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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di SD Negeri 1 Pahoman, dibantu oleh seorang 

kolaborator yaitu Mia Indarsari.  Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 1 

Pahoman dilaksanakan 6 x 35 menit setiap minggu. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas Va dilaksanakan setiap hari Senin pada jam pelajaran ke 6-8 

dan Rabu pada jam ke 6-8, sedangkan untuk kelas Vb dilaksanakan setiap hari 

Selasa jam ke 6-8 dan Kamis pada jam ke 4-6.

4.1.1 Siklus I

4.1.1.1 Siklus I di Kelas Va

a. Perencanaan Siklus I

Penelitian tindakan siklus I mula-mula dilakukan dengan merencanakan  

tindakan siklus I. Peneliti melakukan kegiatan perencanaan berupa menyiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan lembar observasi 

kegiatan pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran 

bahasa Indonesia, soal evaluasi siklus I, dan media film yang digunakan sebagai 

media pembelajaran bahasa Indonesia, dan gambar animasi sebagai media 

pembelajaran cara membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping. 

Pada siklus I peneliti mempersiapkan tindakan berupa pembelajaran 

membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping secara manual.  
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Peneliti yang menjelaskan dan memberi contoh sementara siswa mendengarkan 

penjelasan dan memperhatikan contoh yang diberikan.  Setelah itu siswa diberi 

kesempatan berlatih membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping

berdasarkan tema yang telah diberikan.  Media film yang dipersiapkan untuk 

siklus I ini adalah film berjudul “Kelinci dan Kura-kura” berupa media film 

animasi singkat serta media gambar yang dicetak berukuran kertas A4. Media 

film yang berdurasi 10 menit adalah media audio visual yang diproyeksikan di 

depan kelas, sedangkan media gambar yang berukuran kertas A4 merupakan 

media gambar yang akan dibagikan kepada siswa. Media film ini digunakan 

untuk membelajarkan siswa tentang narasi dan unsur-unsur yang harus ada di 

dalamnya.  Media gambar animasi ini digunakan sebagai media gambar untuk 

memfasilitasi siswa berlatih berpikir lurus dan memencar serta membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping.

Sementara itu, peneliti juga menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa 

dan guru.  Pada saat penelitian berlangsung kolaborator yang akan mengamati 

proses yang dilakukan guru dan siswa, kolaborator pula yang menilai aktivitas 

guru dan siswa.  Penilaian terhadap RPP yang dibuat oleh peneliti dilakukan oleh 

kolaborator dengan berpedoman pada alat penilaian kemampuan guru (APKG). 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I

Siklus I di kelas Va dilaksanakan pada hari Senin pada jam pelajaran ke 6-

8. Siklus I ini dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan 

pada hari Senin 25 Oktober 2010, jumlah siswa yang hadir sebanyak 31 orang. 

Pada pertemuan ini, peneliti melakukan tindakan berupa pembelajaran bahasa

Indonesia dengan media film dan media gambar animasi. 
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Peneliti mengajak siswa untuk menyaksikan sebuah film yang berjudul 

Kelinci dan Kura-kura yang berdurasi 10 menit.  Setelah menyaksikan film, 

peneliti bertanya kepada siswa apa inti dari film tersebut, siapa saja tokoh 

ceritanya, bagaimana karakter setiap tokoh, dimana terjadinya peristiwa, dan 

kapan terjadinya peristiwa.  Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan 

guru menuliskan jawaban-jawaban siswa di papan tulis.  Kemudian, peneliti 

melanjutkan dengan bertanya mengenai pilihan kata yang digunakan dalam cerita 

dan kalimat-kalimat dalam dialog antar tokoh apakah mudah dimengerti atau 

tidak.  Setelah itu, peneliti mengaitkan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan unsur-

unsur narasi, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada siswa tersebut 

adalah bagian dari unsur narasi yang harus ada dalam sebuah narasi baik dalam 

bentuk tulisan maupun audio visual.  Peneliti kemudian bertanya kepada para 

siswa tentang unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam sebuah narasi dan siswa 

menjawab pertanyaan peneliti berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan 

peneliti.  

