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ABSTRAK 
 

           Buku ini di tulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD kelas V 
SD. Tujuan penulisan buku ini agar dapat dijadikan ucuan bagi guru, khususnya guru 
yang akan melaksanakan pembelajaran menulis terutama di SD. 
          Penelitian yang dilaksanakan didasari dari masalah riil yang dihadapi di 
lapangan ketika penulis melaksanakan pembimbingan PPL mahasiswa S I PGSD. 
Adapun masalah riil yang dihadapi di sekolah ini ketika pembelajaran menulis 
dilaksanakan adalah betapa sulitnya siswa kelas tinggi (kelas V ) SD menuangkan 
gagasan/ ide-idenya ke dalam tulisan. Hal itu tampak ketika guru mengajar dengan 
menugasi siswa menulis narasi dengan tema yang telah ditentukan guru, dengan cara 
menuliskan tema tersebut di papan tulis. Siswa tampak belum mampu merangkai kata, 
kalimat ke dalam bentuk runtuk dengan kalimat yang dapat dipahami. Walaupun 
sebelumnya guru telah menerangkan. 
          Setelah 30 menit siswa diberi tugas, 80% dari siswa (35 orang) belum menulis 
apa-apa. Sebagian kecil baru menyoret-nyoret dan belum dapat melanjutkan 
tulisannya.  
           Dengan memperhatikan kecenderungan tersebut, maka peneliti  melakukan 
penelitian tindakan kelas yang berfokus pada peningkatan keterampilan menulis 
narasi siswa kelas V Sekolah Dasar Laboratorium PGSD FIP UNJ, yang dilaksanakan 
dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dengan menerapkan pendekatan 
kostruktivisme yang dengan pendekatan  whole language (terpadu). 
          Pengumpulan data dilakukan melalui observasi/ pengamatan untuk data proses 
(kualitatif)  dengan menggunakan lembar observasi, dan  tes menulis narasi untuk 
data hasil (kuantitatif).  
          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis narasi siswa kelas 
V Sekolah Dasar dalam setiap aspeknya meningkat dengan penerapan pendekatan 
konstruktivisme dengan metode, strategi dan alat bantu yang bervariasi sesuai dengan 
komponen aspek pembelajaran 
          Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pembelajaran menulis narasi 
dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme, alat bantu kongkret berupakan 
gambar-gambar yang bervariasi, peta alur pejalanan yang berhubungan dengan objek 
wisata yang dibantu dengan pertanyaan insfiratif  dapat membantu siswa dalam 
mengungkapkan memori/ ide-ide yang akan dituangkan dalam tulisan. Strategi 
pembelajaran yang digunakan adalah  menggunakan gambar hidup (VCD/film), dapat 
meningkatkan keterampilan siswa dalam mengorganisasi cerita menjadi kronologis 
(runtut) serta menambah variasi kosa kata.  Untuk dapat menciptakan situasi yang 
kondusif,maka digunakan instrument lagu, sehingga menjadikan situasi belajar, 
kondusif dan menyenangkan. Selanjutnya untuk meningkatkan  kreativitas siswa 
dalam megembangkan tulisannya sehingga layak dipublikasikan, maka siswa diberi 
kesempatan berkelompok menghias tulisannya dengan gambar, menempel dengan 
kertas warna-warni secara bersama . Akhirnya hasil karya siswa menjadi menarik. 
        

      Kata kunci; Siswa SD, Pendekatan Konstruktivisme , pembelajaran Menulis. 
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Pendahuluan 

              Perkembangan Ipteks mengisyaratkan peningkatan proses 

pembelajaran yang terus menerus. Di samping itu perlu adanya lnovasi-

inovasi pembelajaran . Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu 

penelitian yang bersifat realistik-pragmatis dan Bottom-Up yang diangkat dari 

permasalahan yang dihadapi secara nyata dan diakhiri dengan sebuah 

perbaikan serta menuntut adanya inisiatif dan motivasi internal tenaga 

kependidikan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peserta 

didik/mahasiswa maupun siswa 

             Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini memerlukan 

kemitraan (kolaborasi) antardosen , dosen-guru sebagai pengajar (tim) baik 

dalam tataran konseptual maupun operasional. Di samping itu, perlu adanya 

pemutakhiran konsep-konsep pembelajaran yang mendidik yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kualitas lulusan. Karena itu, maka Penelitian 

Tindakan Kelas yang merupakan inovasi pembelajaran  dirasakan tepat 

dilaksanakan kususnya dalam dunia pendidikan, karena hasilnya langsung 

dapat diimplemetasikan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di 

lapangan. 

