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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Melalui 

pendidikan manusia akan mempunyai banyak ketrampilan dan 

kepribadian. Ketrampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari 

proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang bekualitas baik 

fisik maupun mental. Untuk itulah Allah SWT meminta manusia untuk 

membaca. Membaca segala hal di dunia ini. Hal ini dapat dipahami dari 

ayat 1-5 surat Al-Alaq: 

 

 

 

 

 

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan,  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.”
1
 

Kata “Bacalah” bermakna pembacaan pertama kali yang 

sebelumnya tidak pernah membaca atau mencari ilmu yang belum kita 

ketahui dengan menyebut nama tuhanmu yang menciptakan seluruh 

makhluk. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah atau sepotong 

darah kecil yang keras. “Bacalah” (penegasan perintah yang pertama) dan 

tuhanmu yang maha mulia, yang tiada satupun yang dapat menandingi 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: PY Karya Thoha Putra, 

2002, h. 904. 
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mulia-Nya. Yang mengajari menulis dengan pena. Dia mengajari manusia 

apa yang tidak diketahuinya seperti mengajarinya hidayah, menulis, 

membuat kreasi, dan lain-lain.
2
 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kita sebagai manusia 

harus selalu membaca. Membaca segala hal di sekitar kita. Kita harus 

selalu mencari ilmu dan pengetahuan di dunia, karena Allah SWT. akan 

memberikan pemahaman atau ilmu bagi hambanya yang membaca atau 

mencari ilmu. Salah satu ilmu pengetahuan yang juga harus kita pelajari 

adalah ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang 

lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.  

Dalam ilmu bahasa, ada empat keterampilan dalam berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu aspek 

keterampilan berbahasa yang sulit dikuasai adalah keterampilan menulis. 

Hal ini dikarenakan untuk mampu menguasai keterampilan menulis 

dengan baik, seseorang harus menguasai unsur kebahasaan dan 

membutuhkan konsentrasi serta kemampuan dalam menyusun dan 

memilih kata-kata menjadi kalimat dan wacana yang dapat memahamkan 

pembaca. 

Pembinaan dan pengembangan keterampilan menulis perlu 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh sejak pendidikan dasar, karena 

kemampuan menulis tidak dapat diperoleh secara alamiah, tetapi harus 

dipelajari dengan sungguh-sungguh. Hal ini penting dilakukan karena 

keterampilan menulis dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk 

mengembangkan kemampuan intelektual anak sejak pendidikan paling 

dasar. Selain itu, keterampilan menulis dapat membuat peserta didik 

berkreasi dan menuangkan ide-ide atau pemikiran yang dimiliki, sehingga 

kemampuan berbahasa dan intelektual peserta didik dapat berkembang 

dengan baik. 

                                                           
2
 Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin Abdirrahman, Tafsir Jalalain. Terj. Najib Junaidi, 

Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, h. 962-963. 
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Pembelajaran keterampilan berbahasa harus dilakukan secara 

seimbang, artinya terjadi perlakuan pengajaran yang sama antara satu 

keterampilan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Tetapi dalam 

kenyataannya, keterampilan menulis sering kurang mendapat perhatian 

yang lebih. Hal tersebut disebabkan sulitnya keterampilan ini dibanding 

dengan keterampilan berbahasa yang lain. Akibatnya, guru enggan 

mengajarkan keterampilan menulis secara mendalam dengan alasan 

kurang mendalami materi dan praktik dalam menulis atau kesulitan dalam 

memahamkan peserta didik. Oleh karena itulah, pembelajaran 

keterampilan menulis belum terlaksana dengan baik. 

Tercapainya kompetensi dasar yang diajarkan menunjukkan 

keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. Hal tersebut dapat 

terlihat dari pencapaian indikator yang maksimal. Begitu juga proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada aspek menulis karangan narasi 

dianggap berhasil jika indikator yang disampaikan tercapai dengan 

maksimal oleh siswa di sebuah lembaga pendidikan. Indikator dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi yang harus dicapai meliputi (1) 

memahami struktur karangan narasi, (2) menulis bagian pendahuluan, 

pengembangan, dan penutup dalam karangan narasi, (3) menulis karangan 

narasi dengan ide dan kreasi cerita yang menarik dan sesuai dengan 

pengalaman pribadi yang dialami, dan (4) menulis karangan narasi dengan 

memperhatikan penggunaan bahasa dan EYD. 

Penelitian dan pengamatan secara langsung melalui observasi telah 

dilakukan peneliti di kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak pada 

tanggal 18 September 2017. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, 

hanya 9 dari 32 jumlah siswa yang mampu memperoleh nilai tuntas atau 

telah mencapai KKM yaitu 70. Hasil ini menunjukkan bahwa masih 

banyak peserta didik kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak yang 

mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan menulis, sehingga 

kompetensi yang diharapkan belum tercapai. Rendahnya kemampuan 

menulis ini dapat terlihat dari banyaknya nilai peserta didik dalam menulis 



4 

 

  

 

yang masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70. 

Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis peserta didik kelas V 

MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak masih rendah.
3
 

Tidak tercapainya kompetensi yang diharapkan, pada peserta didik 

kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak, disebabkan adanya kelemahan 

yang terjadi pada setiap indikator. Pada indikator memahami struktur 

narasi, peserta didik kurang menguasai dan memahami komponen-

komponen struktur narasi. Hal tersebut dapat dilihat ketika menulis 

karangan narasi, peserta didik kurang begitu memperhatikan perbuatan, 

tokoh, penokohan, latar, dan sudut pandang dalam karangan narasi yang 

ditulis, sehingga hasil karangan yang ditulis kurang menunjukkan hasil 

yang baik. Selain itu, jika diminta menyebutkan struktur karangan narasi, 

masih banyak peserta didik yang kurang dapat menyebutkannya dengan 

baik. Struktur narasi dapat dilihat dari komponen-komponen yang 

membentuknya yaitu perbuatan, penokohan, latar, dan sudut pandang.
4
 

Pada indikator yang kedua yaitu menulis bagian pendahuluan, 

pengembangan, dan penutup dalam karangan narasi.
5
 Peserta didik belum 

mampu menulis bagian-bagian tersebut dalam karangan narasi dengan 

baik. Peserta didik cenderung menulis bagian pendahuluan dan penutup 

dengan seadanya dan cenderung menulis bagian tersebut di bagian inti 

karangan narasi. Hal ini berarti pemahaman dan praktik menulis bagian 

pendahuluan, pengembangan, dan penutup pada karangan narasi kurang. 