Peneliti menyampaikan kepada para siswa bahwa dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi ini, mereka akan belajar membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Namun, sebelum belajar membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping siswa harus mempelajari konsep berpikir 

lurus dan konsep berpikir memencar karena mind mapping merupakan gabungan 

dari konsep berpikir lurus dan konsep berpikir memencar.  

Setelah peneliti bertanya jawab dengan siswa mengenai unsur-unsur 

narasi, peneliti melanjutkan pemaparan tentang konsep berpikir lurus.  Peneliti 

menggambar buah jeruk di papan tulis, kemudian bertanya kepada para siswa jika 
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mereka melihat atau memikirkan buah jeruk apa yang ada di dalam pikiran 

mereka.  Siswa ramai mengemukakan pendapat mereka, ada yang mengatakan 

manis, bulat, kuning, dan lain-lain.  Peneliti menuliskan kata manis di sebelah 

gambar jeruk yang dipisahkan dengan tanda panah.  Kemudian peneliti bertanya 

lagi kepada siswa, jika mereka memikirkan kata manis apa yang pikirkan, 

kebanyakan siswa menjawab gula, semut, tebu.  Peneliti menuliskan kata semut di 

samping kata manis yang dipisahkan dengan tanda panah.  Peneliti bertanya lagi 

pada siswa, jika mereka melihat atau memikirkan tentang semut apa yang mereka 

pikirkan, banyak siswa menjawab hitam atau kecil dan peneliti menuliskan kata 

kecil di samping kata semut yang dipisahkan dengan tanda panah.  Peneliti 

menyampaikan kepada para siswa bahwa  konsep berpikir lurus adalah pola 

berpikir dimana jika seseorang diingatkan akan suatu hal, ia harus menyebutkan 

sesuatu yang mengingatkannya akan hal tersebut.  

Setelah pemaparan tentang konsep berpikir lurus, peneliti memberi 

kesempatan kepada para siswa untuk bertanya mengenai konsep berpikir lurus.  

Kemudian, peneliti membagikan selembar kertas kerja untuk melatih konsep 

berpikir lurus pada para siswa.  Di lembar kerja tersebut ada gambar kemeja yang 

di sebelahnya ada beberapa anak panah.  Siswa diminta untuk melatih konsep 

berpikir lurus dengan mengisi lembar kerja tersebut dengan kata-kata yang saling 

berasosiasi.  Setelah siswa selesai mengisi lembar kerja tersebut, peneliti 

berkeliling untuk memeriksa hasil kerja siswa.  Berdasarkan hasil kerja siswa, 

peneliti menganggap siswa sudah memahami konsep berpikir lurus.  

Setelah siswa menguasai keterampilan berpikir lurus, peneliti melanjutkan 

pemaparan tentang konsep berpikir memencar.  Menggunakan gambar buah jeruk 
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yang sudah digambar di papan tulis, peneliti bertanya kepada siswa jika kalian 

melihat atau memegang atau memakan buah jeruk apa yang kalian pikirkan.  

Siswa menjawab asam, manis, dan lain-lain.  Peneliti bertanya kepada siswa asam

dan manis itu termasuk dalam kelompok kata apa, siswa menjawab rasa.  Peneliti 

menggambar sebuah cabang dan menuliskan kata rasa dengan spidol warna hijau.  

Peneliti bertanya lagi kepada siswa, selain rasa apa lagi yang terpikir jika melihat 

atau memegang atau memakan buah jeruk, siswa menjawab jeruk nipis, jeruk 

purut, jeruk bali, jeruk lemon, jeruk kunci, dan lain-lain.  Peneliti mengatakan 

bahwa yang mereka sebutkan itu termasuk dalam kelompok kata jenis-jenis jeruk.  

Peneliti menuliskan kata jenis di cabang kedua dengan spidol warna merah.  

Kemudian peneliti bertanya apa manfaat jeruk bagi tubuh manusia, siswa 

menjawab sebagai makanan dan sumber vitamin C.  Lalu peneliti menuliskan kata 

manfaat di cabang ketiga dengan spidol warna ungu.  Peneliti memaparkan 

kepada siswa bahwa ini yang dimaksud dengan konsep berpikir memencar. 

