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ABSTRAK 

Susapto. NIM 08 PSC 00819. Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana 
Berdasarkan Gambar Seri (Studi Kasus Pada Kelas III SD Negeri Danusuman 
I, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012). Tesis: 
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas 
Widya Dharma Klaten. 2015.  

Berdasar atas identifikasi masalah, maka dapat dipertegas dengan rumusan 
masalah yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis karangan 
sederhana berdasarkan gambar seri pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman 
I Surakarta?; 2) Mengapa pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana 
berdasarkan gambar seri pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman I 
Surakarta dilaksanakan seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan?  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data berupa 

aktivitas, informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

di-tektualisasikan, di-multikolomkan, di-segmentasikan, di-tematisasi, di-

proposisionalisasi, dan di-reduksi. Teknik analisisnya menggunakan data. Pada 

analisis data dapat dideskripsikan data lapangan berupa kinerja guru, metode 

penelitian, materi ajar, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan siswa dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, dapat diketahui dan dsimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Proses 

pembelajaran menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri di kelas III SD 

Negeri Danusuman I Serengan Surakarta. Pelaksanaan pembelajaran belum diawali 

dengan apersepsi tetapi guru langsung menjelaskan materi yang berkaitan erat dengan 

menulis karangan sederhana secara tergesa-gesa. Selanjutnya, hal-hal yang diteliti 

dalam proses pembelajaran yang terdiri atas kinerja guru, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), materi ajar, kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dalam menulis karangan sederhana, dan teknik evaluasi yang dilakukan 

oleh guru. Dari hasil penelitian itu tidak dapat diketahui dan disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: a. Guru dapat mengelola waktu pembelajaran dengan tepat; b.  Siswa 

kurang memperhatikan penjelasan guru dengan seksama; c. Metode yang digunakan 

dalam proses pembelajaran bervariasi; d. Teknik evaluasi yang dilakukan guru belum 

ada standarnya. 2. Penyebab terjadinya pembelajaran menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri di kelas III SD Negeri Danusuman I Serengan Surakarta 

tahun pelajaran 2011/2012 sebagai berikut. a. Guru dapat mengelola waktu 

pembelajaran dengan tepat karena guru telah memahami tahapan sistem 

pembelajaran; b. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dengan seksama 

karena guru tidak bisa mengkondisikan kelas; c. Metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran bervariasi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami keterampilan mengarang; d. Teknik evaluasi yang dilakukan 

guru belum ada standarnya karena guru dalam pelaksanaan evaluasi tidak 

menggunakan criteria penilaian. 
 

Kata Kunci: Karangan Sederhana, Gambar Seri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi mengingat 

bahasa merupakan sarana komunikasi dalam masyarakat. Untuk dapat berkomunikasi 

dengan baik, seseorang perlu belajar cara berbahasa yang baik dan benar. Pembelajaran 

tersebut akan lebih baik manakala dipelajari sejak dini dan berkesinambungan. Oleh 

karena itu, pembelajaran bahasa disertakan dalam kurikulum. Hal ini berarti setiap 

peserta didik dituntut untuk mampu menguasai bahasa yang mereka pelajari terutama 

bahasa resmi yang dipakai oleh negara yang ditempati peserta didik. Begitu pula di 

Indonesia, bahasa Indonesia menjadi materi pembelajaran yang wajib diberikan di setiap 

jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hal itu dilakukan 

supaya peserta didik mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta 

mampu menerapkannya dalam kehidupan  masyarakat. 

Menulis sebagai suatu kegiatan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif 

merupakan kemampuan yang menuntut adanya kegiatan enconding yaitu kegiatan untuk 

menghasilkan atau menyampaikan bahasa kepada pihak lain melalui tulisan. Kegiatan 

berbahasa yang produktif adalah kegiatan menyampaikan gagasan, pikiran, atau 

perasaan oleh pihak penutur, dalam hal ini penulis. 