Untuk itu, pemahaman dan praktik menulis bagian pendahuluan, 

pengembangan, dan penutup pada karangan narasi harus dilakukan agar 

peserta didik dapat menulis karangan narasi dengan baik. 

Selain struktur narasi dan bagian-bagian dalam karangan narasi, isi 

cerita, alur, serta konflik dalam karangan narasi yang ditulis juga harus 

mampu menarik minat pembaca. Ketertarikan pembaca salah satunya 

                                                           
3
 Hasil Pengamatan di Madrasah Ibtidaiyah Al Hadi 3 pada tanggal 18 September 2018. 

4
 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi Komposisi Lanjutan III, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2007, h. 145. 
5
 Ibid.,  h. 150-155. 
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bergantung pada ide dan kreasi cerita yang ada dalam narasi tersebut. 

Untuk itu, ketika menulis karangan narasi penulis harus mempunyai daya 

kreasi yang baik dalam menuangkan ide-ide cerita menjadi sebuah 

karangan narasi yang berkualitas. 

Pada indikator ketiga yaitu menulis narasi, peserta didik kurang 

mampu menulis karangan narasi dengan baik sesuai dengan pengalaman 

pribadi yang telah dialami. Peserta didik merasa bingung dengan apa yang 

ingin ditulis, mereka bingung harus dimulai dari mana cerita tersebut. 

Tidak hanya itu, kemampuan untuk menulis cerita dengan membuat 

konflik-konflik yang menarik juga belum dikuasai peserta didik. 

Indikator yang terakhir yaitu menulis karangan narasi dengan 

memperhatikan bahasa dan EYD. Berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan peneliti, peserta didik masih sangat kurang dalam penguasaan 

dan penggunaan bahasa dan EYD. Pilihan kata atau diksi yang dipakai 

peserta didik kurang mampu menggambarkan cerita yang ingin 

diungkapkan peserta didik. Kesalahan dalam penulisan huruf, ejaan, 

maupun tanda baca juga masih sering ditemukan dalam tulisan peserta 

didik. Selain itu, beberapa peserta didik masih sulit menulis narasi dengan 

kohesi dan koherensi yang sesuai dalam kalimat maupun paragraf. 

Tidak tercapainya indikator-indikator tersebut dikarenakan adanya 

faktor atau alasan yang menyebabkan peserta didik tidak mampu 

memenuhi hal tersebut dan tidak mampu mencapai nilai KKM yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada peserta 

didik kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma yang telah dilakukan pada tanggal 

18 September 2017, ada beberapa faktor penyebab yang berasal dari 

peserta didik, yaitu (1) peserta didik masih abstrak dalam membayangkan 

dan mengonkretkan kejadian atau cerita yang akan ditulis, (2) peserta didik 

tidak tahu apa yang akan mereka tulis karena peserta didik sulit mencari 

tema atau topik narasi yang akan ditulis, (3) peserta didik sulit memulia 

menulis, karena bingung harus dimulai dari mana, (4) peserta didik sulit 

merangkai kata dengan pilihan kata yang sesuai, (5) peserta didik kurang 
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memahami kohesi dan koherensi serta EYD dengan baik, dan (6) 

pembelajaran keterampilan menulis yang dianggap sulit menyebabkan 

peserta didik menjadi malas sehingga kurang memahami pelajaran yang 

diajarkan.
6
 

Tidak hanya dari peserta didik, faktor atau alasan tidak tercapainya 

indikator dan KKM juga berasal dari guru. Faktor atau alasan tersebut 

antara lain (1) guru belum menggunakan media yang tepat dalam proses 

belajar mengajar, (2) guru masih menggunakan sistem pembelajaran satu 

arah atau guru yang lebih aktif dibanding peserta didik, dan (3) guru masih 

mengutamakan teori dalam proses pembelajaran, seharusnya untuk 

membelajarkan keterampilan menulis, hal yang terpenting adalah praktik 

dan latihan menulis. 

Berdasarkan hal tersebut, perbaikan pembelajaran menulis narasi 

dan usaha untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menulis 

narasi harus dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

melaksanakan pembelajaran menulis karangan narasi menggunakan media 

film. Penggunaan media film dapat digunakan untuk meningkatkan 

pembelajaran menulis karangan narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak. 

Film dipilih oleh peneliti sebagai media pembelajaran karena dapat 

membuat peserta didik lebih tertarik terhadap pelajaran yang disampaikan. 

Selain itu, peneliti ingin memberikan sumbangan alternatif media 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia materi keterampilan 

menulis terutama menulis karangan narasi bagi guru bahasa dan sastra 

Indonesia disekolah-sekolah pada umumnya dan di MI Al Hadi 3 

Girikusuma Demak pada khusunya. Maka penelitian pengajaran menulis 

karangan narasi menggunakan media film ini peneliti lakukan. 

 

 

                                                           
6
 Hasil Pengamatan di Madrasah Ibtidaiyah Al Hadi 3 pada tanggal 18 September 2018. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Peneliti memilih dan melaksanakan penelitian yang berjudul 

peningkatan keterampilan menulis narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan media film pada peserta didik kelas V MI Al Hadi 3 

Girikusuma Demak tahun pelajaran 2017/2018 karena : 

1. Ketidaktercapaian kompetensi menulis narasi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada peserta didik kelas V di MI Al Hadi 3. 

2. Peserta didik kesulitan dalam mencari tema ataupun topik karangan 

narasi yang akan ditulis. 

3. Guru menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik bagi 

peserta didik. Penggunaan media yang tidak sesuai dengan minat dan 

karakter peserta didik akan menghambat proses pembelajaran, yang 

mengakibatkan hasil pembelajaran yang dicapai tidak optimal. 

