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          Judul Penelitian Tindakan Kelas“ PENERAPAN MEDIA CERITA  BERGAMBAR UNTUK 

MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SISWA KELAS V SD NEGERI 2 

NGARU-ARU KECAMATAN BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2009/2010”.  

 Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan dengan tujuan : Melalui Penerapan 

Media Cerita Bergambar untuk meningkatan keterampilan menulis karangan Siswa Kelas 

V SD Negeri 2 Ngaru-Aru. Manfaat PTK  (a) Siswa dapat memanfaatkan  media cerita 

bergambar untuk menemukan kosakata baru untuk memperkaya perbendaharaan kata 

(b)Dengan media cerita bergambar dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan 

senang pada pembelajaran sehingga siswa termotivasi dalam belajarmengarang.                                                             

          Lokasi penelitian kegiatan ini dilakukan di SD Negeri 2 Ngaru-Aru Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali. Subyek penelitiannya adalah siswa kelas V SD Negeri 2 

Ngaru-aru  pada semester 1 tahun Pelajaran 2009-2010 Lama penelitian tindakan yang 

akan dilaksanakan selama 4 bulan (Juli, Agustus, September dan Oktober pada semester 

1 tahun pelajaran 2009/2010).  

          Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh pembalajaran dengan media 

cerita bergambar dengan tanpa media cerita bergambar terhadap prestasi belajar 

mengarang siswa kelas 5 SD Negeri 2 Ngaru-aru Kecamatan Banyudono Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010 dapat disimpulkan sebagai berikut : Ada pengaruh 

hasil belajar antara pembelajaran yang menggunakan media cerita bergambar dengan 

pembelajaran yang tidak menggunakan media cerita bergambar. 

           

 

 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat  Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 
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Akhir Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  yang berjudul “Penerapan Media Cerita 

Bergambar Untuk meningkatan Keterampilan  Mengarang Siswa Kelas V SD Negeri 2 

Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Tahun Pelajaran 2009 / 2010” 

Laporan  ini disusun untuk melengkapi tugas E-Tugas Akhir semester VI. Dalam 

penyususnan proposal ini tidak lepas dari bimbingan dosen dan berbagai pihak yang 

terkait. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 

1. Bapak Drs. Hasan Mahfud , M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah E-Tugas 

Akhir. 

2. Bapak Drs. A. Dakir, M.Pd. selaku dosen pembimbing mata kuliah E-TA. 

3. Ibu Dra. Sumini selaku Kepala SD N 2 Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali. 

4. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar Negeri2 Ngaru-Aru  kecamatan Banyudono. 

5. Istrisaya yang tercinta yang selalu memndorong dan memberi semangat dalam 

penyelesaian laporan ini. 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. 

Dalam penyusunan laporan ini penulis sadar bahwa dalam laporan ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 

membangun demi sempurnanya laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

para siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Ngaru-Aru kususnya kelas V agar mutu pendidikan di 

SD Negeri 2 Ngaru-Aru dapat lebih  meningkat. 

                                                                                                  Surakarta,  Juli 2009 

                                                                        

 

                                                                                                                Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 A.Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah 

penentu terjadi atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi 

berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan 

yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, 

tumbuhan dan manusia atau hal-hal yang dijadikan bahan belajar. Tindakan 

belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang tampak 

dari luar. 

Prestasi belajar (Kopetensi)  yang akan dicapai dalam pembelajaran 

dijabarkan menjadi indikator dan  tujuan pembelajaran. Ada ketimpangan 

antara kemampuan prabelajar dengan kemampuan yang akan dicapai. 

Kesenjangan tersebut dapat diatasi berkat penerapan pembelajaran bahan ajar 

tertentu yang dalam penelitian ini ditekankan pada media. 
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Pendekatan pembelajaran dapat berarti anutan pembelajaran yang 

berusaha meningkatkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran 

belajar. 

Komponen yang dapat mempengaruhi komponen pembelajaran lainnya 

seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, 

sumber dan alat evaluasi. Semua komponen itu harus bersesuaian dan 

didayagunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin, Bila 

salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan, maka pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Penerapan metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru 

tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak menguasai satu pun 

metode mengajar yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Dalam pembelajaran di SD Negeri 2 Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono, 

ditemukan beberapa permasalahan khususnya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Guru belum mempergunakan metode bervariasi, bahkan kebanyakan 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan tugas. 

2. Guru masih tex book oriented atau orientasi pada buku, belum 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

3. Guru dalam pembelajaran (Bahasa Indonesia) belum 

mempergunakan media yang beragam atau berfariasi dari produk 

pabrik maupun produk lokal yang sederhana. 

4. Pengetahuan yang diperoleh siswa kebanyakan hanya bersifat 

kognitif dan tidak tahan lama. 
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5. Kemampuan menulis karangan sangat kurang, karena kosakata yang 

dimiliki siswa sangat minim. 

6. Proses pembelajaran masih didominasi guru, siswa hanya sebagai 

obyek pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang dan pendapat tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk membuat Proposal PTK  berjudul “Penerapan Media Cerita 

Bergambar Untuk meningkatan Keterampilan Menulis Karangan Siswa Kelas 

V, SD Negeri 2 Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Tahun Pelajaran 

2009/2010”. 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahannya 

1. Rumusan Masalah.  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas ,maka masalah tersebut 

dapat dirumuskan secara spesifik sebagai berikut. 

Ø Apakah Penerapan Media Cerita Bergambar dapat Meningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Siswa Kelas V, SD Negeri 2 

Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 

Pelajaran 2009/2010 ? 