           Selanjutnya, karakter Penelitian tindakan kelas, berbeda dari penelitian 

masa lalu yang cenderung dirancang dengan pendekatan research-

development-dessemination (RDD) yang menekankan pada perencanaan 

penelitian yang bersifat teoretis akademik dan top-down yang dirasakan 

kurang sesuai lagi dengan perkembangan pemikiran baru.  

            Berdasarkan  pengamatan penulis, begitu kompleksnya permasalahan 

yang dihadapi dalam dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar. 

Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan penggalan pertama dari pendidikan 

dasar dan merupakan  rangkaian esensial dalam proses pendidikan. Karena 

itu, maka pelaksanaan pendidikan di Sekolah Dasar ini, haruslah dapat 
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meletakkan dasar yang kuat , sebagai landasan dasar bagi pelaksanaan 

pendidikan berikutnya. Jika pendidikan tidak memiliki landasan yang kuat, 

maka pendidikan pada jenjang berikutnya akan lemah. 

           Di sekolah, baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan ,   maupun 

Perguruan Tinggi, bahasa merupakan pelajaran yang strategis,  maksudnya 

dengan bahasa seseorang dapat menimba berbagai pengetahuan, 

mengapresiasi seni, serta dapat mengembangkan diri secara berkelanjutan 

(Sabarti: 1998). Untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan 

berbahasa dengan baik, tentu diperlukan pula guru yang baik.(Yus Badudu, 

Kompas Okt.98). Dalam hal ini, dimaksudkan khususnya adalah guru Sekolah 

Dasar, yang memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan baik (memberikan dampak positif pada kemampuan siswa 

SD) dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.  

           Agar tujuan tersebut dapat terwujud , maka siswa harus dibina untuk 

terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, seperti yang 

tertulis dalam kompetensi dasar SD (KBK 2006) yang harus dimiliki dan 

dikuasai siswa, siswa diharapkan dapat menguasai empat aspek keterampilan 

berbahasa. yakni keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis.   

            Keterampilan menulis sebagai salah satu aspek keterampilan 

berbahasa merupakan tahapan akhir yang dikuasai siswa, karena siswa dapat 

menulis dengan baik apabila serangkaian tahapan keterampilan berbahasa ( 

menyimak, berbicara dan membaca), telah dilalui. Pada jenjang  Sekolah 

Dasar kelas tinggi tinggi (kelas V) standar kompetensi pembelajaran menulis 

adalah: Siswa mampu mengekpresikan berbagai pikiran, gagasan, pendapat 

dan perasaan dalam berbagai ragam tulisan melalui menyusun karangan, 

menulis surat, meringkas buku bacaan, membuat poster, menulis catatatan 

dalam buku harian serta menulis prosa sederhana dan puisi (KBK;2006). 

Untuk masa kini, selanjutnya masa yang akan datang yang ditandai dengan 

kemajuan teknologi industri dan informasi yang semakin canggih , 
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kemampuan bahasa, terutama kemampuan bahasa tulis perlu dikembangkan 

secara sungguh-sungguh, karena abad mederen adalah abad baca tulis, yang 

menuntut warga masyarakat memiliki keterampilan membaca dan menulis 

yang memadai. Hal ini sejalan  dengan apa yang dikemukakan oleh Tarigan 

(1998:34), bahwa keterampilan menulis adalah ciri orang yang terpelajar atau 

bangsa yang terpelajar.  

        Keterampilan menulis sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa 

merupakan tahapan akhir yang dikuasai siswa, karena siswa dapat menulis 

dengan baik apabila serangkaian tahapan/aspek keterampilan berbahasa 

(menyimak, berbicara dan membaca), telah dikuasai siswa.  

       Pada jenjang Sekolah Dasar kelas tinggi (kelas V) standar kompetensi 

pembelajaran menulis adalah: Siswa mampu mengekpresikan berbagai 

pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai ragam tulisan 

melalui menyusun karangan, menulis surat, meringkas buku bacaan, 

membuat poster, menulis catatatan dalam buku harian serta menulis prosa 

sederhana dan puisi (KBK: 2006).  