Permasalahan ini dapat diatasi dengan memilih media pembelajaran 

yang sesuai dengan karakter dan minat peserta didik, sehingga peserta 

didik mudah menerima dan memahami pembelajaran yang telah 

diajarkan kepadanya. 

4. Guru masih menggunakan sistem pembelajaran satu arah atau guru 

lebih aktif dibandingkan dengan peserta didik. Hal tersebut  

mengakibatkan peserta didik menjadi jenuh dan tidak memperhatikan 

pelajaran karena guru tidak menarik dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

5. Pembelajaran menulis narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan media film akan mampu meningkatkan keaktifan belajar 

peserta didik serta meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan 

peserta didik tidak merasa bosan. 

 

C. Telaah Pustaka 

Setelah diadakan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan 

beberapa skripsi dan kaya karya ilmiah yang mengupas tentang 

keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat menarik untuk 
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diteliti. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang mengkaji 

atau membahas tentang keterampilan menulis. Penelitian-penelitian 

tersebut masih menarik untuk dibahas dan diadakan penelitian lebih lanjut 

untuk melengkapi ataupun menyempurnakan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berikut ini diterangkan penelitian yang membahas tentang 

narasi yaitu antara lain: 

1. Menurut Agustina, dalam penelitianya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Naratif melalui Model Think Talk Write Berbantuan 

Gambar Seri”, menunjukkan bahwa pada siklus I nilai rata-rata peserta 

didik sebesar 65,62 dan termasuk dalam kategori cukup. Oleh karena 

itu, harus dilakukan siklus II untuk memperbaiki hasil dari siklus I. 

Setelah dilakukan siklus II, hasil yang diperoleh yaitu nilai rata-rata 

peserta didik dalam kategori baik. Dengan demikian, terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Peserta didik juga mengalami 

perubahan perilaku yang positif setelah mengikuti pembelajaran ini. 

Hasil tersebut membuktikan bahwa penggunaan Model Think Talk Write 

berbantuan gambar seri dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narasi pada peserta didik kelas IV SDN Ngalian 01 tahun 

pelajaran 2014/2015.
7
 

Persamaan penelitian Agustina, dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada desain penelitian dan instrumen 

penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas dan instrumen yang digunakan berupa tes dan nontes. 

Hal ini juga dilaksanakan peneliti dengan melakukan penelitian 

tindakan kelas dan menggunakan instrument tes dan nontes untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis narasi, sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agustina, terletak pada 

pada media yang digunakan. Peneliti menggunakan media film 

sedangkan Agustina menggunakan media gambar seri. Agustina juga 

                                                           
7
 Dhita Kurniasari Agustina, Peningkatan Keterampilan Menulis Naratif melalui Model 

Think Talk Write Berbantuan Gambar Seri, Skripsi, 2015. 
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menggunakan model pembelajaran Think Talk Write. Adapun relevansi 

penelitian Agustina dengan penelitian ini yaitu keterampilan menulis 

karangan narasi dapat ditingkatkan menggunakan media tertentu. 

Peneliti menggunakan media film, sedangkan Agustina menggunakan 

media karikatur untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 

narasi. 

2. Skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi 

melalui Penerapan Model Quantum Teaching Berbantuan Media 

Gambar” disusun oleh Sa‟adah. Melalui skripsinya, Sa‟adah 

menjelaskan bahwa Penerapan Model Quantum Teaching Berbantuan 

Media Gambar sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam menulis karangan narasi kelas IIIB SD Islam 

Hidayatullah Semarang tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian Sa‟adah 

ini dilatarbelakangi atas rendahnya keterampilan peserta didik dalam 

menulis karangan narasi. Hal ini dikerenakan faktor internal yang 

berasal dari peserta didik dan faktor eksternal yang berasal dari guru, 

yaitu meliputi model dan media dalam mengajar.
8
 

Hasil penelitian Sa‟adah menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan keterampilan menulis narasi setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan model Quantum Teaching 

berbantuan media gambar. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil tes 

yang dilakukan pada peserta didik kelas IIIB SD Islam Hidayatullah 

Semarang yang meliputi tes pratindakan, tes siklus I, dan tes siklus II. 

Setelah dilaksanakan penelitian, model dan media pembelajaran yang 

digunakan dapat meningkatkan keterampilan menuis narasi. 

Peningkatan keterampilan menulis narasi ini diikuti dengan perubahan 

perilaku peserta didik kelas IIIB SD Islam Hidayatullah Semarang. 

Perilaku peserta didik mengalami perubahan menjadi lebih baik. Pada 

siklus II peserta didik terlihat lebih tertarik dan semangat dalam 

                                                           
8
 Nailis Sa‟adah, Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi melalui Penerapan Model 

Quantum Teaching Berbantuan Media Gambar, Skripsi, 2015. 
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mengikuti pelajaran menulis narasi. Selain itu, peserta didik juga 

terlihat lebih aktif dan tertib dalam pembelajaran.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sa‟adah, terletak pada desain penelitian dan instrumen penelitian. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dan 

instrumen yang digunakan berupa tes dan nontes, sedangkan 

perbedaannya terletak pada media dan model yang digunakan. Peneliti 

menggunakan media film, sedangkan Sa‟adah menggunakan media 

gambar. Sa‟adah juga menggunakan model Quantum Teaching dalam 

penelitiannya. Sedangkan peneliti lebih menekankan penggunaan 

media, yaitu media film, untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan narsi. Adapun relevansi penelitian Sa‟adah dengan 

penelitian ini adalah keterampilan menulis narasi dapat ditingkatkan 

menggunakan model maupun media pembelajaran tertentu. Jika 

Sa‟adah  menggunakan model Quantum Teaching dan media gambar, 

peneliti menggunakan media film untuk meningkatkan keterampilan 

menulis narasi. 