2. Pemecahan Masalah 

Dari uraian masalah tersebut penulis mencoba memecahkan 

masalah yaitu melalui penelitian tindakan kelas sebagai upaya tindakan 

perbaikan pembelajaran. Dalam hal ini peneliti akan merancang dan 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Media Cerita 

Bergambar yang didalamnya siswa dilatih untuk menemukan atau 

memparkaya kosakata pada gambar yang disimaknya. Penggunaan media 

ini peneliti memandang dapat memotivasi anak  dan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa serta dapat membantu siswa menemukan ide,siswa 

aktif serta berfikir kritis karena dapat  memacu imajinasi siswa dalam 
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menemukan kosakata untuk dirangkai menjadi sebuah karangan dan untuk 

menghindari kejenuhan siswa. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian yang di sampaikan adalah : 

Melalui Penerapan Media Cerita Bergambar untuk meningkatan 

keterampilan menulis karangan Siswa Kelas V SD Negeri 2 Ngaru-Aru 

 

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN 

A. Manfaat bagi siswa 

1. Siswa dapat memanfaatkan  media cerita bergambar untuk menemukan 

kosakata baru untuk memperkaya perbendaharaan kata yang dapat 

dimenfaatkan dalam menulis karangan . 

2. Dengan media cerita bergambar dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa 

dan senang pada pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia sehingga 

siswa termotivasi dalam belajar mengarang . 

B. Manfaat bagi guru  

1. Guru dapat mengembangkan media pembelajaran  yang lebih menarik dan 

bervariasi sehingga dapat melibatkan siswa secara aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia  ( mengarang). 

2. Mengembangkan kreatifitas guru dalam melaksanakan pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya menulis karanmgan.. 

C. Manfaat bagi sekolah 

1. SD Negeri 2 Ngaru-aru Kecamatan Banyudono dapat lebih meningkatkan 

hasil belajar siswa khususnya  mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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2. Hasil penelitian ini dapat diujicobakan pada mata pelajaran lain dan kelas 

yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.Kajian Teori 

1. Pengertian Media. 

1. Secara harafiah kata “media” berasal dari bahasa Latin, yang merupakan 

bentuk jamak dari “medium” yang berarti perantara atau alat (sarana) untuk 

mencapai sesuatu. Assosistion for Education and Communication Technology 

(AECT) mendifinisikan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk 

suatu proses penyaluran informasi. 

 

2. Sedangkan Education Assiciation (NEA) dalam Bahan Ajar Cetak 

Pengembangan pendidikan PKn SD oleh Ruminiati. mendefinisikan media 

sebagai benda yang dapat dimanipulaksikan, dilihat, didengar, dibaca atau 

dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam 
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kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat mempengaruhi efektifitas 

program instruksional. 

 

3.  Lebih jelas lagi Koyo K dan Zulkarimen Nst. (1983) dalam Bahan Ajar Cetak 

Pengembangan pendidikan PKn SD oleh Ruminiati mendefinisikan media 

sebagai berikut:“Media adalah sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan seseorang sehingga 

dapat mendorong tercapainya proses belajar pada dirinya”. 

 

4. Dari tiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

 Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga dapat terjadi proses 

belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif memungkinkan siswa 

dapat belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performan mereka sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai.  

 

2. Hakekat Penguasaan Kosa kata 

Menurut pendapat Soedjito pengertian kosa kata sebagai berikut : (1) 

Semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa; (2) Kata yang diakui 

seseorang atau kata-kata yang dipakai segolongan orang dari lingkungan 

yang sama ; (3) Kata-kata yang dipakai dalam ilmu pengetahuan; (4) seluruh 

morfem dalam semua bahasa; (5) daftar sejumlah kata dan frase dari suatu 

bahasa  yang  disusun  secara  alfabetis   disertai   batasan  dan   keterangan  

(1990 : 11).       

Pada hakekatnya penguasaan adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan dan memanfaatkan suatu hal, sehingga penguasaan kosa kata 

berarti kemampuan seseorang dalam memahami karakterstik, ciri dan 

manfaat dari penggunaan kosa kata. 

Penguasaan kosa kata tidak hanya menggunakan dan memanfaatkan 

sesuatu hal melainkan juga mengetahui arti kata secara mandiri dan mampu 
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menerapkan kata-kata tersebut dalam membuat kalimat secara baik dan 

benar. 

 

3. Cerita Bergambar. 

 Akronim cerita bergambar, menurut Marcell Boneff mengikuti istilah cerpen 

(cerita pendek) yang sudah terlebih dahulu digunakan, dan konotasinya menjadi 

lebih bagus, meski terlepas dari masalah tepat tidaknya dari segi kebahasaan atau 

etimologis kata-nya Tetapi menilik kembali pada kelahiran komik, maka adanya 

teks dan gambar secara bersamaan dinilai oleh Francis Laccasin (1971) sebagai 

sarana pengungkapan yang benar-benar orisinal. Kehadiran teks bukan lagi suatu 

keharusan karena ada unsur motion yang bisa dipertimbangkan sebagai jati diri 

komik lainnya. Karena itu di dalam istilah komik klasik indonesia, cerita 

bergambar, tak lagi harus bergantung kepada cerita tertulis. Hal ini disebut Eisner 

sebagai graphic narration (terutama di dalam film & komik). (Diperoleh dari 

"http://id.wikipedia.org/wiki/Komik") 

Sejarah komik bisa jadi lebih tua dari sejarah tulisan. Orang Mesir Kuno lebih 

dulu menggunakan gambar secara berurut untuk menyampaikan informasi 

ketimbang menggunakan huruf. Definisi ini seperti penjelasan Scott McCloud 

dalam buku Understanding Comics bahwa komik memanfaatkan ruang dalam 

media gambar untuk meletakkan gambar demi gambar sehingga membentuk alur 

cerita yang utuh. 