Dengan uraian di atas, jelaslah bahwa pendidikan bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar mempunyai status yang strategis untuk dibina dan 

dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Salah satu cara untuk membina 

dan mengembangkan keterampilan menulis adalah melalui Penelitian 

Tindakan kelas. 

 

Latar Belakang 

         Di sekolah, baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat pertama 

maupun Perguruan Tinggi, bahasa merupakan pelajaran yang strategis. 

Maksudnya, dengan bahasa seseorang dapat menimba berbagai 

pengetahuan, mengapresiasi seni, serta dapat mengembangkan diri secara 

berkelanjutan.(Sabarti:1998). Selain itu, dengan kemampuan berbahasa , 

seseorang dapat mengembangkan diri menjadi makhluk yang bersosial 

budaya, menjadi pribadi yang dapat memahami dan berpartisipasi dalam 

proses pembangunan bangsa. 
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        Kemampuan bahasa meliputi kemampuan yang tercakup dalam empat 

keterampilan, yakni keterampilan menyimak, keterampilan berbicara , 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis.      

          Menulis lanjut (mengarang) selama ini masih dianggap beban yang 

berat bagi siswa. Sebenarnya jika dicermati dasar menulis dapat dilatih 

melalui semua pelajaran, bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia. Sebagai 

contoh dalam pembelajaran sejarah siswa menulis tentang kisah perjuangan 

para pahlawan, mulai dari urutan kejadian-kejadian yang dialami dalam 

melakukan perjuangannya sampai akhir hayat dalam perjalanan hidupnya. 

Dalam pelajaran IPA misalnya, siswa menuliskan urutan perkembangbiakan 

hewan secara runtut. 

         Demikian pula dengan pelajaran lainnya. Hal ini sejalan dengan fungsi 

bahasa Indonesia  sebagai pelajaran yang strategis , berarti titik masuk 

semua disiplin ilmu.  

         Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pendidikan bahasa Indonesia di 

Sekolah Dasar mempunyai status yang strategis untuk dibina dan 

dikembangkan dengan sungguh-sungguh.  

         Data empirik yang penulis temukan di lapangan, ketika penulis 

membimbing mahasiswa S I PGSD PPL dan penelitian tindakan di Sekolah 

Dasar yang penulis lakukan terdahulu, menunjukkan bahwa 

kemampuan/keterampilan menulis karangan pada siswa SD, baik kelas III, IV 

maupun kelas V, masih kurang berkembang. Banyak ditemui anak pandai 

bercerita tetapi belum pandai mengungkapkannya secara tertulis atau 

menuangkan ide-ide, pikiran, pendapat dalam bahasa tulis yang memadai. 

Maksudnya di sini, sebagian  besar siswa belum dapat mengungkapkan ide-

ide dalam bentuk tulisan, dengan bahasa yang baik dan dapat dipahami.  

          Namun kenyataannya, saat ini para siswa kelas tinggi Sekolah Dasar 

belum dapat mengungkapkan ide-ide dalam kalimat yang baik. Pada 

umumnya siswa kelas tinggi Sekolah Dasar masih mengungkapkan ide-ide 

dengan pokok kalimat yang kurang jelas, kalimat belum efektif (sering terjadi 
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pengulangan kalimat atau pengulangan kata), serta kosa kata yang masih 

sangat minim. Selain itu, motivasi siswa dalam menulis masih sangat rendah. 

         Untuk membina/mengembangkan keterampilan berbahasa, dalam 

aspek apapun, baik membaca maupun menulis, maka sebaiknya harus 

dimulai dari sekolah dasar, karena sekolah dasar merupakan penggalan 

petama dari pendidikan dasar, yang akan menjadi landasan bagi seseorang 

dalam mengambangkan pengetahuan pada jenjang selanjutnya. 

         Dalam rangka mengembangkan dan membina keterampilan menulis 

siswa, yang harus dimulai dari sekolah dasar itulah, maka peneliti mencoba 

melaksanakan penelitian tindakan kelas di sekolah dasar. 

Tujuan Penelitian  

        Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis 

nerasi siswa Sekolah Dasar  dan untuk mendapatkan metode/ strategi serta 

alat bantu yang tepat dalam pembelajaran menulis narasi, khususnya di 

kelas tingi (kelas V) Sekolah Dasar.  

