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TRIYASTUTI WIDYANINGSIH, NIM. 1211109281. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Sastra Indonesia, dan Daerah; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni; Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan; Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi: 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Membuat 

Kerangka Tulisan Menggunakan Media Foto Pribadi pada Siswa Kelas XI SMK 

Negeri 1 Juwiring Tahun Ajaran 2014/2015. 

Kemampuan atau keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan 

gagasan, pendapat, atau perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. 

Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung oleh ketepatan bahasa yang 

digunakan, selain komponen kosa kata dan gramatikal, ketepatan kebahasaan juga 

sebaiknya didukung oleh konteks dan penggunaan ejaan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik membuat kerangka tulisan 

menggunakan media foto pribadi pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring Tahun 

Ajaran 2014/2015? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik membuat kerangka tulisan 

menggunakan media foto pribadi pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

Penelitian dilaksanakan di kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Penelitian dilakukan penulis pada bulan April 2015. 

Siswa yang dijadikan subyek penelitian adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Juwiring yang berjumlah 35 orang siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas atau lebih spesifik lagi berupa penelitian tindakan kelas (PTK). Untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian digunakan teknik tes dan teknik 

observasi. Untuk mengadakan analisis data secara keseluruhan, dipergunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, sajian data, kesimpulan / verifikasi 

data. 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan sejak perencanaan perbaikan sampai 

pelaksanaan dan evaluasi, dapat diambil kesimpulan bahwa teknik membuat 

kerangka tulisan menggunakan media foto pribadi dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas XI SMK 

Negeri 1 Juwiring Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini terbukti bahwa sebelum 

perbaikan persentase ketuntasan siswa dalam belajar hanya 17,14% atau 6 siswa, 

pada perbaikan siklus I menjadi 48,57% atau 17 siswa yang mencapai ketuntatasan 

belajar dan pada siklus II persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 94,29%. Dari 

35 siswa yang ada, 33 siswa di antaranya sudah mencapai ketuntasan belajar, 

sedangkan 2 siswa masih belum tuntas.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengajaran bahasa Indonesia terdiri atas empat aspek keterampilan yang 

harus dikuasai, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu erat 

sekali berhubungan dengan ketiga keterampilan lainnya dengan cara yang 

beraneka ragam. Memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui 

suatu hubungan urutan yang teratur. Keempat keterampilan tersebut merupakan 

satu kesatuan utuh. Seluruh keterampilan tersebut saling berkaitan dan 

mendukung dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Keterampilan yang 

dimiliki itu ada yang bersifat aktif reseptif dan aktif produktif. Keterampilan aktif 

reseptif adalah keterampilan berbahasa yang bersifat menerima informasi atau 

pesan dari pihak lain meliputi membaca dan menyimak, sedangkan keterampilan 

aktif produktif adalah keterampilan berbahasa yang bersifat menyampaikan pesan 

atau informasi dari pihak lain meliputi berbicara dan menulis (Suparno dan 

Yunus, 2007: 1.6).   

Tarigan (2008: 1) menyatakan bahwa kemampuan berbahasa mempunyai 

empat komponen yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca dan 

keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu sangat erat hubungannya dengan 

proses-proses yang mendasari bahasa. Semakin terampil seseorang berbahasa, 

semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan berbahasa hanya 

1 
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dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan latihan. Melatih 

keterampilan berbahasa berarti melatih keterampilan berpikir. 

Menurut Tarigan (2008: 3), menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang tidak kalah pentingnya dengan keterampilan berbicara yang 

bersifat sama, yaitu produktif dan ekspresif. Dengan menulis, manusia 

berkomunikasi, menuangkan ide dan pengalaman, menyampaikan pesan atau 

maksud dan mengungkapkan aspirasinya kepada pembaca.  Keterampilan 

menulis tidak secara otomatis dikuasai oleh siswa, tetapi melalui latihan dan 

praktek yang teratur sehingga menghasilkan tulisan yang tersusun dengan baik. 

Kemampuan atau keterampilan menulis adalah kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, atau perasaan kepada pihak lain dengan 

melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung oleh 

ketepatan bahasa yang digunakan, selain komponen kosa kata dan gramatikal, 

ketepatan kebahasaan juga sebaiknya didukung oleh konteks dan penggunaan 

ejaan. 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tingkat SMK yang berlaku 

sekarang, siswa mulai dituntut untuk mampu menguasai keterampilan menulis 

narasi. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah membuat berbagai teks tertulis 

dalam konteks bermasyarakat dengan memilih kata, bentuk kata, ungkapan yang 

tepat. Salah satu teks tertulis tersebut adalah karangan narasi. Narasi atau sering 

disebut naratif berasal dari bahasa Inggris narration (cerita) dan nararative 

(yang menceritakan). Karangan narasi adalah karangan yang berusaha 

menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya (kronologi), 
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dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau serentetan kejadian, sehingga 

pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu (Suparno dan Yunus, 2007: 4.31). 

Berdasarkan observasi di kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring, peneliti 

menemukan permasalahan tentang kurangnya keterampilan menulis, terutama 

dalam menulis karangan narasi dan nilai yang diperoleh masih di bawah rata-rata 

yaitu 60 dan KKM yang ditentukan di sekolah adalah 70. Adapun beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran menulis karangan narasi, yaitu: (1) siswa 

mengalami kesulitan dalam menentukan judul atau topik dan menulis wacana 

yang bercorak narasi, (2) belum digunakannya model dan media dalam 

pembelajaran menulis narasi, (3) penggunaan metode dalam menulis karangan 

narasi masih menggunakan metode ceramah. 