3. Menurut Lestari, dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi melalui Model Pembelajaran Whole 

Language dengan Audiovisual”, membuktikan bahwa Model 

Pembelajaran Whole Language dengan Audiovisual efektif untuk 

meningkatkan keterampilan menulis narasi peserta didik kelas V SDN 

Sekaran 02 Semarang. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil tes yang 

dilakukan pada peserta didik kelas V SDN Sekaran 02 Semarang yang 

meliputi tes pratindakan, tes siklus I, dan tes siklus II. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) keterampilan menulis di siklus siklus I 

sebanyak 30,15% (cukup), siklus II sebesar 46,43% (baik), dan siklus 

III sebesar 85,71% (sangat baik). (2) keterampilan guru di siklus I 

adalah 21 (cukup), siklus II 26 (baik) dan siklus III sebesar 34 (sangat 

baik), (3) aktivitas siswa di siklus I adalah 19,92 (cukup), siklus II 

sebesar 24,75 (baik) dan siklus III sebesar 29,61 (sangat baik). 



11 

 

  

 

Simpulan penelitian ini adalah melalui model whole language dengan 

audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menulis, keterampilan 

guru, dan aktivitas siswa.
9
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lestari terletak pada desain penelitian dan instrumen penelitian. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dan 

instrumen yang digunakan berupa tes dan nontes, sedangkan 

perbedaannya terletak pada model dan media yang digunakan. Peneliti 

tidak menggunakan model pembelajaran Whole Language dengan 

Audiovisual, peneliti lebih menekankan penggunaan media film untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narsi. Adapun relevansi 

penelitian Lestari dengan penelitian ini adalah keterampilan menulis 

narasi dapat ditingkatkan menggunakan model ataupun media 

pembelajaran tertentu. Jika Lestari menggunakan model pembelajaran 

Whole Language dengan Audiovisual, peneliti menggunakan media 

film untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi. 

4. Skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Cerpen pada Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Menggunakan 

Metode SQ3R pada siswa kelas V MI Falahiyyah Sambung Kota 

Semarang 2016/2017 disusun oleh Lailatulfarohah. Melalui 

skripsinya, Lailatulfarohah menjelaskan bahwa penerapan metode 

SQ3R sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam membaca cerpen pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas V MI 

Falahiyyah Sambung Kota Semarang tahun pelajaran 2016/2017. 

Penelitian Lailatulfarohah ini dilatarbelakangi atas rendahnya 

kemampuan peserta didik dalam membaca cerpen.
10

 

                                                           
9
 Tri Puji Lestari, Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi melalui Model 

Pembelajaran Whole Language dengan Audiovisual, Skripsi, 2015. 
10

 Lailatulfarohah, Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Cerpen pada Pelajaran 

Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Metode SQ3R pada siswa kelas V MI Falahiyyah 

Sambung Kota Semarang 2016/2017, Skripsi, 2015. 
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Hasil penelitian Lailatulfarohah menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan kemampuan membaca cerpen setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan Metode SQ3R. Peningkatan ini 

dapat dilihat dari hasil tes dan nontes yang dilakukan pada peserta 

didik kelas V MI Falahiyyah Sambung Kota Semarang yang meliputi 

tes pratindakan, tes siklus I, dan tes siklus II. Setelah dilaksanakan 

penelitian, metode pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan 

kemampuan membaca cerpen. Peningkatan kemampuan membaca 

cerpen ini diikuti dengan perubahan perilaku peserta didik kelas V MI 

Falahiyyah Sambung Kota Semarang yang semakin baik dan aktif. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lailatulfarohah, terletak pada desain penelitian dan instrumen 

penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas dan instrumen yang digunakan berupa tes dan nontes, 

sedangkan perbedaannya terletak pada metode dan media yang 

digunakan. Peneliti menggunakan media film, sedangkan 

Lailatulfarohah menggunakan metode SQ3R dan tidak menggunakan 

media khusus untuk meningkatkan kemampuan menulis cerpen. 

Selain itu, variabel penelitian yang ditingkatkan oleh peneliti adalah 

keterampilan menulis karangan narasi, sedangkan variabel penelitian 

yang ditingkatkan oleh Lailatulfarohah adalah kemampuan membaca 

cerpen. Adapun relevansi penelitian Lailatulfarohah dengan penelitian 

ini adalah kemampuan membaca cerpen dapat ditingkatkan 

menggunakan metode SQ3R. Jika Lailatulfarohah  menggunakan 

metode SQ3R untuk meningkatkan kemampuan membaca cerpen, 

peneliti menggunakan media film untuk meningkatkan keterampilan 

menulis narasi. 

Berdasarkan hasil kajian pustaka tersebut, peneliti akan melakukan 

penelitian tentang menulis karangan narasi menggunakan media film. 

Pembahasan dan penggunaan media film sangat menarik bagi peserta didik 

dan akan menunjang keterampilan peserta didik dalam menulis narasi. 
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Penggunaan media film dalam pembelajaran menulis karangan narasi akan 

memudahkan peserta didik dalam memperoleh ide cerita yang akan ditulis. 

Tidak hanya itu, visualisasi film yang dilihat akan menambah ide dan 

imajinasi peserta didik yang akan dikembangkan menjadi sebuah karangan 

narasi. Dilaksanakannya penelitian ini, diharapan dapat memberikan solusi 

terhadap masalah-masalah yang dihadapi siwa di sekolah selama ini. 

Selain itu, penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat dijadikan pelengkap 

dari penelitian-penelitian tentang menulis karangan narasi sebelumnya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran keterampilan menulis karangan 

narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media 

film pada peserta didik kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan narasi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia pada peserta didik kelas V MI Al 

Hadi 3 Girikusuma Demak setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan media film? 

 

E. Rencana Pemecahan Masalah 

Dari perumusan masalah tersebut dapat direncanakan pemecahan 

masalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan media film dalam proses pembelajaran menulis karangan 

narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran, 

siswa akan melihat tayangan film yang telah dipersiapkan oleh guru 

atau peneliti. Setelah selesai melihat film, siswa di ajak untuk menulis 

kejadian atau peristiwa yang pernah dialami, yang bertema sama 

dengan tema film yang di tonton. Penayangan film tersebut bertujuan 

untuk menggali imajinasi peserta didik tentang peristiwa yang pernah 

dialami sesuai dengan tema film. Dengan menggunakan media ini, 
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siswa akan lebih mudah mencari inspirasi dan ide dalam menulis 

karangan narasi.  

2. Prestasi belajar dan perilaku siswa merupakan data dari nilai test dan 

nontes. Data nilai test dan nontes akan dianalisis dengan statistik dan akan 

dijelaskan oleh peneliti. 

