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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi karna adanya kekurangan siswa dalam kemampuan mengarang dan 

menulis cerita pada anak usia sekolah dasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang 

dilakukan di kelas III SD N 1 Sumberrejo Pati Kec. Gunungwungkal, yang bertindak sebagai subjek 

penelitian adalah siswa kelas III yang berjumlah 13 siswa. Digunakannya metode kualitatif dalam 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang diperoleh dari 

fenomena yang terjadi dengan menggunakan beberapa metode yang ada. Data dalam penelitian 

ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kemampuan mengarang siswa seri di kelas III SD N 1 Sumberrejo Pati masih relative rendah ini 

dapat terlihat dari kemampuan mengarang siswa yang belum baik dan siswa masih terlihat 

mengalami kesulitan dalam menyusun kata-kata dalam mengarang cerita. Adapun upaya 

meningkatkan kemampuan mengarang cerita siswa ini antara lain peneliti membuat media gambar 

seri berbasis digital untuk mempermudah siswa dalam mengarang cerita dan menyesuaikan 

metodenya dengan karakteristik siswa di kelas, serta selalu menyelipkan motivasi saat 

pembelajaran berlangsung. Dari hasil penelitian ini perlu disosialisasikan sehingga dapat menjadi 

pertimbangan guru disekolah dalam meningkatkan kemampuan mengarang cerita pada siswa 

sekolah dasar.  

Kata kunci: Gambar Seri, Mengarang, Sekolah Dasar  

 

PENDAHULUAN 

Sekolah Dasar (SD) adalah tempat pengalaman pertama yang memberikan dasar 

pembentuk kepribadian individu. Sehubungan dengan hal itu, guru perlu membekali 

siswanya dengan kepribadian, kemampuan, dan ketrampilan dasar yang cukup sebagai 

landasan untuk mempersiapkan pengalamanya pada jenjang yang lebih tinggi. Salah satu 

kemampuan yang perlu di untuk ditingkatkan yaitu kemampuan mengarang cerita.  

Masalah yang sering dilontarkan dalam pelajaran mengarang adalah kurang 

mampunya siswa menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut dapat 

dilihat pada pilihan kata yang kurang tepat, kalimat yang kurang efektif, sukar 

mengungkapkan gagasan karena kesulitan mamilih kata atau membuat kalimat, bahkan 

kurang mampu mengembangkan ide secara teratur dan sistematik, disamping kesalahan 

masalah ejaan.  

Menurut Widyamartaya “Mengarang adalah keseluruhan rangkaian kegiatan 

seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami seperti dimaksudkan pengarang” (1990:9). Sehubungan dengan 

hal itu, mengarang dapat diartikan keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang untuk 
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mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca 

untuk dipahami secara tepat seperti yang dimaksudkan oleh penulis atau pengarang. 

Karangan memiliki klasifikasi dan jenis yang beragam. Wacana narasi merupakan salah satu 

jenis wacan yang berisi cerita.  

Media gambar seri adalah urutan gambar yang mengikuti suatu percakapan dalam 

hal memperkenalkan atau menyajikan arti yang terdapat pada gambar, Dikatakan gambar 

seri karena gambar satu dengan yang lainnya memiliki hubungan keruntutan peritiwa. Dapat 

dikatakan pula bahwa gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu 

peristiwa. Dengan perkembangan pada zaman modern ini media gambar seri ini 

menggunakan digital, sehingga siswa akan lebih tertarik untuk mengarang sebuah cerita 

tersebut.  

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar merangsang anak untuk 

berperan aktif. Selain itu dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Hal itu juga 

membantu mempermudah pemahaman materi pelajaran. Dengan menggunakan media 

membuat anak tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar.  

Media gambar seri merupakan salah satu contoh dari media pengajaran. Dengan 

menggunakan media gambar seri dapat memperjelas masalah. Maksudnya dengan melihat 

gambar, siswa akan terbantu dalam menuangkan gagasannya menjadi kalimat. Kalimat 

tersebut kemudian dirangkai menjadi paragraf yang padu. Dengan menggunakan media 

gambar seri dapat meningkatkan kemampuan mengarang cerita.  

Pengertian Mengarang  

Mengarang adalah kegiatan menulis yang tersusun dengan teratur dari kata, kalimat 

sampai paragraf yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang utuh, dengan 

maksud menceritakan kejadian atau peristiwa, mempercakapkan sesuatu, dan tujuan 

lainnya. Berbicara mengenai karangan baik yang berupa karangan pendek maupun panjan, 

maka ada beberapa hal atau masalah di sekitar karangan. Gie (1992:17) mengemukakan 

ada 5 (lima) unsur dalam mengarang yaitu sebagai berikut: 

1) Gagasan (idea) Yaitu topik berikut tema yang diungkapkan secara tertulis.  