Hingga saat ini komik masih dianggap sebagai bentuk media komunikasi visual 

yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan 

mudah dimengerti. Sifatnya yang mudah dimengerti dan menancap dalam pikiran 

pembaca membuat komik menjadi bentuk pertama dalam kebudayaan Amerika 

yang secara eksklusif dibuat untuk anak-anak, jauh sebelum musik 

pop.(www.VHRmedia.com) 

Dari beberapa pandangan tentang cerita bergambar atau orang mengatakan komik, 

dapat disimpulkan cerita bergambar adalah karangan atau cerita yang 
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memanfaatkan ruang dalam media gambar untuk meletakkan gambar demi 

gambar sehingga membentuk alur cerita yang utuh. 

 

4. Prestasi Belajar 

Prestasi Belajar berasal dari kata Prestasi dan belajar. Prestasi berarti hasil yang 

telah dicapai (depdikbud 1995:787) . Sedang pengertian belajar adalah berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu (depdikbud 1995 : 14 ). 

Jadi Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan siswa yang 

dikembangkan mata pelajaran, yang lazim ditunjukkan dengan nilai test dan non 

test atau angka yang diberikan guru (Depdikbud, 1990 : 700).Prestasi dalam 

penelitian yang dimaksud adalah nilai yang diperoleh siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia (mengarang) dalam bentuk nilai berupa angka yang diberikan 

oleh guru setelah melaksanakan tugas yang diberikannya.  

Dalam Psikologi Pembelajaran ; W.S.Winkel halaman 359 tentang Belajar 

berdasarkan kemauan, dituliskan “siswa yang memiliki minat ,ingin memenuhi 

kebutuhan untuk memperkaya diri, bersikap positif terhadap belajar di sekolah 

dan beraspirasi untuk maju, berada pada kondisi yang memungkinkan untuk 

mampu berkembang”. Adapun minat didorong oleh motivasi, yaitu tenaga yang 

mendorong individu berbuat atau bertindak untuk tujuan tertentu. Jadi dari difinisi 

tersebut minat sebagai salah satu aspek individual yang akan mengarahkan 

individu terhadap suatu obyek atau dasar rasa senang. Minat adalah 

keinginanyang kuat, gairah, atau  kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap 

sesuatu ( Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Em Zul Fajri- DIFA PUBLISHER) 

  

5. Hakekat Mengarang 

 Menulis merupakan suatu ketrampilan berbahasa produktif yang dipergunakan 

untuk komunikasi secara tidak langsung atau tanpa tatap muka dengan orang 

lain.Suyitno berpendapat bahwa menulis merupakan kemampuan 

mengungkapkan ide, pikiran pengetahuan, ilmu dan pengalaman hidupnya 

dalam bahasa tulis yang jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan mudah 
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dipahami orang lain (1993 : 15) . Dari pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa . Mengarang merupakan suatu kegiatan untuk mengungkapan ide, 

pikiran, pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang ke dalam bentuk tulisan 

sehingga mudah difahami oleh orang lan (si pembaca ).   

 

6. Keterampilan Menulis Karangan 

Keterampilan Menulis Karangan adalah kemampuan menyusun buah pikiran dan 

perasaan atau data-data informasi yang diperoleh menurut organisasi penulisan 

sistematis, sehingga tema karangan/tulisan yang disampaikan mudah dipahami 

pembaca (Drs.Yant Mujiyanto dkk.Puspa Ragam Bahasa Indonesia .BPK FKIP 

UNS) Menulis merupakan suatu ketrampilan berbahasa produktif yang 

dipergunakan untuk komunikasi secara tidak langsung atau tanpa tatap muka 

dengan orang lain. 

Suyitno berpendapat bahwa menulis merupakan kemampuan mengungkapkan ide, 

pikiran pengetahuan, ilmu dan pengalaman hidupnya dalam bahasa tulis yang 

jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca, dan mudah dipahami orang lain (1993 : 15) 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa . Mengarang merupakan suatu 

kegiatan untuk mengungkapan ide, pikiran, pengetahuan, ilmu dan pengalaman 

yang ke dalam bentuk tulisan sehingga mudah difahami oleh orang lan (si 

pembaca ).   

 

B. Temuan Hasil Penelitian yang Relevan 

 

 Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 Donohudan 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali 2007/2008 .  Dengan judul 

“Penerapan Peta Konsep untuk Meningkatkan Kemampuan Menuangkan 

Ide-ide dalam Penciptaan Puisi” 

 

C. Kerangka Pikir 
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          Dalam proses belajar mengajar banyak strategi yang dipilih. Demikian pula 

dalam pengeolaan kelas dapat menggunakan pendekatan kelompok maupun 

individu serta tidak membedakan gender. Pemilihan strategi dalam pengelolaan 

kelas dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti: materi pembelajaran, waktu yang 

tersedia, potensi siswa, tempat, media, dan lain-lain. 

           Penerapan media cerita bergambar merupakan salah satu strategi yang 

dapat digunakan guru dalam pembelajaran.  Adapun media cerita bergambar yang 

dimaksud ialah alat bantu yang bertujuan untuk merangsang daya imajinasi siswa 

dalam menemukan kosakata yang akan digunakan untuk menulis suatu karangan 

yang memiliki kategori baik. Penerapan media cerita bergambar juga merupakan 

media yang dapat membantu motivasi siswa untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan. 

 

 

Alur Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Kondisi awal 

 Tindakan 

1. Kemampuan menulis karangan 

sangat kurang, karena kosakata yang 

dimiliki siswa sangat minim. 

2. Kurangnya siswa dalam 

mengungkapkan imajinasinya yang 

disebabkan kurangnya motivasi dan 

media yang digunakan. 

Siklus I : 

1. Perencanaan 

2. Tindakan 

3. Observasi 

4. Refleksi 

Penerapan cerita 
bergambar 
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D. Hipotesis Tindakan 

Dari uraian masalah tersebut penulis mencoba memecahkan masalah yaitu melalui 

penelitian tindakan kelas sebagai upaya tindakan perbaikan pembelajaran. Dalam 

hal ini peneliti akan merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan Media Cerita Bergambar yang didalamnya siswa dilatih untuk 

menemukan atau memparkaya kosakata pada gambar yang disimaknya. 