 

E. Manfaat Penelitian  

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis pada umumnya, dan khususnya menulis 

narasi di kelas tinggi Sekolah Dasar. Manfaat yang dimaksud adalah: 

Pertama, hasil penelitian ini akan dijadikan model penelitian guna 

meningkatkan keterampilan berbahasa (empat keterampilan), khususnya 

yang berkaitan dengan menulis narasi di kelas tinggi sekolah Dasar. 

Selanjutnya, hal ini hendaknya dapat pula dikembangkan pada 

pembelajaran yang lain. Dengan demikian penelitian tindakan ini mampu 

memberi manfaat dalam memperbaiki sistem atau kebiasaan dalam 

pembelajaran yang telah ada selama ini. 

Kedua, temuan dalam penelitian ini dimungkinkan untuk dapat dijadikan 

bahan kajian bagi guru Sekolah Dasar khususnya, dan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya.  
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Prosedur  Penelitian 

          

            Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, dilaksanakan 

dalam tiga siklus .Penelitian ini menggunakan model Kemmis dan Taggart 

dan dikombinasikan juga dengan menggunakan model kerja dari Eliot 

(1991:71), yang dipandang sebagai penyempurnaan dari model Kart Lewin, 

dan merupakan siklus spiral yang meliputi : Identifyinginitial idea (Identifikasi 

Ide  Awal), Reconnaissance (fact finding and análisis), General Planning 

(Perencanan Umum), Developing the Firs Step (Pengembangan Langkah 

Pertama), Implementasi the Firs Action Step (Implementasi Langkah Awal), 

Monitoring/observasi, Evaluation/reconnaissance , meliputi penjelasan 

tentang keberhasilan atau kegagalan implementasi tindakan dan Revising 

General Idea (Revisi perencanaan tindakan pada siklus berikutnya), jika 

masih diperlukan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Ringkasan Hasil Menulis Narasi           

Kegiatan Siklus Kesatu Siklus Kedua Siklus Ketiga Postes - 

Perencanaan 

 

Penerapan 
pendekatan 
konstruktivisme 
dg 
pemodelandan 
gambar 
Objek 
wisata/peta 

Pendeakatan 
konstruktivisme 
dengan penyajian 
gambar hidup 
(VCD, Film) dan 
pemodelan serta 
pemberian 
feetback 

Pendekatan 
kontruktivisme dengan 
pemberian waktu yang 
berkesinambunganan 
(dalam 6 JP), 
kontekstual, dan terpadu 
dengan seni 
rupa/instrumen musik 
serta model advance 
organizer. 

Modevik
asi dati 
siklus 
1,2 dan 
3 

 

Pelaksanaan 

 

 

Dilaksanakan 
dalam 3 kali 
pertemuan (8 JP) 
di kelas dengan 
metode caramah 
bervariasi, 
penugasan tanya 
jawab, diskusi 

Dilaksanakan 
dalam 3 kali 
pertemuan (8 JP) 
di kelas, dengan 
metode tanya 
jawab, 
latihan/bimbingan, 
penugasan, 

Dilaksanakan di luar 
kelas, kelas dan 
lingkungan sekolah. 
Selama 6 JP (pk.6.30-
12.30) istirahat 15 menit 
(2x) 
 dengan metode tanya 
jawab, 

1 hari  ( 
6 JP) 
pada 
hari 
krida , 
sabtu 
dari 
pl.6.30- 
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 kelas/kelompok,  
dan individual 

pemodelan, 
presentasi. 

pengamatan/observasi ke 
tempat umum, 
penugasan, resitasi, kerja 
kelompok, bimbingan dan 
tugas individual. 
Publikasi (majalah 
dinding). 
 

12.30 
dan 
istirahat 
2x15 
menit. 

Observasi/Hasil Keterampilan 
menulis narasi 
siswa kelas V  
meningkat jika 
dibandingkan 
dengan hasil 
menulis pada 
praobservasi. 
Siswa yang 
memperoleh nilai 
dengan kategori 
sbb.: 
A (85-100) 0 % 
B (70-84) 12 
orang, C (55-69) 
9 orang dan 4 
orang D (  55) 4 
orang. 