Nurgiantoro (2001: 273) mengungkapkan bahwa menulis adalah aktivitas 

mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Bahasa yang dibuat Nurgiantoro sangat 

sederhana, menurutnya menulis hanya sekedar mengungkapkan ide, gagasan, atau 

pendapat dalam bahasa tulis, lepas dan mudah tidaknya tulisan tersebut dipahami oleh 

pembaca. 
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Kegiatan menulis merupakan bentuk komunikasi yang efektif untuk 

mengkomunikasikan ide atau gagasan meskipun tidak bertatapan secara langsung 

dengan lawan bicara. Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang 

penting dalam kehidupan. Hampir semua aktivitas komunikasi yang dilakukan tidak 

dapat dilepaskan dari sarana tulis menulis. 

Menurut Semi (1990:3) bahwa bentuk komunikasi tertulis merupakan bentuk 

komunikasi yang diperlukan penulis, yaitu kemampuan menulis diperlukan pada semua 

lapangan pekerjaan atau dapat menunjang dalam menentukan keberhasilan dalam suatu 

pekerjaan. Selain itu, menulis juga memiliki kedudukan istimewa karena menulis 

dianggap sebagai tolok ukur matangnya peradaban suatu bangsa. Sedangkan Alwasilah 

(2005: 49) mengatakan bahwa berperadaban adalah “proses belajar secara kolektif dan 

sepanjang sejarah sehingga mencapai derajat cultured, yakni masyarakat yang 

berpendidikan yang indikatornya mencakup kemampuan membaca dan menulis”. 

Dalam kehidupan modern ini jelas bahwa keterampilan menulis tidak hanya 

penting dalam dunia pendidikan, tetapi juga penting untuk lingkungan masyarakat. 

Keterampilan menulis ini penting karena keterampilan menulis sangat dibutuhkan oleh 

setiap orang. Keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau 

bangsa yang terpelajar. Oleh karena itu, sebagai bangsa terpelajar orang Indonesia 

mempunyai keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis adalah keterampilan yang kompleks, karena keterampilan 

menulis ini merupakan suatu proses pengembangan yang menuntut pengembangan 

waktu, kesempatan dan memerlukan cara berpikir yang teratur untuk  mengungkapkan 

nya dalam bentuk bahasa tulis (Tarigan, 2008: 4) 
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Pengembangan keterampilan menulis perlu mendapat perhatian sungguh-

sungguh sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa. Menulis memang dapat 

dikuasai oleh siapa saja yang memiliki keterampilan intelektual yang memadai. Berbeda 

dengan keterampilan menyimak dan berbicara, menulis tidak diperoleh secara ”alami” 

melainkan perlu latihan. Kegiatan menulis bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta, 

pesan sikap dan isi pikiran secara jelas yang efektif kepada para pembacanya. Agar 

dapat terampil dalam menulis, seseorang harus mempunyai niat untuk menulis. Niat di 

sini bukan hanya sekedar niat, tetapi harus diimbangi pula dengan latihan yang terus 

menerus tanpa putus asa. Sehingga apabila menjumpai berbagai kesulitan dalam 

menulis tidak langsung menyerah melainkan mencari solusi dan terus berusaha.  

Rendahnya keterampilan menulis disebabkan karena kurangnya minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya mengarang, pemahaman 

siswa terhadap keterampilan menulis karangan masih kurang, yaitu siswa tidak senang 

dengan pembelajaran menulis karangan yang monoton dan membosankan dan biasanya 

bahan materi ajar yang tidak menarik, terbatasnya kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan antara judul dengan isi karangan, penggunaan kosa kata yang belum 

maksimal, penggunaan ejaan dan tanda baca yang masih salah terbatasnya kemampuan 

siswa dalam mengembangkan gagasan atau ide menjadi suatu bentuk karangan, 

terbatasnya imajinasi siswa dalam memberi kesan hidup pada objek karangan. Selain 

itu, siswa juga belum bisa memaksimalkan penginderaan dalam menulis karangan. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan 

berbahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Kegiatan berbahasa tersebut 

dalam rangka menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan yang dimaksud harus 

dapat dipahami sebab kegiatan berbahasa tulis ini merupakan bentuk komunikasi. 
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Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam pembelajaran  