Penggunaan media ini peneliti memandang dapat memotivasi anak  dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa serta dapat membantu siswa menemukan 

ide,siswa aktif serta berfikir kritis karena dapat  memacu imajinasi siswa dalam 

menemukan kosakata untuk dirangkai menjadi sebuah karangan dan untuk 

menghindari kejenuhan siswa. 

Hipotesis yang diajukan ini adalah  

Kondisi Akhir 

Siklus II : 

1. Perencanaan 

2. Tindakan 

3. Observasi 

4. Refleksi 

Peningkatan Keterampilan 
Menulis Karangan 
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          Penerapan Media Cerita Bergambar dapat Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Karangan Siswa Kelas V, SD Negeri 2 Ngaru-Aru Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

A.Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Ngaru-aru Kecamatan Banyudono,  

Kabupaten Boyolali. 

b. Waktu Penelitian 

Lama penelitian tindakan yang akan dilaksanakan selama 4 bulan (Juli, 

Agustus, September dan Oktober pada semester 1 tahun pelajaran 

2009/2010). 

B. Subyek Penelitian 
Siswa kelas V SD Negeri 2 Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2009/2010. 
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C. Prosedur Penelitian 

Model rencana PTK yang digunakan yakni model Kurt Lewin,yang tiap 

tahapnya meliputi kegiatan :Perencanaan,Tindakan, Pengamatan , 

Refleksi. 

Siklus I Pembelajaran Konfensional 

Untuk tahap I ini dilaksananan dengan alokasi waktu kurang lebih 2 Minggu 

pembelajaran efektif. 

Langkah-langkah dalam tahap I 

1. Perencanaan (Planning) 

a. Penyusunan Rencana Pembelajaran 

b. Penyusunan alat peraga tidak menggunakan media cerita bergambar. 

c. Menyiapkan instrument observasi 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran  

yang telah ditentukan. 

3. Observasi (Observing) 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi dalam kegiatan maupun diskusi.Observasi 

dilakukan oleh observer (teman sejawat). 

4. Refleksi 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Refleksi dilakukan baik oleh guru maupun 

masukan dari siswa guna perbaikan pada siklus selanjutnya. Kegiatan 
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refleksi berupa kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi atau hasil 

yang diperoleh atas data yang terhimpun sebagai bentuk dampak tindakan 

yang telah dirancang. Berdasarkan langkah tersebut akan dapat diketahui 

perubahan yang terjadi dan dilakukan telaah : mengapa, bagaimana dan 

sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu mencapai perubahan atau 

mengatasi masalah secara signifikan. Dalam refleksi ini peneliti dan 

kolaborator selalu memberi input (masukan) tentang jalannya penelitian 

dalam proses pembelajaran baik kekurangan maupun kelebihan yang telah 

dicapai. 

Siklus 2 Implementasi Penggunaan media cerita bergambar. 

Dengan melaksanakan pembelajaran tanpa media cerita bergambar   pada 

siklus 1, dan dengan penyempurnaan dari hasil reflesi siklus 1 

Langkah-langkah dalam tahap 2 

1. Perencanaan (Planning) 

a. Penyusunan Rencana Pembelajaran 

b. Penyusunan scenario pembelajaran hasil penyempurnaan siklus 1 

c. Menyiapkan instrument observasi 

d. Menyiapkan instrument penilaian 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang telah ditentukan ( direvisi ) 

3. Observasi (Observing) 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan Lembar observasi dalam kegiatan maupun diskusi. 

Observasi dilakukan oleh observer  (teman sejawat). 
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4. Refleksi 

Data yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Refleksi dilakukan baik oleh guru maupun 

masukan dari siswa guna perbaikan. Kegiatan refleksi berupa kegiatan 

evaluasi tentang perubahan yang terjadi atau hasil yang diperoleh atas 

data yang terhimpun sebagai bentuk dampak tindakan yang telah 

dirancang. Berdasarkan langkah tersebut akan dapat diketahui 

perubahan yang terjadi dan dilakukan telaah : mengapa, bagaimana 

dan sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu mencapai perubahan 

atau mengatasi masalah secara signivikan. Dalam refleksi ini peneliti 

dan kolaborator selalu memberi input (masukan) tentang jalannya 

penelitian dalam proses pembelajaran baik kekurangan maupun 

kelebihannya. 

 

 

 

       Siklus I 

     

      

 

 

 

 

 

Siklus II 

Pelaksanaan 
Tindakan 

observasi 

Observasi 

Refleksi dan 
rencana perbaikan 

Rencana Tindakan 

 

observasi 

Observasi 
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Gambar 2. Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

Data dan Cara Pengambilan Data 

1. Sumber Data 

             Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan peneliti. 

         2. Jenis Data 

             Jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif dan kualitatif yang 

             terdiri atas : hasil belajar, rencana pembelajaran, angket siswa, hasil 

             observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan jurnal pembelajaran. 

  3. Cara Pengambilan Data 

a. Data hasil belajar dengan memberikan tes kepada siswa. 

b. Data tentang motivasi dan minat dengan angket. 

Pelaksanaan 
Tindakan 

Pelaksanaan 
tindakan 

Perbaikan 
Rencana Tindakan 
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c. Data tentang situasi pembelajaran pada saat tindakan diambil dengan 

menggunakan lembar observasi. 

d. Data tentang refleksi serta perubahan-perubahan yang terjadi di kelas 

diambil dari jurnal yang dibuat peneliti. 

         4.  Analisis Data 

   Data yang diperoleh dianalisis untuk menindaklanjuti dalam menentukan 

   tindakan. 