Konsep berpikir memencar adalah pola berpikir disaat seseorang harus menjawab 

segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang diberikan.  

Setelah pemaparan tentang konsep berpikir memencar, peneliti memberi 

kesempatan kepada para siswa untuk bertanya mengenai konsep berpikir 

memencar.  Kemudian, peneliti membagikan selembar kertas kerja untuk melatih 

konsep berpikir memencar pada para siswa.  Di lembar kerja tersebut ada gambar 

animasi badut.  Siswa diminta untuk melatih konsep berpikir memencar dengan 

mengisi lembar kerja tersebut dengan kata-kata yang ada hubungannya dengan 

gambar dengan menggambar cabang di sekeliling gambar.  Setelah siswa selesai 

mengisi lembar kerja tersebut, peneliti berkeliling untuk memeriksa hasil kerja 
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siswa.  Berdasarkan hasil kerja siswa, peneliti menganggap siswa sudah 

memahami konsep berpikir memencar.  

Setelah siswa memahami dan menguasai konsep berpikir lurus dan konsep 

berpikir memencar, peneliti menjelaskan bahwa untuk dapat membuat sebuah 

mind mapping perlu memahami konsep berpikir lurus dan konsep berpikir 

memencar, karena mind mapping merupakan penggabungan dari kedua konsep 

tersebut.  Peneliti memberikan sebuah contoh cara membuat mind mapping, (1) 

peneliti menggambar atau menuliskan tema di papan tulis, untuk contoh ini 

peneliti menggunakan gambar buah jeruk yang ada di papan tulis, kemudian 

menuliskan cabang-cabang rasa, jenis, manfaat, asal di sekeliling gambar dengan 

menggunakan spidol yang berbeda-beda warnanya.  Bagian ini disebut berpikir 

memencar.  Setelah itu, kata yang ada di setiap cabang dikembangkan dengan 

menggunakan konsep berpikir lurus, sehingga didapatkan pengembangan dari satu 

subtopik.  Bagian ini disebut konsep berpikir lurus dan penggabungan keduanya 

disebut mind mapping.  

Setelah memberikan contoh cara membuat mind map, peneliti bertanya 

jawab dengan siswa tentang materi pembelajaran yang baru saja dipelajari.  Lalu 

peneliti membagikan lembar kerja bergambar kepiting untuk melatih membuat 

mind map pada para siswa.  Siswa diminta mempraktekkan penggabungan konsep 

berpikir lurus dan konsep berpikir memencar untuk membuat mind map dengan 

tema kepiting.  Peneliti berkeliling kelas sambil mengamati siswa bekerja 

membuat mind map dan menjawab pertanyaan dari siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam membuat mind map.  Setelah siswa selesai membuat mind map, 
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peneliti mengumpulkan lembar kerja untuk kegiatan menulis karangan narasi di 

pertemuan berikutnya.   

Pada pertemuan ini, peneliti melakukan kegiatan observasi aktivitas siswa 

dalam membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping. Pertemuan 

kedua dilaksanakan pada hari Rabu jam pelajaran ke 6-8 yang dihadiri oleh 30 

siswa, 1 siswa tidak hadir karena sakit. Pertemuan ini digunakan untuk 

mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat siswa kelas Va menjadi 

sebuah karangan narasi dengan tema pengalaman pribadi.

Sebelum siswa mulai menulis karangan narasi, terlebih dahulu peneliti 

memberikan contoh cara mengembangkan sebuah kerangka karangan menjadi 

sebuah karangan.  Peneliti membuat sebuah kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping di papan tulis dengan tema liburan.  Kemudian peneliti 

menyampaikan pada siswa bahwa setiap cabang utama dapat dikembangkan 

menjadi satu paragrap.  Kata kunci yang terdapat dalam setiap cabang utama 

dikembangkan menjadi gagasan utama dalam paragrap, sedangkan anak-anak 

cabang dari setiap cabang utama itu menjadi kalimat penjelas untuk gagasan 

utama.