Bahasa Indonesia di SD yang harus dilatihkan oleh guru kepada siswa. Untuk itu guru 

harus dapat memberikan motivasi agar siswa tidak merasa  bosan dalam pembelajaran 

menulis. Akan tetapi masih terdapat beberapa guru dalam memberikan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan yang kurang bervariasi. Sehingga yang terjadi di 

kelas adalah siswa tidak aktif sedangkan guru berdiri di depan kelas menjelaskan materi 

pelajaran. 

Dengan keadaaan seperti di atas tidak ada lagi suasana yang menyenangkan, 

siswa tidak mempunyai banyak kesempatan mengembangkan kemampuannya sesuai 

dengan kompetensi yang dimilikinya. Kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan adalah dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran, yaitu pendekatan kontekstual yang dijadikan salah satu acuan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Pendekatan kontekstual bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa 

agar lebih kreatif dalam mengembangkan kemampuan menulis karangan sesuai dengan 

kompetensi yang dimilikinya. Peningkatan kemampuan menulis dapat diketahui dari 

penilaian pada saat proses pembelajaran dan penilaian akhir pembelajaran. Aspek 

penilaian dalam pembelajaran menulis karangan antara lain terdiri dari kesesuaian isi 

dengan ejaan (huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma). 

Kurangnya porsi pembelajaran untuk menulis atau mengarang membuat siswa 

jarang untuk berlatih mengarang dan pemberian tugaspun jarang diberikan. Kalaupun 

ada tugas menulis, biasanya hanya menyalin ulang catatan di papan tulis. Kenyataan ini 

tidak adanya pemberian tugas setelah pemberian materi pelajaran mengakibatkan 
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kemampuan menulis karangan siswa tidak dapat berkembang, kreativitas siswa dalam 

menuangkan gagasannya kurang maksimal,dansiswakurang menguasai keterampilan 

menulis yang berhubungan dengan teknik, isi maupun bahasa. Kurangnya penguasaan 

mikro bahasa (penguasaan tanda baca, kaidah-kaidah penulisan penggunaan kelas kata, 

penyusunan klausa dan kalimat dengan struktur yang benar sampai menyusun 

paragraph) juga menghambat keberhasilan siswa dalam menulis. Kurangnya penguasaan 

kosa kata menyebabkan siswa sering mengulang-ulang kata yang sama dalam satu 

paragraph dan mengalami kesulitan dalam memilih kata yang tepat (Akadiah, dkk, 

1990:v). 

Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, khususnya 

keterampilan menulis dapat menjadi pemicu rendahnya kemampuan menulis. Menarik 

minat siswa dalam mengarang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya 

adalah dengan penggunaan media. Sadiman, dkk (1996: 16) berpendapat bahwa dengan 

menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif 

anak didik, menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar dan proses pembelajaran 

berjalan optimal karena dengan adanya media dapat membantu siswa menuangkan 

gagasannya dalam bentuk tulisan dan dapat memancing kreativitasnya. 