               Data tentang keterkaitan antara perencanaan dengan pelaksanaan didapat 

               dari  rencana pelajaran dan lembar observasi. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian Siklus I 

Hasil Penelitian Siklus I Laporan Pelaksanaan pembelajaran tindakan 

kelas dengan judul “PENERAPAN MEDIA CERITA  BERGAMBAR 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 

KARANGAN SISWA KELAS V SD NEGERI 2 NGARU-ARU 

KECAMATAN BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2009/2010” 

untuk siklus 1 

Tempat PTK : SD Negeri 2 Ngaru-aru Kecamatan Banyudono 

Hari/tanggal : 07.00-08.10 
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Jumlah siswa : 32 anak 

Pelaksanaan kegiatan meliputi : 

 

1. Perencanaan 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada siklus I dirancang 

dengan satu kali pertemuan, alokasi waktu 2x35 menit (70’). PerancanganRPP   

mencakup penentuan. Standar   Kompetensi, Komptensi dasar, materi 

pembelajaran, indikator, tujuan pembelajaran, dampak pengiring, skenario 

pembelajaran, metode, alat peraga dan media, sumber pembelajaran, penilaian. 

Skenario pembelajaran pada siklus 1 mencakup kegiatan-kegiatan : 

1) Kegiatan Awal (10’) 

1. Kegiatan pembelajaran diawali dengan do’a bersama kemudian guru 

mengabsen siswa dan mengkondisikan siswa siap menerima pelajaran 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

2) Kegiatan Inti (45’) 

1. Siswa memperhatikan buku cerita yang ditunjukkan oleh guru, kemudian 

siswa mendengarkan cerita yang dibacakan guru dan guru sesekali 

memberikan penjelasan tambahan tentang cerita tentang Didi diterbangkan 

Kutu ( judul cerita). 

2. Siswa menceritakan kembali cerita yang dibacakan guru dengan bahasanya 

sendiri. 

 

3) Kegiatan Akhir (15’) 

    Siswa dan guru merefleksi tentang cerita yang telah ditulis. 

1. Menyiapkan alat peraga, fasilitas dan sarana pendukung 

   Mempersiapkan lembar kerja siswa untuk menulis karangan dengan tema yang 
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   dibacakan guru. 

2. Menyiapkan lembar observasi 

   Lembar observasi yang digunakan untuk mencatat segala aktivitas selama  

pelaksanaanpembelajaran  berupa blangko pengamatan yang berisi daftar isian 

yang mencakup kegiatan siswa dan guru. 

 

2. Pelaksanaan tindakan 

1) Tindakan yang dilakukan pada siklu 1 menerapkan refleksi  

perencanaan  tindakan yang telah disusun. 

2) Kegiatan diawali dengan do’a bersama, kemudian  mengabsen  

kehadiran siswa. 

3) Menyampaikan informasi materi  pembelajaran tentang mengarang . 

 

a. kegiatan pendahuluan 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

2) Memotivasi siswa, guru menunjukkan buku cerita dan  dibaca dilanjutkan 

tanya jawab. 

b. Kegiatan inti 

1) siswa memperhatikan guru dalam membaca buku cerita (Didi 

diterbangkan Kutu) 

2) Pembahasan tentang cerita dan siswa memperhatikan penjelasan guru 

tentang cara-cara menulis karangan 

3) Guru memantau     kegiaan   siswa,  memberi         bimbingan dan  

mengadakan pengamatan 

4) Salah satu mempresentasikan hasil  karangannya didepan kelas. 

c. Kegiatan penutup 
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Pada kegiatan penutup mengadakan refleksi, memberi postes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dan dilanjutkan pemberian tugas  di rumah 

(PR). Dalam pelaksanaan tindakan dalam   kegiata diskusi 

dilakukan  pengamatan oleh peneliti dan  teman sejawat, lembar 

pengamatan  (terlampir). 

3. Observasi 

Pada tahap ini peneliti rekan sejawat melaksanakan pengamatan terhadap 

pelaksanan pembelajaran 

Berikut ini hasil rekap observasi terhadap siswa tersebut :  

LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V/I 

Hari / Tanggal   : Kamis,8 Oktober 2009 

Kompetensi Dasar  : Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

Tabel Observasi 

ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT KOSA 

KATA 

KERAPIAN N

O 
N A M A 

K C B K C B K C B 

KET 

1 DEWI OKTAVIANI V   V    V  K 

2 WIDYA EKA  .S V   V    V  K 

3 IKE NURDIANA  V   V   V  C 
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4 ROHMAD NUR  .R   V   V   V B 

5 WAHYU TRI A   V   V   V B 

6 ANNISA SOFIA .N   V   V   V B 

7 ARDI FIKIATNAN V   V   V   K 

8 BERNADETA .O  V    V   V B 

9 DAVID MUSTOFA V    V   V  C 

10 DIMAS S. N V   V   V   K 

11 ANRICO YUDHA P   V  V  V   C 

12 FAHRUL HABIB . S   V   V   V B 

13 FIRMAN ADIP . P V   V   V   K 

14 GALIHPRASTIKAY V   V   V   K 

15 GINA AYUNIR   V   V   V B 

16 IQBAL FEBRI .A   V   V   V B 

17 ISNIATI MARDIAH   V   V   V B 

18 KINANTHI  WJ   V   V   V B 

19 KURNIA DWI C A   V   V   V B 

20 NUR SUNAN W V   V   V   K 

21 NENENG SIFA M   V   V   V B 

22 NIKEN SETYORINI   V   V   V B 

23 NUR ROCHMAH F  V   V    V C 

24 PUTRI AFID K   V   V   V B 

25 RISMA HAFIDHA   V   V   V B 
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26 SRI MUTIYA W   V   V   V B 

27 USWATUN  M   V   V   V B 

28 BAYUAJI INDRA S V    V   V  C 

29 HAVIDZ PADILLA V   V   V   K 

30 NUR SUKMASARI   V   V   V B 

31 MELINA REFIA U   V   V   V B 

32 PRIMUS CANDRA  V   V   V   K 

JUMLAH 11 3 18 9 5 18 8 5 19  

Pelaksanaan pengamatan selain pada aktifitas siswa, juga pada kegiatan guru 

dalam proses pembelajaran. Adapun lembar observasi untuk guru dapat dijelaskan 

pada lembar berikut ini : 