2) Tuturan (discourse) Yaitu bentuk pengungkapan gagsan sehingga dapat dipahami 

pembaca. Ada 4 (empat) bentuk pengarang: 

3) Pencarian (narration) Bentuk pengungkapan yang menyampaikan sesuatu 

peristiwa/pengalaman.  

4) Peelukisan (description) Bentuk pengungkapan yang menggambarkan pengindraan, 

perasaan mengarang tentang macam-macam hal yang berbeda dalam susunan ruang 

(Misalnya: pemandangan indah, lagu merdu, dll).  

5) Pemaparan (exposition) Bentuk pengungkapan yang menyajian secara fakta-fakta yang 

bermaksud memberi penjelasan kepada pembaca mengenai suatu ide, persoalan, proses 

atau peralatan.  

Pengertian Media Gambar Seri 

Menurut Arsyad (2002: 119), gambar seri merupakan rangkaian kegiatan atau cerita 

yang disajikan secara berurutan. Dengan gambar seri, siswa dilatih mengungkapkan adegan 
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dan kegiatan yang ada dalam gambar. Sedangkan menurut Soeparno (1988: 18-19), media 

gambar seri biasa disebut flow cart atau gambar susun. Media gambar seri bisa dibuat dari 

kertas yang ukurannya lebar seperti kertas manila yang didalamnya terdiri atas beberapa 

gambar. Gambar tersebut saling berhubungan satu sama lainnya sehingga merupakan satu 

kesatuan atau satu rangkaian cerita. Masing –masing gambar diberi nomor sesuai urutan 

jalan ceritanya. Umumnya gambar seri yang digunakan pada pembelajaran. Bahasa 

Indonesia SD terdiri dari 3 sampai 4 gambar yang ceritanya berangkaian. Media gambar seri 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sangat cocok digunakan untuk melatih keterampilan 

mengarang dan keterampilan ekspresi lisan (berbicara dan bercerita). Media gambar seri 

bisa dipasang di papan tulis sehingga siswa satu kelas dapat melihat dengan langsung, Bisa 

pula gambar disajikan dalam kertas gambar dan dibagikan sesuai jumlah siswa yang ada, 

agar siswa bisa melihat gambar seri dengan lebih jelas satu persatu. Menurut Sadiman 

(2009:29), media gambar memiliki kelebihan diantaranya: (1) sifatnya komkret dan lebih 

realistis menunjukkan pokok masalah, (2) media gambar dapat mengatasi batas ruang dan 

waktu karena tidak semua benda dapat ditampilkan di kelas dan suatu peristiwa tidak dapat 

dilihat seperti adanya, dan (3) gambar dapat memperjelas suatu masalah. Namun disamping 

memiliki kelebihan media gambar juga mempunyai kekurangan yaitu hanya menekankan 

pada persepsi indera mata dan ukurannya terbatas untuk kelompok besar. Oleh karena itu 

gambar yang baik digunakan sebagai media pembelajaran harus memenuhi syarat – syarat 

sebagai berikut.  

1) Autentik yaitu gambar harus menunjukkan situasi yang sebenarnya seperti yang dilihat 

orang.  

2) Sederhana yaitu komposisi gambar harus jelas menunjukkan poin pokok dalam gambar.  

3) Ukuran relatif yaitu mampu memperbesar dan memperkecil benda/objek yang 

sebenarnya.  

4) Gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan.  

5) Gambar hendaklah bagus dari segi seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. 

Keterpaduan pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, 

dan aspek belajar-mengajar. Jadi, Pembelajaran Tematik adalah “Pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dalam beberapa mata pelajaran 

sekaligus dalam satu kali pertemuan”. Dengan kata lain, Pembelajaran Tematik adalah 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif. Salah satu alasan penulis 

menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang diperoleh dari fenomena yang terjadi dengan menggunakan 

beberapa metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll. , secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
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kata–kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. (Moleong, 2014: 6) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas III SD N Sumberrejo 01 Tahun 2019/2020. 

Dipilihnya sekolah ini oleh peneliti sebagai objek penelitian karena berdasarkan observasi 

awal, dari jumlah 13 anak hanya 4 anak yang sudah mencapai KKM pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia materi mengarang, Rendahnya prestasi belajar bahasa Indonesia materi 

mengarang cerita ini antara lain disebabkan oleh model pembelajaran yang monoton yang 

dilakukan oleh guru serta tidak adanya penggunaan media pembelajaran sebagai penunjang 

proses belajar membuat karangan.  