Oleh karena itu, media yang dipergunakan guru dalam pembelajaran harus 

sesuai dengan siswa, lingkungan dan bahan ajar. Pemilihan media yang tepat akan 

memberikan nilai tambah siswa dalam proses pembelajaran sehingga memperlancar 

kegiatan pembelajaran. Media yang dapat dipakai oleh guru dalam kegiatan menulis 

antara lain media grafis yang berupa gambar. Nurgiantoro (2001: 300) mengungkapkan 

bahwa bentuk sebagai rangsang untuk menghasilkan bahasa tulis (juga = berbicara) 

dapat berupa gambar atau film. Gambar yang dimaksud adalah gambar-gambar yang 

membentuk rangkaian cerita (gambar berseri). 
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Media gambar berseri adalah sejumlah gambar di mana antara satu gambar 

dengan gambar yang lain saling berkaitan dan membentuk alur cerita tertentu. Dengan 

melihat gambar-gambar yang menarik siswa dapat berimajinasi tentang apa yang 

mereka lihat kemudian menceritakannya dalam bentuk tulisan. Siswa dapat merangkai 

potongan-potongan gagasan yang ada dalam pikiran menjadi bentuk kalimat yang runtut 

sehingga menghasilkan karangan yang baik dan melatih siswa dalam mengatur alur 

cerita. Selain itu, media gambar berseri dapat mengurangi rasa jenuh sehingga dapat 

mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tujuan pembelajaran menulis, yaitu agar siswa 

mampu mengungkapkan gagasan, pendapat dan pengetahuan secara tertulis dan 

memiliki kegemaran menulis dapat diwujudkan. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis khususnya menulis karangan sederhana 

siswa kelas III di SD Negeri Danukusuman I Surakarta, berdasarkan pengamatan 

peneliti, keterampilan siswa untuk menulis masih terbatas pada waktu pembelajaran 

berlangsung, terlebih lagi untuk dapat menulis karangan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain pemahaman siswa terhadap keterampilan menulis karangan 

masih kurang, yaitu siswa tidak senang dengan pembelajaran menulis karangan yang 

monoton dan membosankan dan biasanya bahan materi ajar yang tidak menarik, 

terbatasnya kemampuan siswa dalam menyesuaikan antara judul dengan isi karangan, 

penggunaan kosa kata yang belum maksimal, penggunaan ejaan dan tanda baca yang 

masih salah terbatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan atau ide 

menjadi suatu bentuk karangan, terbatasnya imajinasi siswa dalam memberi kesan hidup 

pada objek karangan. Selain itu, siswa juga belum bisa memaksimalkan penginderaan 

dalam menulis karangan. 
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Keadaan ini mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran menulis karangan 

sederhana siswa saat mengikuti pembelajaran menulis di kelas. Maka, agar siswa dapat 

menulis karangan guru perlu dipacu dengan bahan ajar yang menarik. Untuk itu, guru 

perlu mencari upaya yang dapat membuat siswa tertarik agar siswa dapat menulis 

karangan dengan baik. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Sekolah Dasar Danukusuman 

I Surakarta dengan subjek penelitian siswa kelas III. Peneliti mengambil subjek siswa 

kelas III dengan pertimbangan bahwa kemampuan menulis kelas III di Sekolah Dasar 

Danukusuman I Surakarta masih rendah. Berdasarkan hasil observasi sementara di kelas 

III kemampuan menulis siswa masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil kerja siswa 

dalam mengarang dapat diidentifikasi bahwa siswa kesulitan dalam 

mengkomunikasikan dan mengembangkan ide atau gagasannya secara tertulis sehingga 

keterjalinan kalimat dalam satu paragraph belum runtut dan padu, pembendaharaan kata 

yang dimiliki sedikit, pemilihan kata yang kurang tepat, serta minat dan motivasi siswa 

kurang. 

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti 

mengenai penggunaan media gambar seri pada siswa kelas III di Sekolah Dasar 

Danukusuman I Surakarta. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana 

guru melaksanakan pembelajaran menulis karangan sederhana dengan media gambar 

seri sebagai media untuk memaksimalkan pembelajaran menulis karangan sederhana. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ketidakberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa khususnya dalam kegiatan menulis karangan sederhana disebabkan 

oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari siswa dan faktor yang berasal dari guru. 