 

F. Penegasan Istilah 

Peneliti akan memberi gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi 

salah pengertian, maka berikut ini akan memaparkan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul, sebagai berikut: 

1. Keterampilan menulis  

Menulis merupakan merupkan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara 

tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis tidak akan datang secara 

otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan 

teratur.
11

 Keterampilan menulis karangan narasi tidak didapatkan secara 

alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Proses berlatih 

lebih ditekankan dalam penguasaan keterampilan ini. Seseorang dengan 

mudah memahami materi tentang menulis tetapi tidak cukup 

mempraktikannya sekali dua kali untuk dapat mahir atau menguasai 

keterampilan ini dengan baik. Frekuensi keterampilan menulis akan 

menjadikan seorang terampil dalam bidang tulis menulis. Pada kegiatan 

menulis, penulis juga harus terampil memanfaatkan grafologi, kosa kata, 

struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa. 

2. Karangan Narasi 

Narasi (naration) secara harfiah bermakna kisah atau cerita.
12

 

Paragraf ini bertujuan untuk mengisahkan atau menceritakan. Kisah atau 

                                                           
11 

Henry Guntur Tarigan, Menulis Suatu Keterampilan Berbahasa, Bandung: Angkasa, 

2008, h. 3-4. 
12

 Asul Wiyanto, Terampil Menulis Paragraf, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2004, h. 65. 
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cerita dalam karangan narasi tersusun dalam alur dan konflik yang telah 

ditulis untuk mengungkapkan atau menceritakan kisah yang ada dalam 

narasi. Alur yang telah ditulis, akan menjadikan pembaca memahami dan 

merasakan kemenarikan cerita atau kisah dalam narasi yang dibaca. 

3. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata 

pelajaran di semua jenjang pendidikan, termasuk di SD atau MI.Bahasa 

Indonesia menjadi mata pelajaran di pendidikan formal. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Sekolah Dasar; kajian teoretis ke arah implementasi 

pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai alat pemahaman kepada guru SD 

dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia secara benar.
13 

 

4. Media  

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti ‟tengah‟, ‟perantara‟, atau ‟pengantar‟. Adapun dalam bahasa Arab, 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan, sehingga secara lebih khusus, media dapat didefinisikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.
14 

Penggunaan media yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, 

memudahkan siswa menerima dan memahami materi yang disampaikan 

oleh guru dengan mudah dan efektif. Untuk itu, media juga digunakan 

dalam menunjang pembelajaran menulis narasi kelas V MI Al Hadi 3. 

5. Film 

Film adalah suatu media komunikasi massa yang sangat penting 

untuk mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, Film memiliki realitas yang kuat salah satunya 

menceritakan tentang realitas masyarakat. Film merupakan gambar yang 

bergerak (Muving Picture). Film diartikan sebagai hasil budaya dan alat 

ekspresi kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan 

                                                           
13

 Zulela, Pembelajaran Bahasa Indonesia, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, h. 1. 
14

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 3. 
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dari berbagai tekhnologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian 

baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik.
15

 Pada 

penelitian ini, film digunkan sebagai media untuk menunjang 

pembalajaran menulis narasi kelas V MI Al Hadi 3. 

G. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Mendeskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis 

karangan narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan media film pada peserta didik kelas V MI Al Hadi 3 

Girikusuma Demak. 

b. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan 

narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia pada peserta didik kelas V 

MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak setelah mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan media film. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat 

dalam dunia pendidikan, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis 

tentang peningkatan keterampilan menulis karangan narasi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media film pada peserta didik 

kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak. Setelah mengkaji 

pembelajaran menulis tersebut, maka dapat diuraikan beberapa manfaat 

sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 

Penggunaan media film yang digunakan peneliti, diharapkan 

dapat meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran keterampilan 

menulis terutama menulis karangan narasi. Selain itu, juga menambah 

                                                           
15 

Onong Uchjana Effendy, Televisi Siaran, Teori dan Praktek, Bandung: Alumni, 1986, 

h. 239. 
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khasanah penelitian dan mengembangkan ilmu paedagogis dalam 

dunia pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan alternatif 

dalam membelajarkan keterampilan menulis, terutama menulis 

karangan narasi kepada peserta didik. Alternatif penggunaan 

media yang bervariasi tentu akan memudahkan guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Adapun bagi 

peserta didik, penelitian ini bermanfaat untuk membantu 

pencapaian indikator kompetensi dasar menulis karangan narasi 

dan untuk meningkatkan minat peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, peserta didik akan 

dapat menulis karangan narasi dengan mudah dan lancar dengan 

ide-ide dan kreasi cerita yang bervariasi. 

2) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 

cara memilih dan menggunakan media dalam pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia agar lebih bervariasi dan mengena 

pada peserta didik yang diberi pelajaran, sedangkan bagi 

penyelenggara pendidikan, penelitian ini bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas atau mutu sekolah. Peningkatan 

keterampilan menulis, tentu akan meningkatkan kualitas dan 

daya saing sekolah. 

 

H. Hipotesis Tindakan 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Penggunaan media film 

dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia pada peserta didik kelas V MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak”. 

 

I. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 
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Subjek dari penelitian ini adalah guru dan peserta didik kelas V 

MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak yang berjumlah 32 peserta didik, 

yang terdiri dari 20 peserta didik laki-laki dan 12 peserta didik 

perempuan. Sedangkan obyek penelitian ini adalah pembelajaran 

dengan menggunakan media film. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan di MI Al Hadi 3 yang terletak di Girikusuma RT 02 RW 

03 Desa Benyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

3. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research), dengan jenis kolaboratif 

partisipatoris yaitu partisipasi antara guru, peneliti, dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. PTK (penelitian tindakan kelas) adalah 

penelitian tindakan sebagai bentuk invesigasi yang bersifat reflekif 

partisipatif, kolaboratif dan spiral, yang memiliki untuk penerapan 

tindakan, dan melaksanakan refleksi, dan seterusnya sampai dengan 

perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai.
16

 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian 

tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan 

dari Kemis dan Mc Tegart,
17 

yaitu berbentuk spiral dari siklus yang 

satu ke siklus yang berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

beberapa siklus dengan setiap siklusnya terdiri dari tahapan- tahapan, 

yaitu perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan 

(observation), refleksi (reflection): 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah kegiatan perancangan untuk 

pemecahan masalah yang menjelaskan tentang apa, mengapa, 

kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut 
                                                           

16 
Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi aksara, 2015, h. 

