guru meminta kesan-kesan yang di peroleh peserta didik dari pelajaran 

tersebut dan menyimpulkan materi yang di proleh dan di hubungkan dengan 

bahan pelajaran Bahasa Indonesia 

k. Guru memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik dan hasil-

hasil yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum 

di capai peserta didik. 

3. Kegiatan Akhir/ Penutup 

a. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil kerja mereka. 

b. Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk mempelajari  pelajaran 

selanjutnya. 

c. Guru dan peserta didik bersama-sama mengakhiri pelajaran dengan berdo‟a 

dan salam. 

3. Observasi Tindakan Kelas Siklus II 

Pada siklus II pertemuan pertama  ini banyak perkembangan positif yang 

dicapaipeserta didik, peserta didik sudah dapat membedakan antara lingkungan sehat 
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dan tidak sehat, mereka lebih memahami tentang kebersihan lingkungan dan 

menjaga lingkungan disekitarnya karena mereka tahu bagaimana dampaknya jika 

membuang sampah sembarangan. akan tetapi masih ada beberapa peserta didik yang 

belum mampu mengarang. Penyebabnya kurang antusias peserta didikketika dalam 

proses belajar mengajar, yang bersifat pada ranah psikomotoriknya, namun 

disamping itu peserta didiksudah mengalami peningkatan kemampuan mengarang 

yang cukup memuaskan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, para peserta 

didiksemakin aktif karena pertemuan ini mereka mendapatkan pengalaman belajar 

yang bervariasi, hal ini ditunjukkan dengan peran aktif mereka dalam berbagai hal. 

4. Refleksi Tindakan Kelas Siklus II 

Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran mengarang dengan menggunakan 

media gambar berseri sudah berjalan dengan baik.Mereka lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Namun masih ada peserta didik yang belum begitu 

memahami mengarang dengan menggunakan media gambar berseri, disebabkan 

peserta didik kurang memperhatikan saat guru menjelaskan di depan kelas.  

1. Perencanaan Tindakan Kelas Siklus II (Pertemuan kedua) 

Siklus II Pertemuan kedua Dilaksanakan Tanggal 9 November 2016: 

Perencanaan Tindakan Kelas Siklus II (pertemuan kedua) 

Pada pertemuan kedua siklus kedua ini dipersiapkan perangkat pembelajaran sebagai 

berikut : 

1) Menyusun Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Indonesia. 

2) Menunjukkan gambar berseri kepada peserta didik dengan judul “Keluargaku” 

Tujuan Pembelajaran: 
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1.  Peserta didik mampu mengarang sederhana dengang judul “Keluargaku”. 

2. Peserta didik mampu meceritakan anggota keluarganya. 

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus II (pertemuan kedua) 

Pada pertemuan kedua ini proses pembelajaran diikuti oleh 25 peserta didik, 

disini peneliti bertugas sebagai guru dengan menggunakan  media gambar berseri. 

Adapun proses pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2x 35 menit.  

1. Kegiatan pendahuluan 

a. Pada siklus ini guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

meminta salah satu peserta didik atau ketua kelas untukmemimpin doa lalu 

guru berkenalan terlebih dahulu dengan peserta didik. 

b. Guru melakukan pengecekan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti pelaksanaan pembelajaran. 

c. Peserta didik memeriksa kebersihan kelas dan dirinya sendiri. 

d. Guru melakuan komunikasi tentang kehadiran peserta didik. 

e. Guru memberi motivasi kepada peserta didik. “ Apakah kalian siap belajar hari 

ini ? jika kalian siap katakan yes yes yes siap ! hari ini kalian harus siap dan 

lebih semangat untuk belajar. 

f. Guru mengajak peserta didik untuk bertepuk kompak agar peserta didik 

bersemangat untuk mengikuti pelajaran 

g. Guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetauan sebelumnya 

dengan materi yang akan dipelajari (apersepsi) apakah kalian ingat dengan 

pelajaran kemarin ? apa yang kalian pelajari ?  

h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

i. Langkah-langkah pada kegiatan inti serta proses penilaiannya 
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2. Kegiatan Inti  

a. Guru mengeluarkan gambar berseri dengan tema “Keluargaku” 

b. Peserta didik mengamati gambar berseri dan contoh karangan dari gambar 

berseri tersebut. 

c. Guru dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang gambar yang diamati. 

d. Peserta didik menyebutkan anggota keluarga 

e. Guru meminta peserta didik untuk mengarang menggunakan media gambar 

berseri yang telah diberikan 

f. Peserta didik membaca hasil tulisan/karangan mereka di depan kelas 

g. Peserta didik melakukan penilaian terhadap teman mereka yang membacakan 

hasil karangan di depan kelas. 