LEMBAR  OBSERVASI  GURU  SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V/I 

Hari / Tanggal   : Kamis,8 Oktober 2009 

Kompetensi Dasar  : Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

Kriteria Penilaian 
No Aspek Yang Dinilai 

Kurang Baik S. Baik Ket 

1. Apersepsi ketika mulai pembelajaran  V   

2. Penyampaian tujuan pembelajaran   V   

3. Pemberian motivasi terhadap siswa V    
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4. Umpan balik  V   

5. Memberi kesempatan tanya kepada 

siswa  

 V   

6. Menggunakan berbagai sumber belajar 

Menggunakan multi metode 

V    

7. Menggunakan multi metode V    

8. Melakukan penilaian proses  V   

9. Pemberian reward/pujian  V   

10. Penggunaan alat peraga dengan tepat V    

4. Refleksi 

Dari data tersebut perolehan nilai siswa kelas 5 dalam pembelajaran 

 siklus I dapat dianalisis sebagai berikut : 

 

No Aspek yang dinilai Prosentase penilaian 

Kurang  11 anak = 34,5 % 

Cukup     3 anak =   9    % I. Format Karangan 

Baik      18 anak =  56   % 

Kurang  9  anak = 28,1 % 

Cukup     5 anak = 15,6 % II. Kosa Kata 

Baik      18 anak =  56   % 

III. Kerapihan Tulisan           Kurang  8  anak = 25  % 
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Cukup     5 anak = 15,6 % 

  Baik      19 anak =  59,4  % 

 

ü Dari analisis tersebut diatas diperoleh rata- rata : 

· Nilai  Kurang   =  28,125 % 

· Nilai Cukup     =  15,625 % 

· Nilai Baik        =   56,125% 

Grafik Penilaian Siklus I 
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Setelah mengamati proses pembelajaran dan menganalisis  hasil belajar siswa 

ditemukan beberapa kendala dan masalah antara lain; 

1) Ketertarikan siswa pada penggunaan alat peraga masih rendah (59%). 

2) Siswa sebagian masih  kurang memahami cara mengarang yang baik. 

3) Dalam menyimak guru dalam membaca kerangan cerita tidak bisa  

maksimal karena tanpa media yang cukup. 

4) Kemampuan kosakata sangat kurang . 

5) Pembagian waktu pada kegiatan inti masih kurang.  

6) Persiapan alat peraga yang disediakan guru kurang , karena hanya buku 

cerita saja. 
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Rancangan strategi penyelesaian masalah dan paparan langkah-langkah  

implementasi strategi penyelesaian masalah siklus 1 

a. Rancangan strategi penyelesaian masalah berdasarkan penemuan diatas  

1) Pembelajaran menggunakan media yang sesuai. 

2) Memberikan penjelasan cara mengarang yang baik. 

3) Memberi motivasi siswa dengan memanfaatkan media yang menarik. 

4) Memberikan bacaan – bacaan agar kekayaan kosa kata siswa meningkat. 

5) Menyiapkan alat peraga yang sesuai dan menarik. 

6) Penyusunan  RPP dengan  penambahan alokasi  waktu pada kegiatan  inti   

untuk siklus 2 dari 45  menjadi 50 menit, apersepsi dari 10 menjadi 5  

menit. 

b. Langkah-langkah implementasi strategi penyelesaian masalah di atas. 

1) Siswa diberi media cerita bergambar secara merata. 

2) Memberi penjelasan cara menulis karangan yang baik. 

3) Guru membimbing siswa dalam menulis karangan dengan media  

    cerita bergambar. 

      4) Menambah waktu dalam kegiatan inti dari 45 menjadi 50 menit 

          diambilkan dari waktu apersepsi dari 10 menjadi 5 menit. 

Rancangan perbaikan rencana pembelajaran untuk siklus 2 ( berdasarkan hasil 

refleksi siklus 1 ). 

1) Tahap Persiapan Tindakan, meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dengan KD Menulis karangan berdasarkan 

pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan 

ejaan. 
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b. Menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. 

c. Menyiapkan soal tes setelah dilaksanakan pembelajaran. 

d. Menyiapkan lembar penilaian. 

e. Membuat lembar observasi. 

2) Tahap Pelaksanaan Tindakan   

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD Menulis karangan 

berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaan ejaan. 

                   Tahap Observasi dan Interpretasi 

      Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

tindakan yaitu pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

KD Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

      Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah:  

   a.   Peneliti memonitor siswa selama proses pembelajaran. 

      b. Peneliti menilai hasil yang dicapai setelah pelaksanaan 

          pembelajaran 

3) Tahap Analisis dan Refleksi 

Guru dan kepala sekolah secara bersama-sama membahas 

hasil pembelajaran. Hasil akan menentukan perlu ada tidaknya 

melaksanakan siklus berikutnya. Apabila dalam siklus kedua 

peneliti belum berhasil maka peneliti melaksanakan siklus 

ketiga dan seterusnya.   

2. Laporan pelaksanaan pembelajaran untuk siklus 2 . 

Judul PTK :  Penerapan Media Cerita Bergambar Untuk 
meningkatan Keterampilan Menulis 
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Tempat PTK 

 

Hari/Tanggal Pelaksanaan 

Waktu 

Jumlah Siswa 

Karangan Siswa Kelas V, SD Negeri 2 
Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Tahun 
Pelajaran 2009/2010 

:SD Negeri 2 Ngaru-aru Kecamatan 

Banyudono Kabupaten  Boyolali 

:      Kamis , 22  Oktober  2009 

:       07.00-08.10 

:      32 siswa           

 

1. Tahap rencana pelaksanaan  

Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran 

Bahasa Indonesia dengan KD Menulis karangan berdasarkan pengalaman 

dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

2.   Tahap Pelaksanaan Tindakan   

Peneliti melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD Menulis karangan berdasarkan 

pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

3. Tahap Observasi dan Interpretasi 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

yaitu pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan KD Menulis 

karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaan ejaan. 

. Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah : 

a. Peneliti memonitor siswa selama proses pembelajaran. 

Siswa sudah berhasil dalam menguasai materi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan KD Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 
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b. Peneliti menilai hasil yang dicapai setelah pelaksanaan pembelajaran.  

 Nilai Formatif siswa pada siklus 2 ini adalah  sebagai berikut :  

LEMBAR OBSERVASI SISWA SIKLUS II 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas / Semester : V/I 

Hari / Tanggal   : Kamis,22 Oktober 2009 

Kompetensi Dasar  : Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan 
memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

Tabel Observasi 

ASPEK YANG DINILAI 

FORMAT KOSA 
KATA 

KERAPIAN 
NO N A M A 

K C B K C B K C B 

KET 
KETUNT

ASAN 

1 DEWI OKTAVIANI  V    V   V B TUNTAS 

2 WIDYA EKA  .S   V   V   V B TUNTAS 

3 IKE NURDIANA   V   V   V B TUNTAS 

4 ROHMAD NUR  .R   V   V   V B TUNTAS 

5 WAHYU TRI A   V   V   V B TUNTAS 

6 ANNISA SOFIA .N   V   V   V B TUNTAS 

7 ARDI FIKIATNAN   V   V  V  B TUNTAS 

8 BERNADETA .O  V    V   V B TUNTAS 

9 DAVID MUSTOFA   V   V   V B TUNTAS 

10 DIMAS SULISTYO .    V   V   V B TUNTAS 

11 ANRICO YUDHA    V   V   V B TUNTAS 

12 FAHRUL HABIB .   V   V   V B TUNTAS 

13 FIRMAN ADIP .    V   V   V B TUNTAS 

14 GALIHPRASTIKA .    V   V  V  B TUNTAS 
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15 GINA AYUNIR   V   V   V B TUNTAS 

16 IQBAL FEBRI .A   V   V   V B TUNTAS 

17 ISNIATI MARDIAH   V   V   V B TUNTAS 

18 KINANTHI  WJ   V   V   V B TUNTAS 

19 KURNIA DWI C A   V   V   V B TUNTAS 

20 NUR SUNAN W   V   V  V  B TUNTAS 

21 NENENG SIFA M   V   V   V B TUNTAS 

22 NIKEN SETYORINI   V   V   V B TUNTAS 

23 NUR ROCHMAH F   V   V   V B TUNTAS 

24 PUTRI AFIDATUL    V   V   V B TUNTAS 

25 RISMA HAFIDHA   V   V   V B TUNTAS 

26 SRI MUTIYA W   V   V   V B TUNTAS 

27 USWATUN  M   V   V   V B TUNTAS 

28 BAYU AJI INDRA S   V   V   V B TUNTAS 

29 M.HAVIDZ  P   V   V  V  B TUNTAS 

30 NUR SUKMASARI   V   V   V B TUNTAS 

31 MELINA REFIA U   V   V   V B TUNTAS 

32 PRIMUS CANDRA    V   V   V B TUNTAS 

JUMLAH - 2 30 - - 32 - 4 28   

Dari data tersebut perolehan nilai siswa kelas 5 dalam pembelajaran siklus I dapat 

dianalisis sebagai berikut : 

No Aspek yang dinilai Prosentase penilaian 

Kurang  0  anak  = 0 : 32 x 100% = 0 % 

Cukup 2 anak  = 2 : 32 x 100% = 0,006% I. Format Karangan 

Baik  30 anak  =  30:32x100%= 93,7  % 

Kurang 0  anak = 0;30x100%= 0 % II. Kosa Kata 

Cukup  0 anak  =  0:32x100%=0 % 
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Baik 32 anak  =32:32x100%=  100   % 

 Kurang  0 anak = 0:32x100%= 0 % 

Cukup  4 anak =4:32x100%=12,5 % III. Kerapihan Tulisan 

 Baik     28 anak =28:32x100%=87,5  % 

Dari analisis tersebut diatas diperoleh rata- rata : 

· Nilai  Kurang   =  0 % 

· Nilai Cukup     =  11,1 % 

· Nilai Baik        =  98,9% 

Grafik Penilaian Siklus II 
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1. Tahap Analisis dan Refleksi 

a. Berdasarkan hasil analisis dan observasi aktifitas dalam mengikuti 

pembelajaran mengarang siswa sangat antusias. 

b. Siswa sudah sepenuhnya menguasai materi pembelajaran 

mengarang dengan baik terbukti hasil karangan mereka dengan 

media cerita bergambar berhasil dengan baik. 

c. Sehubungan dengan refleksi tersebut maka tidak perlu ada siklus 

berikutnya  

B.Pembahasan 
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Dari keterangan dan hasil penelitian membuktikan bahwa “Penerapan Media 

Cerita Bergambar dapat Meningkatan Keterampilan Menulis Karangan Siswa 

Kelas V, SD Negeri 2 Ngaru-Aru Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2009/2010” maka dapat dinyatakan bahwa apabila anak 

mendapatkan pembelajaran Bahasa Indonesia secara baik dengan Penerapan 

Media Cerita Bergambar maka ia akan berkecenderungan memperoleh prestasi 

belajar menulis karangan yang lebih baik daripada siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan metode tanpa penerapan media cerita bergambar . 