Pengajaran yang penuh dinamika, yang dapat mengaktifkan siswa, 

memerlukan media pengajaran yang menarik dan inovasi yang 

berkesinambungan meskipun media yang menarik tidak identik dengan media 

yang mahal. Media diperlukan karena belajar akan lebih baik bila melibatkan 

banyak indera dan siswa akan menguasai hasil belajar dengan optimal jika dalam 

belajar siswa dimungkinkan menggunakan sebanyak mungkin indera untuk 

berinteraksi dengan isi pembelajaran.  Dengan adanya media, siswa tidak saja 

mengaktifkan indera pendengarannya dan mendengarkan penjelasan guru, tetapi 

juga indra penglihatan, perasa, dan sebagainya (Djuanda, 2006: 102). 

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan media foto pribadi sebagai 

sarana atau media untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi. 
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Oleh karena itu, seharusnya guru memilih metode, teknik, dan media yang sesuai 

dengan materi pembelajaran, sehingga siswa mudah menguasai keterampilan 

menulis. Hal tersebut menuntut guru agar lebih saksama melaksanakan program 

pengajaran serta memilih media yang cocok dan menarik sehingga memperoleh 

hasil belajar yang optimal.   

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

dengan Teknik Membuat Kerangka Tulisan Menggunakan Media Foto Pribadi 

pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring Tahun Ajaran 2014/2015”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru 

2. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan judul atau topik dalam 

menulis karangan yang becorak narasi 

3. Kurang maksimalnya guru pengajar bahasa Indonesia dalam menggunakan 

media pembelajaran dalam pembelajaran menulis karangan narasi. 

4. Penggunaan metode dalam menulis karangan narasi masih menggunakan 

metode ceramah. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik membuat kerangka tulisan 
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menggunakan media foto pribadi pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

D. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik membuat kerangka tulisan 

menggunakan media foto pribadi pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring 

Tahun Ajaran 2014/2015?” 

E. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan rumusan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis karangan narasi dengan teknik 

membuat kerangka tulisan menggunakan media foto pribadi pada siswa kelas XI 

SMK Negeri 1 Juwiring Tahun Ajaran 2014/2015. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan (rujukan) bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

meningkatkan kemampuan mengajar dengan metode dan strategi yang 

lebih tepat, khususnya dalam mengajar menulis karangan narasi. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran bahasa 

Indonesia 
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G. Penegasan Judul 

Agar judul dalam penelitian ini tidak menimbulkan salah pengertian maka 

perlu ditegaskan sebagai berikut. 

1. Peningkatan adalah proses, perbuatan, cara meningkatkan usaha dan 

sebagainya (Agustin, tt: 606). 

2. Menulis menurut Paulus (2003: 2), menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami seseorang, sehingga orang lain dapat membaca dan 

memahami bahasa tersebut.  

3. Karangan narasi sering disebut cerita. Karangan narasi adalah suatu bentuk 

tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak 

tanduk, perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau 

yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu (Pratiwi, 2007: 6). 

4. Kerangka Tulisan (karangan) adalah suatu rencana kerja yang membuat garis-

garis besar suatu tulisan (karangan) yang memuat ketentuan-ketentuan 

bagaimana karangan akan disusun (Fuadi, 2005: 244). 

5. Media Foto Pribadi termasuk kepada gambar tetap atau still picture yang 

terdiri dari dua kelompok, yaitu: Pertama flat opaque picture atau gambar 

datar tidak tembus pandang, misalnya gambar fotografi, gambar dan lukisan 

tercetak. Kedua adalah gambar tembus pandang, misalnya film slides, film 

strips dan transparencies (Sudjana & Rivai, 2009: 71).  

6. Siswa kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring sebagai objek penelitian. 
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Berdasarkan penjelasan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul penelitian ini adalah suatu studi untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi dengan teknik membuat kerangka tulisan menggunakan 

media foto pribadi pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Juwiring Tahun Ajaran 

2014/2015. 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk menambah gambaran penelitian dan mengajak pembaca 

memahami permasalahan dalam karya sastra tersebut, maka penelitian diuraikan 

menjadi : 

Bab satu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua landasan teori berisi tentang tinjauan tentang menulis, tinjauan 

tentang karangan, tinjauan tentang karangan narasi, pengertian media pendidikan, 

media gambar / foto dan tinjauan tentang PTK. 

Bab tiga metodologi penelitian, yang berisi tentang lokasi dan waktu 

penelitian, subjek penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data.  

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab lima kesimpulan dan saran.   

 

 

 



 58 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan sejak perencanaan perbaikan 

sampai pelaksanaan dan evaluasi, dapat diambil kesimpulan bahwa teknik 

membuat kerangka tulisan menggunakan media foto pribadi dapat digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas XI 

SMK Negeri 1 Juwiring Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Hal ini terbukti bahwa sebelum perbaikan persentase ketuntasan siswa 

dalam belajar hanya 17,14% atau 6 siswa, pada perbaikan siklus I menjadi 

48,57% atau 17 siswa yang mencapai ketuntatasan belajar dan pada siklus II 

persentase ketuntasan belajar siswa mencapai 94,29%. Dari 35 siswa yang ada, 

33 siswa di antaranya sudah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 2 siswa 

masih belum tuntas. 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat memberikan variasi dalam pembelajaran menulis 

salah satunya dengan menggunakan media gambar fotografi sebagai bahan 

pembaharuan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

keterampilan menulis karangan. Dengan media gambar fotografi, kemampuan 

siswa terhadap menulis dapat dikembangkan dengan baik.  
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