h. Guru meminta kesan-kesan yang di peroleh peserta didik dari pelajaran 

tersebut dan menyimpulkan materi yang di proleh dan di hubungkan dengan 

bahan pelajaran Bahasa Indonesia. 

i. Guru memberikan penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik dan hasil-

hasil yang di capainya di lanjutkan guru mengkonfirmasi materi yang belum di 

capai peserta didik. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil kerja mereka. 

b. Guru memberi arahan kepada peserta didik untuk mempelajari pelajaran 

selanjutnya. 

c. Guru dan peserta didik bersama-sama mengakhiri pelajaran dengan berdo‟a 

dan salam. 
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3. ObservasiTindakan Kelas Siklus II (pertemuan ke dua 

1. Pada pertemuan kedua siklus ke II ini keadaaan peserta didik lebih baik dari 

sebelumnya. Peserta didik terlihat lebih semangat dan terlihat lebih berani 

mengungkapkan pendapat mereka masing-masing serta peserta didik bisa 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan teratur. 

2. Banyak perkembngan positif yang dicapaik pesrta didik semakin antusias karena 

dalam 4 kali pertemuan ini mereka mendapatkan pengalaman belajar yang 

bervariasi, hal ini ditunjukan dengan peran aktif mereka dalam berbagai hal, 

seperti dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar peserta didik terlihat antusias 

saat belajar serta menampakan rasa gembira dan senang selama mengikuti 

pembelajaran. Peserta didik lebih senang dengan menggunakan media gambar 

berseri, mereka terlihat lebih bersemangat mengarang dengan menggunakan 

media gambar beseri. 

3. Hasil Tes Kemampuan Mengarang menggunakan media gambar berseri siklus II 

Tabel VIII 

Hasil Tes Kemampuan Mengarang Narasi Pada Pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar 

 

NO NAMA SISWA KATEGORI SKOR KETERANGAN 

A B C D E   

1 Aulia Putri 10 10 10 10 10 70 Cukup Mampu 

2 Anastasya Mutiara. D 20 10 15 10 15 80  Mampu 

3 Alvan Marsel. T 10 10 10 10 10 75 Mampu 

4 Ahmad Fadhil. A 20 15 15 20 20 90 Sangat Mampu 

5 Ahmad Farel 20 10 15 15 15 80 Mampu 

6 Az-zahra Sahrani 20 20 10 15 15 80 Mampu 
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7 Ade Budi Irawan 10 5 10 5 10 60 KurangMampu 

8 Abhi Seka Al-zena. P 15 10 10 10 10 70 Cukup Mampu 

9 Fahri Irwansyah 10 5 5 10 10 50 TidakMampu 

10 Firsa Aprilia 20 10 15 15 20 90 Sangat Mampu 

11 Fadhil Satya Persada 20 15 15 10 10 75  Mampu 

12 Hanum 15 10 15 15 15 80  Mampu 

13 Intan Apriliana Sari 10 5 5 10 10 60 Kurang Mampu 

14 Kayla Anastasya 15 10 15 15 15 75 Mampu 

15 M. Azis Nurhadil 10 5 10 5 10 60 Kurang Mampu 

16 M. Arif Chandra 20 15 20 10 10 90 Sangat Mampu 

17 M. Arya Agustian 15 10 10 10 15 70  Mampu 

18 Rizki Farel Sanjaya 10 10 10 10 10 70  Mampu 

19 Sesilita Amanda 20 10 10 10 15 75 Mampu 

20 Seka Zakia. K 20 15 20 15 20 90 Sangat Mampu 

21 Sifa Salsabila 15 10 10 10 15 70 Cukup Mampu 

22 Suryani 15 10 10 15 15 75 Mampu 

23 Sultan Tamir Prana 10 10 10 10 10 50 Tidak Mampu 

24 Marsya 20 10 10 15 15 80  Mampu 

25 Zahra Aulia Maharani 15 10 15 15 15 80 Mampu 

 

 

Berdasarkan data di atas maka dapat diambil nilai kemampuan mengarang 

Nilai kemampuan mengarang kelas III pada Siklus II : 

   X 100 
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Keterangan: 

P  = Jumlah Ketuntasan Kemampuan Mengarang Peserta didik 

 

Dengan demikian nilai kemampuan mengarang peerta didik kelas III pada siklus 

IIadalah80%. 