Keterampilan 
menulis narasi 
siswa meningkat, 
jika dibandingkan 
dengan hasil 
siklus I. Hal ini 
tampak pada skor 
yang mereka 
peroleh sbb.: 
A (85-100) 2 
orang (5,71%) 
B (70-84) 20 
orrang (62,86%) 
C (55-69) 7 orang 
(28,57 %) 
D (  55) 1 orang 

Keterampilan menulis 
narasi siswa sudah baik, 
sudah mencapai target 
yang diharapkan. Hal ini 
dinyatakan dengan hasil 
tes sbb.: 
A (85-100) 7 orang ( 
20%), B ( (70-84) 26 
orang (74,28%), C (55-
69) 9 orang dan 4 orang 
D (  55) 0 orang(tidak 
ada) 

Ketera
mpilan 
menulis 
narasi 
mening
kat 
(hampir 
sama 
dg 
siklus 
III) 
A:20% 
B27% 
C: ) , 
terjadi 
peningk
atan 
pada A 
dan B. 

 

Refleksi 

 

-Siswa masih 

belum berani 
bertanya tanpa 
bimbinganguru. 
-Situasi kelas 
masih kaku, 

interaksi belum 
berkembang 

dengan lancar, 
tampak siswa 
masih belum 

terbiasa 
dengan situasi 

baru yang 
diciptakan 
peneliti. 

 

Siswa mulai 
berani bertanya. 
Situasi kelas 
sudah hidup dan 
interaksi 
berkembang, 
walaupun baru 
sekitar 80 % 
siswa yang aktif. 
Keterampilan 
siswa dalam 
menjalin 
rangkaian cerita 
dah baik dan 
siswa sudah 
tampak mengerti 
dengan alur 
kronologis. 

Kemajuan yang diperoleh 
siswa dalam peningkatan 
keterampilan menulis 
narasi pada sisklus ini 
tampak menunjukkan 
peningkatan yang sangat 
bermakna. Peningkatan 
itu, menurut pengamatan 
peneliti dan kolabulator,  
karena pengamatan 
peristiwa secara nyata 
(kontekstual) dan 
pemberian waktu dalam 
berkarya secara utuh, 
terpadu dan penciptaan 
situasi/kondisi yang tidak 
mengikat siswa. Di 
samping iitu , peneliti dan 
kolabulator selalu siap 
memberi pelayanan, 
sesuai dengan kebutuhan 
siswa, serta penguatan-
pengauatan baik verbal 
maupun nonverbal. 

  

Rerata skor - 65,1 72, 6 80,7 81,11  
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          Dari hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas di atas,tampak bahwa 

tindakan dalam setiap siklus menghasilkan peningkatan yang sangat berarti. 

Pembahasan 

         Dari rangkaian pengujian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan 

beberapa hal tentang pembelajaran menulis narasi. Pembelajaran menulis 

narasi dapat meningkat,  jika guru mampu melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan, metode, strategi yang variatif, yang 

sesuai dengan kecenderungan/karakteristik siswa sekolah dasar. Selain itu, 

guru harus mengoptimalkan penggunaan sarana/alat bantu pembelajaran 

sesuai dengan pendekatan yang dirancang dengan tepat, serta komunikasi 

guru dengan siswa harus bersifat dua arah.  

         Pembelajaran menulis dengan Pendekatan kontruktivisme yang 

dipadukan dengan pendekatan kontekstual , merupakan salah satu 

pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 

(narasi) pada siswa kelas tinggi sekolah dasar.  

         Dengan pendekatan ini siswa dihadapkan pada hal-hal menantang dan 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari secara nyata, atau dengan kata 

lain, memberdayakan apa-apa yang telah diketahui siswa, seperti  apa yang 

telah dialami. Siswa diberi kesempatan untuk mengonstruksikan 

pengetahuan yang sudah ada pada dirinya dan diintegrasikan dengan 

pengetahuan baru, yang diaktualisasikan dengan menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik sebagai media.  

          Kondisi pembelajaran tersebut, dikemas dalam situasi pembelajaran 

yang mengondisikan  siswa dalam situasi belajar yang menyenangkan, 

diperlihatkan gambar-gambar objek yang telah mereka kenal, diajak 

mengamati buku-buku cerita sebagai model, dan bekerja dalam kelompok, 

sehingga tercipta komunikasi antarsesama teman sehingga memancing 

perbendaharaan kata. 

 Selanjutnya, kegiatan menulis karangan disertai kegiatan yang 

menyenangkan, yang dekat dengan dunia anak. Hal ini antara lain, dengan 

pemodelan yang beragam untuk meningkatkan minat siswa dalam menulis. 
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Kondisi ini tampak dapat  mendorong keingintahuan siswa terhadap model 

yang disajikan, sehingga siswa banyak  bertanya.  