Peningkatan hasil pembelajaran siklus I dan siklus II dapat digambarkan dengan 

grafik sebagai berikut : 

Grafik Perbandingan Nilai Baik pada Siklus I dan Siklus II  
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Dengan penerapan media cerita bergambar  ini peserta didik berkesempatan 

mengamati segala peristiwa yang sedang terjadi dalam proses serta dapat 

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan. Sehingga dalam proses 

belajar mengajar guru dan siswa aktif yang akhirnya tujuan pengajaran yang 

dicapai. 

Jadi agar anak memahami materi pelajaran maka dalam penyampaiannya 

dilakukan dengan melibatkan anak dalam proses belajar secara bersama-sama 

karena dengan penerapan media cerita bergambar siswa mengikuti proses belajar 
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dengan efektif akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan sehingga ia akan 

mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Jadi salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi belajar menulis karangan di 

sekolah adalah dengan pembelajaran menggunakan pembelajaran metode 

demonstrasi. Hal ini terjadi karena dengan pengajaran menggunakan penerapan 

media cerita bergambar siswa dapat terlibat lebih banyak dalam proses belajar 

mengajar jika dibandingkan dengan metode yang biasa dilakukan oleh guru (tanpa 

penerapan media cerita bergambar dan pemberian tugas), yang mana pada metode 

tanpa media cerita bergambar hanya terjadi hubungan satu arah, sehingga anak 

merasa bosan dengan pelajaran bahkan mengantuk, sehingga ia akan kurang dapat 

memahami materi yang diajarkan oleh guru, sehingga prestasinya akan rendah. 

Pada pembelajaran dengan media cerita bergambar pada diri siswa merasa 

dihargai guru dan diperhatikan oleh guru sehingga merasa meniliki figur seorang 

guru yang dekat dengannya. Pembelajaran ini akan melatih mengembangkan daya 

imajinasii siswa serta memotivasi siswa untuk belajar secara baik agar mampu 

memperoleh prestasi belajar yang tinggi.  

  

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh pembalajaran dengan 

media cerita bergambar dengan tanpa media cerita bergambar terhadap prestasi 

belajar mengarang siswa kelas 5 SD Negeri 2 Ngaru-aru Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2009/2010 dapat disimpulkan sebagai 
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berikut : Ada pengaruh antara hasil belajar antara pembelajaran yang 

menggunakan media cerita bergambar dengan pembelajaran yang tidak 

menggunakan media cerita bergambar. 

Implikasi dalam pendidikan yang dimaksudkan disini adalah merupakan nilai-

nilai positif yang terkandung dalam masalah yang diteliti serta berhubungan 

dengan pendidikan. Sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu ” PENERAPAN 

MEDIA CERITA  BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN SISWA KELAS V SD NEGERI 2 

NGARU-ARU KECAMATAN BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 

2009/2010 dapatlah penulis paparkan implikasi penelitian dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Hipotesa yang telah diajukan dalam penelitian ini terbukti kebenarannya,  

maka implikasi dalam pendidikan adalah sebagi berikut: 

Dapat memberikan suatu gambaran atau semacam petunjuk bagi guru 

menggunakan media cerita bergambar dalam mengajar materi Bahasa 

Indonesia ( Mengarang) di kelas. 

Dapat memberikan suatu gambaran bagi para guru untuk memilih dan 

menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan jenis materi yang 

disampaikan dan alat peraga yang tepat dan baik di dalam usahanya 

membantu anak didik di dalam memperdalam materi Bahasa Indonesia 

(mengarang). 

Dengan diketahuinya cara belajar anak/metode belajar anak yang tepat untuk 

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka 

seorang guru dalam proses belajar mengajarnya agar menghasilkan prestasi 

belajar siswa yang baik harus memperhatikan metode dan media  

pembelajaran yang sesuai dengan jenis materi pelajaran yang sedang 

diajarkan. 

 

B. Saran 
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Dalam akhir pembahasan ini akan disampaikan saran-saran yang mungkin 

membawa manfaat yang besar dalam usaha kita meningkatkan mutu pendidikan. 

Bertolak dari pembahasan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan 

adalah : 

1. Kepada Kepala Sekolah 

a. Kepala Sekolah diharapkan dapat memberikan perhatian dan penugasan 

kepada guru agar dalam mengajarnya senantiasa menggunakan metode 

dan media pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran yang 

berprinsip PAIKEM. 

b.Kepala Sekolah diharapkan selalu memberikan anjuran pada guru agar 

senantiasa menggunakan berbagai pendekatan dan metode serta media 

pengajaran yang bervariasi dalam mengajar sehingga tidak membosankan 

dan agar siswa cenderung untuk aktif. 

c. Kepala Sekolah hendaknya selalu mengingatkan guru untuk mengedakan 

pengayaan pelajaran pada anak yang memiliki kemampuan yang lebih 

tinggi dan memberikan kegiatan remedial pada anak yang mengalami 

kesulitan dalam belajar. 

d.Menyediakan media pembelajaran yang memadai dan dirancang bagi 

siswa dan guru atau memakai yang sesuai dengan materi/kurikulum 

perkembangan zaman khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

e. Ikut mendorong siswa untuk belajar dan berprestasi dengan baik, 

khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

2. Kepada Guru  

a. Agar memilih dan menggunakan media pembelajaran yang lengkap sesuai 

dengan topic yang dibahas dalam proses belajar-mengajar. 

b.Memberikan dorongan/motivasi kepada siswa untuk memiliki cara belajar 

yang baik. 

 

3. Kepada Siswa  
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a. Perlu memperbanyak latihan soal berkaitan dengan materi belajar menulis 

karangan  sehingga akan dapat menguatkan kemampuan. 

b.Perlunya bertanya pada teman yang lebih pandai dalam bidang menulis 

karangan  agar berhasil dalam belajarnya. 

c. Perlunya kreativitas untuk mempergunakan daya nalar dan daya pikir serta 

daya imajinasi yang tinggi untuk mempelajari Bahasa Indonesia 

(mengarang) 
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