Faktor yang berasal dari siswa diantaranya yaitu: 
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1. Masih kurangnya pemahanan siswa terhadap keterampilan menulis 

2. Kurangnya keterampilan berbahasa siswa dalam menulis karangan sederhana 

3. Masih banyak siswa yang kurang mampu mengembangkan isi karangan 

4. Masih banyak siswa yang kurang mampu menggunakan tanda baca yang benar 

dalam menulis karangan sederhana seperti penggunaan huruf  kapital, titik dan 

koma. 

5. Siswa kurang senang dengan metode pembelajaran menulis karangan yang monoton 

dan membosankan 

6. Terbatasnya kemampuan siswa dalam menyesuaikan antara judul dengan isi 

karangan dilihat dari penggunaan kosakata yang kurang maksimal. 

7. Terbatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan atau ide menjadi 

suatu bentuk karangan. 

8. Terbatasnya kemampauan siswa dalam berimajinasi dan memberi kesan hidup pada 

objek karangan. 

Jadi dapat disimpulkan, permasalahan yang kemudian muncul adalah hasil 

belajar siswa dalam menulis karangan sederhana masih jauh dari yang diharapkan. 

Sehingga diperlukan metode untuk menyelesaikan masalah tersebut agar memberikan 

perubahan pemahaman siswa dalam mempelajari materi pelajaran menulis karangan 

sederhana sesuai Standar Ketuntasan Minimal (SMK). Salah satu metode yang dapat 

diterapkan adalah metode gambar seri. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah 

kompleks sehingga peneliti perlu membatasi agar dapat fokus dan pembahasan tidak 
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terlalu luas. Maka peneliti membatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana dengan menggunakan 

gambar seri pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman I Surakarta. Media 

gambar seri dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana 

agar siswa lebih mudah memahami dan siswa bebas mengembangkan serta dapat 

menentukan isi karangan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan masing-

masing siswa. 

2. Guru menggunakan media gambar seri dalam pembelajaran menulis karangan 

sederhana pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman I Surakarta karena 

dengan sarana media tersebut siswa akan lebih mudah memahami pelajaran dan 

dapat menuangkan pemikiran siswa ke dalam karangan sesuai dengan apa yang 

dilihat dan dipikirkan siswa melalui gambar seri. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, 

adapun rumusan masalah yang timbul pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman I Surakarta? 

2. Mengapa pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman I Surakarta 

dilaksanakan seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1. mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana menggunakan 

gambar seri pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman I Surakarta. 

2. mengetahui penyebab pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri pada siswa kelas III Sekolah Dasar Danukusuman I 

Surakarta didasarkan seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Memberi masukan bagi guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

khususnya pada Sekolah Dasar Danukusuman I Surakarta. Penelitian ini dapat dijadikan 

salah satu cara untuk mengelola pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih maju 

dan bermutu. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi mengenai kekurangan-

kekurangan yang ada di sekolah, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Selanjutnya di masa mendatang sekolah dapat memberikan perhatian yang lebih baik 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menyediakan fasilitas penunjang yang 

dirasa kurang, seperti alat peraga, media dan buku-buku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, dapat diketahui dan dsimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri di 

kelas III SD Negeri Danusuman I Serengan Surakarta. Pelaksanaan pembelajaran 

diawali dengan apersepsi tetapi guru langsung menjelaskan materi yang 

berkaitan erat dengan menulis karangan sederhana secara tergesa-gesa. 

Selanjutnya, hal-hal yang diteliti dalam proses pembelajaran yang terdiri atas 

kinerja guru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi ajar, 

kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dalam menulis 

karangan sederhana, dan teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru. Dari hasil 

penelitian itu tidak dapat diketahui dan disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Guru dapat mengelola waktu pembelajaran dengan tepat 

b. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. 

c. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bervariasi 

d. Teknik evaluasi yang dilakukan guru belum ada standarnya. 