194. 
17

 Ibid., h.195. 
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dilakukan.
18

 Perencanaan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan 

realita yang ada saat ini, bahwa pembelajaran menulis narasi masih 

bersifat teacher centered atau mash berpusat pada guru sehingga 

proses pembelajarannya kurang optimal. Penggunaan media film 

ini, diharapkan masalah-masalah yang ada diatas dapat 

diselesaikan, sehingga materi pelajaran tentang menulis narasi 

dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu, 

diharapkan prestasi belajar peserta didik ketika mempelajari materi 

menulis narasi dapat meningkat. Peneliti membuat skenario 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. RPP dibuat 

peneliti dan dilakukan menurut jadwal pelajaran yang berlaku 

adalah kegiatan perencanaan untuk pemecahan masalah. 

b. Tindakan (Action) 

Tindakan yang dimaksud adalah implementasi atau 

penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan 

tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap 

2 ini pelaksana guru harus ingat dan taat pada apa yang telah 

dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula dilakukan wajar. 

Tentu saja membuat modifikasi tetap diperbolehkan, selama tidak 

mengubah prinsip. Hindari kekakuan.
19

 

c. Observasi (Observation) 

Observasi atau pengamatan dilaksanakan oleh pengamat. 

Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau pengamat ini dipisahkan 

dengan pelaksanaan tindakan, karena seharusnya pengamatan 

dilakukan pada saat tindakan sedang dilakukan. Untuk itu, peneliti 

mengajak teman atau kolaborator peneliti yang akan menjadi 

pengamat. Kolaborator peneliti tersebut akan mengamati siswa 

                                                           
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010, h. 138 
19

 Ibid., h. 139. 
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yang sedang dilakukan tindakan dan juga mengamati guru atau 

peneliti yang sedang melakukan tindakan.
20

 

d. Refleksi (reflection) 

Refleksi merupakan kegiatan mengulas secara kritis tentang 

perubahan yang terjadi pada peserta didik, suasana kelas dan guru. 

Pada tahap ini, guru sebagai peneliti menjawab pertanyaan 

mengapa, bagaimana, dan seberapa jauh intervensi telah 

menghasilkan perubahan secara signifikan.
21

 

Adapun model atau desain penelitian tindakan kelas oleh 

Kemmis dan MC Taggart yang dimaksud menggambarkan adanya 

empat langkah (dan pengulangannya), yang disajikan dalam bagan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Desain Penelitian menurut Kemmis dan MC Taggart
22

 
 

Keempat langkah tersebut merupakan satu siklus atau 

putaran, artinya sesudah langkah keempat, lalu kembali ke langkah 

pertama, dan seterusnya. Meskipun sifatnya berbeda, langkah 

kedua dan ketiga dilakukan secara bersamaan jika pelaksana dan 

pengamat berbeda. Jika pelaksana dan pengamat sama, mungkin 

                                                           
20

 Ibid. 
21

 Suharsimi Arikunto, dkk, Op. Cit., h.229. 
22

 Suharsini Arikunto, Op. Cit., h. 137. 
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pengamatan dilakukan sesudah pelaksanaan dengan cara 

mengingat-ingat apa yang telah terjadi.
23

 

4. Faktor yang diteliti 

Faktor-faktor yang di teliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Guru 

Dengan melihat cara penerapan pembelajaran 

menggunakan media film di kelas 

b. Peserta didik 

Dengan melihat peningkatan prestasi belajar peserta didik 

yang dibagi dalam tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

5. Rencana Tindakan 

 Sesuai desain penelitian dirancang dalam beberapa siklus, 

jika siklus I hasilnya belum sama dengan indikator keberhasilan maka 

dapat dilakukan siklus II. Siklus II dapat dilaksanakan setelah 

dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus I. Setiap siklus dalam 

penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan atau observasi, dan refleksi. 

a. Pra Siklus 

Pra siklus mengambil data langsung yaitu berupa hasil nilai 

karangan narasi peserta didik sebelum diterapkannya media film 

pada peserta didik kelas V di MI Al Hadi 3 Girikusuma Demak. 

b. Siklus I 

1) Perencanaan 

a) Menentukan pokok bahasan yang akan dilaksanakan pada 

proses pembelajaran menulis narasi semester II. Sebelumnya 

mencari Kompetensi Inti terlebih dahulu, lalu mencari 

Kompetensi Dasar. Kemudian, menentukan indikator- 

indikator pada Kompetensi Dasar tersebut. 

                                                           
23

 Ibid., h. 138. 
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b) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang 

Kompetensi Dasar yang harus dicapai dengan menggunakan 

media film. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun oleh 

peneliti dengan bimbingan dari dosen pembeimbing dan guru 

kelas yang bersangkutan. 

c) Berdiskusi dengan guru mengenai persiapan pembelajaran 

menggunakan media film yang akan dilaksanakan dikelas. 

d) Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang akan 

digunakan dalam setiap kali pelaksanaan tindakan 

diantaranya buku paket yang relevan, LCD dan proyektor, 

potongan film, dan sebagainya. 

e) Mempersiapkan lembar observasi pelaksanaan proses 

pembelajaran untuk guru dan peserta didik yang akan 

digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran menulis 

narasi menggunakan media film. 

f) Mempersiapkan tes yang digunakan untuk mengumpulkan 

data hasil pembelajaran menulis narasi menggunakan media 

film. Tes akan diberikan pada akhir siklus. Soal tes disusun 

oleh peneliti yang telah dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing. 

g) Mempersiapkan kamera untuk mendokumentasikan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

2) Tindakan atau Pelaksanaan 

Tindakan pada siklus I ini dilakukan dengan 

menggunakan panduan perencanaan dan dalam pelaksanaanya 

bersifat fleksibel serta terbuka terhadap perubahan- perubahan. 