Berdasarkan hasil tabel diataspembelajaran dengan menggunakan media gambar 

berseri dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 90. Tabel di atas menunjukkan bahwa 

tingkat keberhasilan  peserta didik dalam kelas adalah 4 atau 16%peserta didiksangat 

mampu, 13 (52%) peserta didik mampu, 3 (12%)peserta didikcukup mampu,3 (12%) 

kurang mampu, dan 2(8%) tidak mampu.Diperoleh presentase ketuntasan sebanyak 80% 

yang mampu mengarang dan 20% yang belum mampu mengarang.Berdasarkan hasil di 

atas kegiatan siklus II ini, hasil yang dicapai sudah baik mencapai 80%.Oleh karena itu 

peneliti cukup sampai siklus II. 

4. Refleksi tindakan kelas siklus II (Pertemuan kedua) 

 Pada siklus II pelaksanaan pembelajaran mengarang dengan menggunkan 

media gambar berseri berjalan dengan baik dan sudah memenuhi indikator 

keberhasilan yang telah direncanakan, dapat dilihat dari hasil tes kemampuan 

mengarang yang terdapat pada table hasil tes siklus II diatas. 

Pada Siklus II pelaksanaan pembelajaran menerapkan media gambar berseri 

sudah lebih baik dari siklus sebelumnya juga dapat dilihat dari peningkatan 

rekomendasi perbaikan rencana tindakan pada siklus II yaitu. 

a. Peserta didik sudah terbiasa menggunakan mediagambar berseri dalam 

pembelajaran. 

b. Guru sudah dapat menguasai kelas saat pembelajaran dengan baik 
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c. Adanya peningkatan kemampuan mengarang peserta didik dari setiap siklus. 

Pada siklus terakhir peningkatan hasil belajar sudah sesuai dengan indikator 

keberhasilan yaitu 80%. Dari hasil pengamatan peneliti dikelas III SDN 2 Merak 

Batin Natar ternyata tindakan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan harapan 

dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sudah terlaksana dengan tuntas, dan kompetensi dasar yang ingin dicapai 

dalam pertemuan ini sebagaian besar telah tercapai. Penerapan Pembelajaran 

Media Gambar Berseri untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada siklus 

II berjalan dengan baik.  

c. Analisis Data 

Catatan lapangan yang akan dianalisis merupakan tindakan dari waktu ke waktu yang 

diamati oleh peneliti yang di bantu oleh guru bidang study Bahasa Indonesia yaitu ibu 

Hj.Faulina.S,S.Pd.MM Dimana beliau bertindak sebagai observer, dalam kegiatan belajar 

mengajar menggunakan media gambar berseri serta peserta didik bertindak sebagai objek 

yang diteliti maka dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Siklus dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober dan 28 Oktober 2016 dengan 

jumlah peserta didik 25 orang. Pada tahap ini guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang meliputi: Silabus, RPP dengan menggunakan media gambar 

berseri. 

d. Tahap Pelaksanaan  

Siklus pertama dilaksanakan sesuai rencana, yaitu dua kali pertemuan yaitu 

26 Oktober dan 28 Oktober 2016. Pada pertemuan pertama dilaksanakan proses 
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belajar mengajar dengan menggunakan media gambar berseri dan pertemuan kedua 

diadakan test akhir siklus. Dalam kegiatan pembelajaran guru melakukan apresepsi 

dan memberikan motivasi untuk membangkitkan minat dan kesadaran peserta didik 

menguasai materi.  Guru memperlihatkan gambar berseri dan menyuruh peserta 

didik untuk mengamati dan mengurutkan gambar sesuai dengan urutannya. 

Kemudian guru menyuruh peserta didik untuk mengarang sesuai dengan gambar 

yang ditunjukkan pada pesert didik. 

e. Observasi  

Pada tahap pertemuan pertama perserta didik masih bingung mengarang 

menggunakan media gambar berseri dan kelas belum kondusif. materi pertemuan 

pertama ini yaitu guru menjelaskan tentang mengarang dan gambar berseri. Pada 

pertemuan kedua masih membahas tentang mengarang dan gambar berseri 

kemudian dilanjutkan dengan tes akhir siklus 1.Kemampuan mengarang peserta 

didiksudah mulai ada peningkatan dan peserta didik terlihat mulai aktif dan senang 

mengarang dengan menggunakan media gambar berseri dan kemampuuan bertanya 

peserta didik  sudah mulai meningkat. 

f. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan setelah menganalisis data-data yang didapat dari 

lembar observasi proses kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh 

peneliti dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dan hasil terakhir siklus I. 

a. Masih kurangnya keaktifan dan keseriusan peserta didik pada proses 

pembelajaran  

b. peserta didik masih sedikit malu dalam berpendapat 

c. Belum terbiasa menggunakan media gambar berseri 
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Hal-hal yang perlu di perbaiki pada siklus II adalah sebagai berikut: 

a. Lebih banyak memberikan motivasi tentang manfaat materi yang dipelajari di 

awal pertemuan. 

b. Lebih berusaha untuk mengaktifkan dan mendorong peserta didik untuk 

mengemukakan pendapat. 

c. Peserta didik dibiasakan dengan menggunakan media gambar berseri sehingga 

diharapkan bisa lebih mengasah kemampuan berfikir peserta didik dalam 

mengarang. 