Berdasarkan kondisi awal yang dilakukan sebelum peneliti memulai tindakan 

penilitan pada hari kamis 16 Desember 2020, diperoleh dari SD N Sumberrejo berkaitan 

dengan nilai Bahasa Indonesia materi mengarang cerita. Dari jumlah 13 anak hanya 4 anak 

yang sudah mencapai nilai KKM. Berdasarkan data tersebut, berarti di SD tersebut 

mengalami permasalahan dalam penggunaan media untuk materi mengarang. Maka dari itu 

data tersebut perlu diadakannya penelitian mengenai materi mengarang cerita. Skor 

tersebut belum memenuhi Kriteria Ketentuan Minimal (KKM) yang telah ditentukan dalam 

pembelajaran menulis karangan yaitu 75, 00. Model pembelajaran yang digunakan guru 

bahasa indonesia di SD N Sumberrejo yang hanya mengandalkan metode ceramah dan 

bantuan buku, ternyata tidak mampu memaksimalkan kemampuan menulis mengarang 

siswa.  

Kehadiran media gambar seri berbasis digital yang diterapkan peniliti dalam 

pembelajaran menulis karangan di kelas di kelas III SD N Sumberrejo, dalam hal ini media 

gambar seri berbasis digital ini sebagai penunjang pembelajaran menulis karangan, pada 

awalnya sult untuk diterapkan oleh siswa. Kesulitan tersebut dikaenakan beberapa alasan, 

diantaranya kehadiran penelti yang bertindak sebagai guru, dan kehadiran media gambar 

seri yang membuat beda susunan pembelajaran menagarang sebelumnya. Namun kesulitan 

tersebut lambat laun berubah menjadi rasa nyaman yang kemudian membuat siswa yang 

tadinya sangat pasif menjadi lebih aktif denagn pertanyaan-pertanyaan yang mereka 

lontarkan selama proses pembelajaran berlangsung.  

Dari tindakan penelitian, terdapat peningkatan nilai rata-rata kelas dalam menulis 

karangan dari 23, 08 pada kondisi awal meningkat menjadi 84, 61 % pada penelitian, 

dengan rincian 11 siswa memperoleh nilai tuntas dengan nilai diatas 70 dan hanya 2 orang 

siswa yang masih belum tuntas dengan nilai dibawah 70. Tindakan penilitian ini dianggap 

merupakan tindakan terbaik yang telah dilakukan oleh peneliti merasa ini sudah cukup 

karena kondisi siswa yang tidak mungkin dipaksakan dapat lebih baik dari ini.  

Dalam penelitian ini terdapat dua siswa yang tidak tuntas yaitu Syaqueenza dan 

Maetino. Faktor penyebab ketidak tuntasan dua siswa tersebut adalah masalah kerapian 

tulisan, penggunaan EYD dan strukur kalimat. Selain itu dua siswa tersebut menurut wali 

kelas termasuk siswa yang mengalami masalah dalam kerapian dalam menulis. dua siswa 

tersebut dalam pengamatan penulis juga termasuk siswa yang kurang aktif dalam aktifitas 

belajar menagajar.  
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Kesalahan yang dilakukan siswa pada saat penelitian ini sudah lebih minim 

dibandingkan pada kondisi awal, hanya ada beberapa siswa yang masih melakukan 

kesalahan pada aspek struktur kalimat yang tidak efektif dalam penggunaan media gambar 

seri dalam pembelajaran menulis karangan cerita sudah sangat baik dan meningkat.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan mengarang erita 

siswa kelas III SD N Sumberrejo 01 Keamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati tahun 

pelajaran 2020/2021. Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

adalah 23, 07 dan hanya 3 siswa yang menerima nilai tuntas. Pada tindakan penelitian 

terjadi peningkatan nilai rata-rata siswa menjadi 84, 61 dan 11 siswa memperoleh nilai 

tuntas, sedangkan 2 siswa memperoleh nilai belum tuntas.  

Hasil – hasil penelitian yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa perbaikan 

pembelajaran tentang kemampuan mengarang erita kalimat sederhana dengan media 

gambar seri berbasis digital di kelas III SD N Sumberrejo 01 Keamatan Gunungwungkal, 

Kabupaten Pati tahun 2020/2021 berjalan dengan baik, dan karenanya kemampuan 

mengarang erita meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penapaian ketuntasan 

belajar mengarang meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penapaian ketuntasan 

belajar dari 23, 07 pada kondisi awal naik pada saat tindakan penilitian menjadi 84, 61%. 

Hasil belajar mengarang erita siswa meningkat melalui aktivitas-aktivitas: penyampaian 

materi jelas, penggunaan media pembelajaran gambar seri yang sesuai dan menarik 

perhatian, pemberian motivasi kepada siswa dan mengaktifkan siswa.  

Saran  

Hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang akan disampaikan 

sebagai berikut: 

Berdasarkan dari proses dan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini 

maka penyusun menyarankan agar kepala sekolah mengeluarkan kebijakan agar 

pembelajaran hendaknya lebih sering memanfaatkan media dalam proses belajar mengajar 

karena dengan media peserta didik lebih aktif dalam belajar. Penggunaan media belajar 

diharapkan tidak hanya pada pelajaran mengarang tetapi pada pelajaran-pelajaran lainnya.  
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