Guru mengajar dengan menggunakan RPP yang telah disusun 

dan dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan peneliti mengamati 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
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Pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus I 

adalah mata pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial dengan standar 

kompetensi: 4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, 

dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan, surat 

undangan, dan dialog tertulis. Kompetensi Dasar: 4.2 Menulis 

karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

3) Pengamatan 

Obeservasi dilaksanakan selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar obeservasi yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Obyek pengamatan dalam penelitian 

ini adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

film. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

guru dan peserta didik selama proses pembelajaran 

menggunakan media film pada pembelajaran menulis narasi. 

Kegiatan pengamatan terhadap kegiatan peserta didik selama 

pembelajaran tersebut menggunakan lembar observasi aktivitas 

belajar peserta didik. Pada tahap ini, dilakukan observasi 

terhadap semua proses tindakan, situasi tindakan, dan hasil 

tindakan. Lembar observasi akan membantu peneliti mengetahui 

penerapan media film pada proses pembelajaran. Instrument tes, 

berupa soal tes diberikan kepada peserta didik pada setiap akhir 

siklus, tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan 

prestasi belajar peserta didik pada pembelajaran menulis narasi. 

Soal terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.  

4) Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan pada hasil yang diperoleh dalam 

tahap observasi dan evaluasi atau hasil belajar. Refleksi 

bertujuan untuk mengetahui kekurangan- kekurangan yang 

terjadi selama pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan refleksi 

berupa diskusi anatara peneliti dan guru kelas yang 
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bersangkutan. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengkaji secara 

menyeluruh terhadap data yang telah terkumpul, baik data 

lembar observasi maupun data dari hasil tes peserta didik. 

Apabila suatu evaluasi pada siklus I ini menunjukan terjadinya 

peningkatan ke arah yang lebih baik, maka peneliti dan guru 

kelas yang bersangkutan sepakat akan mengulangi kesuksesan 

guna meyakinkan dan menguatkan hasil yang diperoleh, serta 

memperbaiki setiap tahapan terhadap hambaan yang ditemukan 

pada siklus I. hasil refleksi ini menjadi dasar atau acuan untuk 

membuat rencana pada siklus selanjutnya. 

c. Siklus II 

Pada siklus II ini mengikuti tahapan siklus I, artinya 

rencana tindakan siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus I. kegiatan siklus II dilakukan sebagai penyempurna atau 

perbaikan dari siklus I terhadap palaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media film. Siklus II juga terdiri dari empat tahapan. 

Apabila tindakan dalam siklus II sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, maka tindakanpun diperhentikan, 

namun jika dalam siklus II prestasi belajar belum mencapai 

indikator keberhasilan kemungkinan dapat dilakukan tindakan 

siklus III. 

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode tes dan nontes untuk 

pengambilan data di kelas. Metode tes untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi, sedangkan metode 

nontes digunakan untuk mengetahui perubahan sikap siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media film. 

Metode-metode tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Metode Tes 

Dalam sebuah penelitian, untuk mengukur ada atau tidaknya 

serta besarnya kemampuan objek yang diteliti, digunakanlah 

metode tes.
24

 Metode tes keterampilan menulis karangan narasi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media film 

dilakukan untuk memperoleh data keterampilan menulis karangan 

narasi. Pada saat tes, siswa diminta menulis karangan narasi yang 

setelah melihat cuplikan film, sehingga daya kreativitas siswa dapat 

terpancing dari cuplikan film yang dilihat. Selain itu, dalam 

menulis siswa diminta memperhatikan dan menulis bagian-bagian 

dalam karangan narasi secara sistematis dan runtut. Penguasaan 

terhadap struktur narasi juga sangat penting bagi siswa, karena 

penguasaan dan pemahaman siswa terhadap struktur narasi dapat 

dijadikan modal bagi siswa untuk menulis karangan narasi. Untuk 

itu, siswa dimintai untuk menyebutkan struktur narasi dari narasi 

yang telah dibuat. Selain itu, siswa diminta menulis karangan 

narasi dengan memperhatikan penulisan bahasa dan EYD. 

Tes ini dilakukan sebanyak dua kali, yakni siklus I dan siklus 

II. Hasil tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan baik dalam program 

satuan pembelajaran maupun dalam rencana pengajaran. 

Kemudian, berdasarkan hasil tes menulis karangan narasi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada siklus I dan siklus II, peneliti akan 

mengetahui tingkat keterampilan pada setiap siswa. Jika terjadi 

peningkatan, berarti media yang digunakan telah berhasil. Tetapi, 

jika tidak terjadi atau sedikit terjadi peningkatan, dapat diartikan 

media yang digunakan kurang efektif dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi. 
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b. Metode Nontes 

Metode nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat abstrak, yaitu perubahan-perubahan sikap dan perilaku 

siswa dalam menulis karangan narasi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Bentuk alat ukur yang digunakan dalam metode nontes 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1) Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
25

 Dalam lembar observasi, berisi kesan dan 

pengalaman guru atau peneliti yang diperoleh ketika proses 

pembelajaran. Catatan ini akan diisi peneliti pada setiap 

pembelajaran di siklus I dan siklus II. Adapun teknik pengisian 

lembar observasi ini, peneliti akan dibantu oleh rekan peneliti 

dalam mengisi. Pengisian ini, dilakukan peneliti setelah selesai 

pembelajaran dan pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk 

itu, peneliti harus mengingat setiap detail pembelajaran yang 

dilaksanakan dan sesegera mungkin menulisnya jika ada 

kesempatan. Jika tidak ada kesempatan, maka peneliti akan 

menulisnya di akhir pembelajaran. Hasil catatan harian peneliti 

dan rekan peneliti kemudian akan dipadukan untuk 

memperoleh hasil catatan yang lebih baik dan detail. 

2) Wawancara atau Interviu 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula. Ciri utama dari interviu adalah kontak 

langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan 

sumber informasi.26 Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan setelah berlangsungnya proses pembelajaran siklus I 
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 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, h.158. 
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dan siklus II. Teknik ini dilakukan antara lain untuk 

mengungkapkan data penyebab kesulitan dan hambatan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis karangan narasi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media film. 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh 

data melalui tanya jawab.  