2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 2 November dan 9 November 2016 

dengan jumlah peserta didik 25 orang. Pada tahap ini guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran meliputi : Silabus, RPP dengan menggunakan media gambar berseri. 

b. Tahap Pelaksanaan  

Siklus II dilaksanakan dengan dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 

dilaksankan proses belajar mengajar dengan menggunakan media gambar berseri 

dan pada pertemuan kedua diadakan test akhir siklus. Diawal kegiatan 

pembelajaran guru membuka pembelajaran dengan memberikan apersepsi dan 

motivasi untuk membangkitkan minat dan motivasi peserta didik. 

c. Observasi 

Pada pertemuan pertama siklus II ini keadaan peserta didik lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya. Peserta didik terlihat lebih semangat, mereka memiliki 

antusias dalam kegiatan  belajar mengajar, peserta didik juga terlihat senang dan 

bersemangat mengarang menggunakan media gambar berseri.  
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d. Refleksi 

Pada siklus terakhir peningkatan kemampuan mengarang sudah sesuai 

dengan inidkator keberhasilan yaitu mencapai 80%. Dari hasil pengamatan peneliti 

dikelas III SDN 2 Merak Batin Natar ternyata tindakan yang dilakukan peneliti 

sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP) sudah terlaksana dengan tuntas, dan kompetensi 

dasar yang ingin dicapai dalam pertemuan ini  sebagian besar telah tercapai. 

Penerapan pembelajaran mengarang dengan menggunakan media gambar berseri 

untuk meningkatkan kemampuan mengarang peserta didik pada siklus II berjalan 

baik. Hal ini terlihat antusias peserta didik dalam mengikutikegiatan belajar 

mengajar dan kreatifitas peserta didik. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan pada siklus 

II ini, peneliti menghentikan penelitian tindakan kelas ini pada siklus II. Untuk 

lebih jelas dapat kita lihat pada grafik peningkatan hasil belajar peserta didik 

sebagai berikut 

 

Dari gambar grafik di atas menunjukkan bahwa peserta didik mengalami 

peningkatan dari siklus 1 dan ke dua. Sebelum diterapkan media gambar berseri 
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kemampuan mengarang peserta didik masih rendah hal ini diperoleh dari data awal 

dengan jumlah peserta didik 25 orang dengan presentase 36% .Setelah diterapkan 

pembelajaran media gambar berseri pada siklus pertama mengalami peningkatan yakni 

dengan jumlah peserta didik 25 orang dengan presentase mencapai56%.Selanjutnya pada 

siklus dua dengan peserta didik 25 orang dengan rata-rata mencapai 80%.Dapat 

disimpulkan bahwa melalui penerapan media gambar berseri dapat meningkatkan 

kemampuan mengarang peserta didik kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar yaitu dari 

data awal dengan presentase 36% , siklus 1 56% dan siklus II sampai mencapai80%. Hal 

ini menunjukkan bahwa mengarang dengan menggunakan media gambar berseri dapat 

meningkatkan kemampuan mengarang pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

d.  Pembahasan  

Berdasarkan tindakan dari siklus ke siklus , kemampuan mengarang peserta didik 

meningkat dan dapat disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

berseri dengan baik dan hasil penelitian ini telah memenuhi indikator keberhasilan yang 

telah direncanakan. Hasil tes kemampaun mengarang narasi pada pembelajaran  Bahasa 

Indonesia dari data awal, siklus I sampaisiklus II : 

Tabel XI 

Hasil Tes Kemampuan Mengarang Ulangan Harian, Siklus I dan Siklus II Kelas III di 

SDN 2 Merak Batin Natar 

 

No Nama Peserta Didik Data Awal 

Ulangan 

Harian 

Kemampuan 

Mengarang 

Siklus I 

Kemampuan 

Mengarang 

Siklus II 

1 Aulia Putri 
50 

60 70 

2 Anstasya Mutiara. D 
40 

70 80 
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3 Alvan Marsel. T 
60 