          Selain itu,  siswa lebih lancar  menuliskan kesan  yang didapat,  dan  hal ini 

dapat lebih menggali kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide/gagasan yang 

ingin diungkapkan. 

 Dari serangkaian model yang digunakan oleh peneliti ternyata menunjukkan 

kebermaknaan yang khas dari masing-masing model. Model gambar / foto, 

membantu mengingatkan anak akan pengalaman yang telah lalu, ditambah dengan 

pencingan pertanyaan-pertanyaan.  

         Model gambar hidup lebih membangkitkan siswa untuk bertanya hal-hal yang 

belum dipahami,  dan membantu siswa dalam mengurutkan peristiwa dalam cerita 

(kronologis),  dan keterampilan menggunakan kosa kata lebih berkembang.  

         Sedangkan model kontekstual, dengan mengajak siswa mengunjungi tempat 

umum, seperti pasar tradisional sangat dekat dengan dunia anak, sehingga anak 

lebih bebas mengekspresikan perasaan dengan menggunakan kata-kata sehari-

hari. 

 Jika kemampuan menuangkan ide atau gagasan pada siswa sudah muncul dan 

perbendaharaan kata sudah banyak, maka pemantapan penulisan paragraf dan 

contoh-contoh penulisan huruf yang benar dijelaskan kembali, diberi contoh 

pemakaiannya secara nyata. Demikian juga tanda baca yang benar pun harus 

ditunjukkan dan diberi contoh. Dengan demikian katerampilan siswa dalam  menulis 

narasi dapat mencapai hasil yang optimal. 

          Namun, dibalik peningkatan yang di dapat, satu sisi yang belum bisa 

ditingkatkan adalah memperbaiki bentuk tulisan siswa. Bentuk tulisan siswa 

beraneka ragam, ada yang menggunakan huruf cetak, huruh tulis tegak yang 

dicampur dengan cetak, dan sebagian kecil huruf miring yang dicampur huruf pisah. 

Ukuran tulisan siswa pun masih belum tertib. Ada yang dua kolom, satu 

kolom dan sebagainya.  

            Untuk mengatasi hal ini, tampaknya tidak dapat diperbaiki dalam satu 

smester, tetapi memerlukan pembinaan yang terus menerus oleh guru SD, 

mulai dari menulis permulaan, dan dilanjutkan dalam menulis lanjut oleh 

guru kelas tinggi . Perlu diingat, kegiatan menulis , bukan saja dalam 
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pelajaran bahasa Indonesia, tetapi terintegrasi dalam semua mata pelajaran 

dan pada setiap kesempatan menulis dalam pelajaran apapun. 

 

Metode 

          Penelitian tindakan kelas, dengan menggunakan model siklus yang 

berkelanjutan (Ebbut; 1985) . Di antara siklus-siklus yang dilakukan terdapat 

informasi yang berupa balikan yang dilakukan/ditemukan observer terhadap 

apa yang dilakukan pengembang. Adapun kegiatan yang  dilaksanakan 

merupakan kegiatan siklusitas yang bersifat menyeluruh dan daur ulang. 

Setiap siklus terdiri atas beberapa tahap yakni: (1) perencanaan 

(planning),(2) pelaksaanaan (action), (3) pengamatan/evaluasi (observation 

and evaluating), dan (4) refleksi (reflekting)  Pengembangan Inovasi ini 

direncanakan akan dilaksanakan dalam dua siklus, namun jika sasaran 

belum tercapai maka akan diteruskan ke siklus berikutnya.  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 yakni: a) Data proses b) 

Data hasil belajar membaca pemahaman. Data proses ini berfungsi sebagai  

pemantau tindakan yang  merupakan data yang digunakan untuk mengontrol 

kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan.  

        Data tersebut di atas diperoleh dari dua sumber, yakni : (1) Data Proses  

dijaring dengan menggunakan lembar observasi  yang dilaksanakan 

observer. Lembar observasi tersebut memuat gambaran tentang 

pelaksanaan pembelajaran  ( situasi dan kondisi, keadaan siswa, tindakan 

guru, dan hal lain yang diperlukan ) sebagai pendukung keberhasilan 

Penelitian Indakan Kelas, (2) Data hasil yang berupa hasil tes kemampuan 

menulis dengan menggunakan tes keterampilan menulis narasi. 