2. Penyebab terjadinya pembelajaran menulis karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri di kelas III SD Negeri Danusuman I Serengan Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012 sebagai berikut. 

a. Guru dapat mengelola waktu pembelajaran dengan tepat karena guru telah 

memahami tahapan sistem pembelajaran. 
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b. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dengan seksama karena guru 

tidak bisa mengkondisikan kelas. 

c. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran bervariasi, hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

keterampilan mengarang.  

d. Teknik evaluasi yang dilakukan guru belum ada standarnya karena guru 

dalam pelaksanaan evaluasi tidak menggunakan criteria penilaian. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat implikasi 

penting yang perlu dikemukakan yaitu guru semakin dituntut kreativitasnya dan 

penerapannya dalam pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia berdasarkan 

KTSP. Dengan adanya KTSP dapat memberikan perubahan dalam wacana 

pembelajaran yang semula terpusat pada guru berubah menjadi berpusat pada siswa. 

Selain itu proses pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan KTSP dapat 

dilaksanakan lebih inovatif, untuk itu KTSP perlu untuk dimengerti, dipahami oleh 

berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran seperti guru, siswa, kepala 

sekolah dan yang lainnya sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar dan tidak banyak mengalami kendala. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon 

guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami cara atau tehnik 

mengarang dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehubungan dengan 
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kualitas dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa yang akan dicapai. Pemahaman dan 

hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran 

yang inovatif,  media dan alat peraga dalam pembelajaran.  

Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti yang 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan peneliti  untuk 

membantu guna menghadapi permasalahan yang sejenis. Di samping itu, perlu 

penelitian lanjut tentang upaya guru untuk mempertahankan atau menjaga dan 

meningkatkan kemampuan mengarang siswa.  

 

C. Saran-saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Guru 

a. Guru hendaknya membelajarkan pelajaran bahasa Indonesia sebelum pelajaran 

dimulai hendaknya guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu agar situasi bisa 

kondusif sehingga anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. 

b. Hendaknya guru dalam menyampaikan materi lebih menarik lagi agar dalam 

pelaksanaan pembelajaran siswa bisa termotivasi untuk mengikuti pelajaran, 

sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. 

c. Pandai memilih metode pembelajaran yang paling tepat dengan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan, gunakan metode yang bervariasi agar siswa tidak jenuh 

dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

d. Dalam menyampaikan materi pembelajaran hendaknya berdasarkan teori yang 

ada menurut pendapat pakar serta gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan 

benar sesuai ejaan yang disempurnakan. 
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e. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran hendaknya guru memberikan 

penilaian dengan memakai criteria dengan tepat, dan soal-soal yang diberikan 

kepada siswa harus sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat itu agar tidak 

terjadi penyimpangan dalam memberikan soal-soal evaluasi. 

2. Untuk Siswa 

a. Siswa hendaknya gemar berlatih dalam kegiatan menulis khususnya menulis 

karangan, sehingga dengan metode penugasan ini siswa akan menjadi terbiasa 

dalam menulis karangan secara baik dan benar. 

b. Siswa hendaknya dalam mengikuti proses pembelajaran menulis karangan harus 

penuh semangat serta banyak berlatih menulis, dengan memperhatikan pilihan 

kata yang tepat agar hasil tulisan kalimatnya benar-benar baik, susunan kata 

yang runtut dan bermakna, sesuai dengan hasil yang diharapkan, juga dalam 

mengikuti pembelajaran hendaknya siswa memperhatikan penjelasan guru, tidak 

menimbulkan keramaian, tidak saling mengganggu teman, agar situasi menjadi 

lebih kondusif. 

3. Untuk Para Peneliti 

Kepada para peneliti hendaknya melakukan penelitian lanjutan dari 

penelitian ini dengan menggunakan metode yang bervariasi supaya lebih menarik, 

kreatif, dan variatif sehingga memperkaya khasanah ilmu bahasa dan meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian ilmu bahasa khususnya bahasa 

Indonesia dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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