60 75 

4 Ahmnad Fadhil. A 
90 

90 90 

5 Ahmad Farel 70 75 80 

6 Az-Zahra Sahrini 80 80 80 

7 Ade Budi Irawan 40 40 60 

8 Abhi Seka Al-zena. P 50 60 70 

9 Fahri Irwansyah 40 40 50 

10 Firsa Aprilia 80 80 90 

11 Fadhil Satya Persada 70 70 75 

12 Hanum 70 75 80 

13 Intan Aprilia Sari 40 50 60 

14 Kayla Anastasya 70 70 75 

15 M.Azis Nurhadil 30 40 60 

16 M.Arif Chandra 75 75 90 

17 M. Arya Agustian 35 55 70 

18 Rizki Farel Sanjaya 35 50 70 

19 Sesilita Amanda 35 65 75 

20 Seka Zaskia. K 90 90 90 

21 Syifa Salsabila 60 60 70 

22 Suryani 30 65 75 

23 Sulta Tamir Prana 35 50 70 

24 Marsya 30 70 80 

25 Zahra Aulia. M 35 70 80 

Jumlah 1340 1610 1865 

Presentase 36% 56% 80% 

Berdasarkan analisis data observasi pada kondisi awal terdapat 9 orang (36%) peserta 

didik yang mampu mengarang, siklus 1 mulai mengalami peningkatan kemampuan 
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mengarang peserta didik  yaitu 14 orang (56%) peserta didik yang mampu mengarang, dan 

pada siklus 2 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 20 orang (80%) yang 

mampu mengarang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengarang dengan 

menggunakan media gambar berseri dapat meningkatkan kemampuan mengarang narasi 

pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas III di SDN 2 Merak Batin Natar. 

 

Peningkatan kemampuan mengarang peserta didik pada siklus II sudah mencapai 

indikator keberhasilan dengan presentase mencapai 80% sesuai dengan indikator 

keberhasilan yang penulis tetapkan, maka penulis mencukupkan penelitian tindakan kelas 

pada siklus II. 

Dari hasil catatan lapangan, tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah 

peneliti laksanakan memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran Bahasa 

Indonesia dangan menerapkan media gambar berseri membawa dampak positif yang bisa 

menghasilkan peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia peserta didik  Kelas IIIdi SDN 2 

Merak Batin Natar. Namun diharapkan penerapannya tidak sampai disini, guru diharapkan 

mengadakan tindak lanjut dari penerapan ini dengan lebih memperdalam materi mengarang 

dan gambar berseri. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pembelajaran mengarang dengan menggunakan media gambar berseri yang 

diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan 

mengarang, Selain itu dengan menggunakan media gambar berseri dapat memperbesar 

minat dan perhatian peserta didik untuk belajar, Peserta didik juga lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, Tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lainnya. 

Kemampuan mengarang peserta didik meningkat dari setiap pertemuan mulai dari 

pra siklus yang belum menggunakan media gambar berseri dengan presentase 36%  dan 

setelah diterapkannya media gambar berseri pada siklus I dengan presentase 56%, 

kemudian pada siklus II  dengan presentase 80%. Hal ini menunjukkan dan menyatakan 

bahwa keberhasilan peserta didik dari evaluasi setiap pertemuan selalu meningkat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mengarang dengan 

penerapan media gambar berseri pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat 

meningkatkan kemampuan mengarang peserta didik kelas III SDN 2 Merak Batin Natar. 

Karena peneliti sudah melihat adanya peningkatan siklus II dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan media gambar berseri. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diketahui 

adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dengan diterapkannya media gambar 

berseri untuk meningkatkan hasil belajar kelas III SDN 2 Merak Batin Natar, akan 
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tetapi masih ditemukannya kekurangan dalam pelaksanaannya. Maka dari itu 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi guru media gambar berseri merupakan salah satu alternatif pembelajaran 

yang dapat diterapakan dalam proses pembelajaran untuk lebih mengaktifkan 

peserta didik  

2. Bagi peserta didik diharapkan meningkatkan semangat belajar saat proses 

pembelajaran agar dapat mengerjakan tes yang diberikan oleh guru. 

3. Bagi pihak sekolah hendaknya memfasilitasi dan melengkapi media yang beragam 

serta melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan 

tentang media pembelajaran sehingga nantinya guru dapat mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan materi, kemampuan guru merancang media, dan 

menggunakan media demi tercapainya kualitas pembelajaran yang diharapkan dan 

meningkatkan mutu pembelajaran di SDN 2 Merak Batin Natar. 
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