 

Simpulan dan Saran 
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             Dari hasil implementasi penelitian pengembangan inovasi 

pembelajaran di kelas V SD ini, banyak sekali dampak positif yang dirasakan 

. Hal itu adalah sebagai berikut;  

    A. Simpulan 

        Berdasarkan pengamatan selama 3 siklus dan pembahasan hasil 

penelitian tindakan ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

      Untuk meningkatkan  kemampuan menulis narasi siswa kelas tinggi 

sekolah dasar (kelas V) di Sekolah Dasar Latihan PGSD  Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta , dapat dilaksanakan dengan 

pendekatan konstruktivisme. Dalam menggunakan pendekatan tersebut 

ditempuh langkah-langkah seperti berikut ini. 

a. Langkah Awal; Menerapkan strategi; (1) Top-downprocessing; 

pembelajaran dimulai dari masalah kompleks untuk dipecahkan,  

, siswa dilatih memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna, 

dan mengembangkan ide-ide. Guru sebagai fasilitator, mengarahkan agar 

siswa: (1) menjadikan pengetahuan/topik bahasan bermakna dan relevan 

bagi siswa, (2) memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan 

menerapkan idenya sendiri, (3) menyadarkan siswa agar memilih kegiatan 

yang sesuai dengan minatnya dalam belajar.  

b. Langkah kedua; penerapan strategi pembelajaran dengan memberi 

feedback yang menantang yang mengacu pada pendekatan konstruktivisme 

yang berupa pernyataan positif dan komunikatif. Hal ini  dapat meningkatkan 

motivasi dan kreativitas siswa dalam mengembangkan tulisan. Selanjutnya 

dengan memberi feedback disertai dengan, (a) pemberian contoh kongkret 

yang menarik perhatian, menyenangkan. Cara ini  dilakukan dengan 

menayangkan gambar hidup (Film cerita anak-anak), (b) strategi memberi 

bimbingan dengan cara  mengajukan pertanyaan yang menantang dan 
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ditujukan pada individu yang tampak mengalami kesulitan, (c) pemberian  

model cerita yang kongkret (Film) secara klassikal dan kelompok.  

C. Langkah Ketiga ; Menggunakan stgrategi yang  memberi kesempatan 

kepada siswa menulis  dalam waktu yang berkesinambungan tanpa 

terputus. Hal ini mengatsi masalah yang tampak yakni, banyak siswa yang 

kurang konsentrasi dan kurang terfokus dengan apa yang telah mereka tulis 

pada pertemuan sebelumnya, yang menyebabkan konsentrasi para siswa 

menjadi terputus. Ide-ide mereka seolah-olah bercerai –berai sehingga 

memerlukan waktu dan strategi untuk menjadikan siswa dapat menemukan 

kembali ide-ide tulisannya pada pertemuan sebelumnya. Strategi ini  harus 

disertai dengan situasi yang menyenangkan. Karena itu, maka peneliti/tim  

menerapkan prinsif-prinsif pembelajaran konstruktivisme dalam discovery 

learning, contextual teaching and learning dan strategi advance organizer 

sesuai dengan pendapat Slavin,(2002:131).  

. Temuan yang paling menarik , strategi dalam mengatasi kebosanan siswa 

dilakukan dengan cara memperdengarkan instrument lagu ketika siswa 

sedang mengembangkan tulisannya dan dilanjutkan dengan siswa  

mencoba memersiapka tulisan untuk dipublikasikan. Hal ini  sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan dalam penelitian Dr.Fances H.Raucher dari 

Universitas California , yang dikutip oleh Darmansyah. Bahwa “ 

Mendengarkan musik…bisa lebih mudah menyimpan informasi merangsang 

jalur syaraf yang penting untuk kognisi (2010:37) .”  

         Khusus untuk memperbaiki bentuk tulisan siswa; tidak dapat dilakukan 

dalam waktu cepat, tetapi menurut pengamatan peneliti, bentuk tulisan 

siswa,  dapat diperbaiki melalui pembinaan yang berkesinambungan sejak 

kelas awal sekolah dasardan dilanjutkan sampai kelas tinggi ( kelas IV, V 

dan VI).  