Sasaran wawancara adalah siswa yang mendapatkan nilai 

kurang, cukup, baik, dan sangat baik dalam menulis karangan 

narasi masing-masing dua siswa, jadi siswa yang diwawancarai 

sebanyak delapan siswa. Penentuan siswa-siswa tersebut 

berdasarkan nilai tes pada tiap siklus dan berdasarkan 

observasi yang dilakukan guru selama proses pembelajaran. 

Adapun cara yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan 

wawancara, yaitu (1) mempersiapkan lembar wawancara yang 

berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan pada siswa, (2) 

menentukan siswa yang hasil karangannya sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang untuk diwawancara, dan (3) mencatat hasil 

wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir 

pertanyaan. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data 

mengenai hal-hal atau veriabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya.
27

 Dalam peelitian ini, peneliti 

menggunakan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan 

yang terjadi ketika proses penelitian. Peneliti menggunakan 

dokumentasi berupa foto pada saat penelitian berlangsung. 

Gambar foto akan menghasilkan data yang autentik, karena 

pengambilan foto tersebut dilakukan saat proses pembelajaran 

berlangsung sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran akan 
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terekam dengan baik dalam foto. Terkait dengan pelaksanaan 

metode nontes ini, peneliti akan dibantu oleh teman sejawat 

yang akan mengambil gambar yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

Pengambilan gambar dalam penelitian ini dibagi dalam 

dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Data foto akan 

dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan gambar yang 

terekam di dalamnya. Setiap aspek yang didokumentasikan 

akan diambil gambarnya minimal empat gambar. Hal ini 

dilakukan untuk memperkuat analisis penelitian pada setiap 

siklus. Selain itu, juga akan lebih memperjelas data yang hanya 

bersifat deskriptif melalui tulisan dan angka. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan peneliti pada proses pembelajaran 

keterampilan menulis karangan narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan media film dilakukan secara kuantitatif dan 

kualitatif. 

a. Analisis Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data 

yang diperoleh dari hasil tes secara tertulis. Hasil analisis data tes 

secara kuantitatif dihitung secara presentase dengan langkah-

langkah yaitu (1) menghitung nilai masing-masing aspek, (2) 

merekap nilai siswa, (3) menghitung nilai rata-rata siswa, dan (4) 

menghitung persentase nilai dengan rumus sebagai berikut. 

100%x 
R

NK
  NP  

Keterangan: 

NP : nilai persentase 

NK : nilai kumulatif yang diperoleh siswa 

R : responden 

100 : bilangan tetap 
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Hasil perhitungan keterampilan menulis karangan narasi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media film dari 

masing-masing siklus dibandingkan. Hasil perbandingan akan 

memberikan gambaran mengenai persentase peningkatan 

keterampilan menulis karangan narasi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan menggunakan media film. 

b. Analisis Kualitatif 

Analisis data kualitatif dilakukan untuk menganalisis data 

nontes yang diperoleh dari siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Untuk memperoleh data nontes dari responden, 

peneliti menggunakan lembar deskripsi perilaku ekologis, lembar 

catatan harian guru dan siswa, lembar wawanca ra, dan 

dokumentasi foto. Responden memberikan jawaban sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan peneliti. 

Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan langkah-

langkah yaitu (1) menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil 

nontes, (2) menyusun dalam satuan-satuan, dan (3) dikategorikan 

atau dikelompokkan. Analisis data kualitatif ini digunakan untuk 

mengetahui perubahan perilaku siswa dalam menulis karangan 

narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

media film pada siklus I dan siklus II. Selain itu, data nontes juga 

digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap media yang 

digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan 

narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

media film. 

8. Indikator Keberhasilan 

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila pada 

setiap siklus dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

mengalami perubahan yang ditunjukan dengan adanya peningkatan 

keterampilan menulis narasi dengan indikator kenaikan nilai tes. 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah jika 85% peserta 
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didik mendapatkan nilai lebih atau sama dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditentukan oleh MI Al Hadi 3 Girikusuma 

Demak  yaitu 70, serta meningkatnya aktifitas peserta didik dalam 

belajar aktif mencapai 85%. 

 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, 

abstrack, pernyataan, persembahan, kata pengantar, pedoman-

pedoman transliterasi arab-latin, daftar isi, dan daftar tabel. 

2. Bagian isi 

Bab pertama; pendahuluan merupakan gambaran secara 

global arah kajian skripsi ini, yang meliputi; Latar Belakang Masalah, 

Alasan Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Rumusan Masalah, Rencana 

Pemecahan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Hipotesis Tindakan, Metode Penelitian yang mencakup 

Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi penelitian, Desain Penelitian, 

Rencana Tindakan, Metode Pengumpulan Data, Indikator 

Keberhasilan, dan Sistematika Penyusunan Skripsi. 

Bab kedua; Landasan teori tentang peningkatan keterampilan 

menulis narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media 

film, meliputi: prestasi belajar, pembelajaran menulis narasi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, media film, dan upaya peningkatan 

prestasi keterampilan menulis narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan media film. 

Bab ketiga; Laporan hasil penelitian terdiri dari dua sub. Sub 

bab pertama membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

yang meliputi visi dan misi, letak geografis, struktur organisasi, 

keadaan guru dan peserta didik, sarana dan prasarana. Dan sub kedua 
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berisi laporan kegiatan persiklus dari kegiatan belajar mengajar 

melalui penggunaan media film pada pembelajaran menulis narasi 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Bab keempat; Analisis hasil penelitian tentang upaya 

peningkatan keterampilan menulis narasi mata pelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan media film pada peserta didik kelas V MI Al 

Hadi 3 Girikusuma Demak. Dalam bab ini berisi tentang analisis 

kegiatan persiklus dan pembahasan tentang hasil penerapan media 

film untuk pembelajaran keterampilan menulis narasi mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada peserta didik kelas V MI Al Hadi 3 

Girikusuma Demak. 

Bab kelima; penutup merupakan bab yang terakhir dari 

pembahasan penulisan skripsi, sedang isinya memuat kesimpulan hasil 

penelitian, saran- saran serta kata penutup. 

3. Bagian akhir 

Dalam bagian ini memuat daftar pustaka, daftar lampiran dan 

daftar riwayat hidup. 