Selanjutnya langkah berikutnya, penerapan konsep konstekstual.  Konsep 

tersebut dipadukan dengan DL (dihadapkan dengan problem di pasar 

tradisional dalam konteks nyata, dalam aneka perbedaan,diolah secara 

berkelompok dan dimaknai secara individu, untuk menghasilkan tulisan yang 



15 
 

maksimal atau ungul). Selanjutnya, siswa diarahkan/dibimbing untuk 

mengorganisasi temuan-temuannya secara advace organizer   dengan 

memilih bagian yang menarik untuk diangkat, dibantu dengan penguatan-

penguatan yang diberikan guru. 

 

B. Saran 

           Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, selanjutnya 

dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis narasi 

dengan pendekatan kontruktivisme, yang dilaksanakan dengan 

metode/strategi yang bervariasi berdasarkan konteksnya (dengan 

memperhatikan kondisi/kecenderungan siswa, serta lingkungan,situasi yang 

menyenangkan) akan memberi dampak positif terhadap keterampilan 

menulis narasi siswa. 

          Mencermati hal itu, maka guru sekolah dasar dalam melaksanakan 

tugasnya disarankan agar menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif 

di samping bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terus digunakan 

sebagai penegas.  

                  Selanjutnya, menurut pengamatan peneliti strategi yang 

memberikan dampak yang sangat berarti untuk mencapai sasaran yang 

diharapkan adalah pemberian penguatan dengan ikhlas dan tulus . Ini berarti 

bahwa penguatan baik itu verbal maupun nonverbal harus diberikan secara 

spontan , tepat tidak ditunda dan tidak dibuat-buat . Karena itu, guru sekolah 

dasar, baik kelas rendah maupun kelas tinggi disarankan agar apapun 

tugas, baik ringan maupun agak berat berikan penguatan dengan ikhlas dan 

bersahabat dengan para siswa.  

         Guru harus selalu berkomunikasi dengan ramah dan menyenangkan. 

Guru pun harus menciptakan situasi yang kondusif di kelas . Strategi  

pertama dan paling utama dalam menciptakan situasi yang kondusif adalah 

dengan pilihan kata/perkataan guru yang menyenangkan, wajah yang ramah 
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dan bersahabat. Suara tidak perlu keras, sikap tidak otoriter dan tidak pula 

kaku.  

          Dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme kemampuan yang 

telah dimiliki siswa dapat tersalur dan terbina secara optimal. Selain itu 

disarankan agar guru menyediakan aneka alat gambar pewarna, krayon, 

pensil dan lainnya untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kreativitas dengan cara memberi hiasan, gambar pada 

cerita yang baru ditulisnya. 

            Perlu dilakukan oleh guru agar kegiatan pembelajaran yang 

membangun kreativitas siswa diberikan dalam waktu yang agak panjang dan 

terintegrasi (terpadu dengan pelajaran lain). Menulis, merupakan kegiatan 

yang dapat diintegrasikan (terpadu) dengan semua mata pelajaran. Hal ini 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Peter Elbow dalam kutipan 

terdahulu,  “ Jalur paling tepat untuk belajar menulis adalah dengan tidak 

membagi-bagi keterampilan itu menjadi elemen-elemen yang terpisah-pisah, 

tetapi menciptakan situasi di mana pelajar bisa terus berusaha 

mengembangkan seluruh keterampilannya dalam kompleksitas, dan tidak 

ada urutan yang ideal.(Elbow:2007:146) 

           Selanjutnya, dari penelitian ini, dapat disarankan agar pembinaan 

keterampilan menulis ini dilakukan secara optimal, karena  dari penelitian 

ini,  dipridiksi bahwa bacaan yang berupa cerita-cerita anak-anak SD 

Indonesia,  mempunyai potensi yang kuat untuk dilahirkan dari tangan-

tangan anak Indonesia sendiri, jika guru-guru SD mempunyai kepedulian 

terhadap pengemasan proses pembelajaran secara baik dan benar. 

Kurikulum cukup memberi peluang untuk itu. 

        Seluruh temuan dalam penelitian ini dituangkan dan dikembangkan, 

serta dikaitkan dengan berbagai strategi yang dapat mengembangkan 

keterampilan menulis dan dapat diterapkan di sekolah dasar dan dikemas 

dalam buku “Terampil Menulis di Sekolah Dasar”  sebagai sebuah referensi 

khususnya bagi guru. 
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