Setelah memberikan contoh, peneliti menanyakan apakah siswa sudah 

memahami atau belum dan memberikan kesempatan bertanya bagi siswa yang 

merasa membutuhkan penjelasan lebih lanjut.  Setelah tidak ada siswa yang 

bertanya, maka kerangka karangan yang telah dibuat siswa di pertemuan 1 

dibagikan lagi kepada siswa.  Kemudian peneliti membagikan selembar kertas 

kosong ukuran A4 kepada para siswa.  Peneliti menuliskan soal tes menulis 
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karangan narasi di papan tulis, kemudian meminta siswa untuk mengembangkan 

kerangka karangan yang telah mereka buat di pertemuan 1 menjadi sebuah 

karangan narasi dalam waktu 50 menit.  Setelah siswa selesai menulis karangan 

narasinya, peneliti meminta siswa mengumpulkan karangan narasinya beserta 

dengan kerangka karangan yang telah mereka buat.   

c. Observasi Siklus I 

Kegiatan observasi yang dilakukan pada siklus I merupakan kegiatan 

pengamatan terhadap pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi 

pembelajaran. Kolaborator mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran.  Ada 

siswa yang mencatat pemaparan peneliti, ada yang hanya diam mendengarkan, 

dan ada siswa yang berbicara dengan teman di sebelah kanan atau kirinya.  Siswa 

kelas Va cenderung pasif dalam pembelajaran, hanya beberapa siswa yang berani 

mengemukakan pendapat atau bertanya kepada peneliti tentang hal-hal yang 

belum mereka pahami.  

Selama pembelajaran berlangsung kolaborator juga mengamati aktivitas 

guru yang dalam penelitian ini juga bertindak sebagai peneliti.  Berdasarkan hasil 

observasi proses pembelajaran, yang selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.

d. Refleksi Siklus I

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang muncul saat pembelajaran siklus 

I di kelas Va maka dilakukan refleksi diperoleh data bahwa untuk indikator (1) 

guru masih kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran, guru kurang 

memberikan pemahaman kepada para siswa tentang kelebihan teknik mind 

mapping dibandingkan teknik pencatatan linier sehingga para siswa kurang 

antusias dalam pembelajaran, (2) guru kurang memberikan bimbingan dalam 
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mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi yang benar 

berdasarkan unsur-unsur karangan narasi. Hal ini terjadi karena jumlah siswa 

yang cukup banyak sedangkan waktu terbatas, sehingga guru tidak dapat 

maksimal dalam membimbing para siswa yang menghadapi kesulitan dalam 

pembuatan kerangka karangan dan penulisan karangan.  

Kelemahan lainnya berdasarkan observasi ialah (3) guru kurang 

membimbing siswa dalam mengoreksi ejaan, tanda baca, dan diksi yang salah.

Hal ini terjadi juga dikarenakan keterbatasan waktu sedangkan jumlah murid yang 

perlu dibimbing banyak. Pada sesi menutup pembelajaran, sebagai kelemahan 

poin ke (4) guru masih kurang dalam menegaskan kembali konsep-konsep 

karangan narasi dan teknik mind mapping kepada siswa. Hal ini terjadi karena bel 

sekolah yang menandakan pelajaran selesai telah berbunyi mengakibatkan siswa 

tidak lagi fokus pada pelajaran tetapi sudah sibuk mengemasi barang masing-

masing untuk bersiap pulang.  Selain itu, kelemahan (5) peralatan yang digunakan 

untuk menayangkan media film tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga menyita 

cukup banyak waktu untuk pemasangannya, karena terdapat gangguan teknis pada 

peralatan yang digunakan.  Secara terperinci, hasil refleksi siklus I terangkum 

dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4.1 Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan Refleksi Siklus I Kelas Va

Kelebihan Kelemahan Solusi

1. Saat pembelajaran siswa 
    sudah mulai termotivasi 
    dalam pembelajaran bahasa 
    Indonesia dengan 
    menggunakan media film 
    dan gambar animasi.
2.Beberapa siswa sudah bisa 
    membuat karangan narasi.

3.Beberapa siswa sudah 
   memahami kalimat sesuai 
   EYD.

4. Guru hampir memberikan 
    penegasan di akhir 
    pembelajaran.

5. Media pembelajaran sudah 
    menarik.

1. Guru masih kurang 
    memotivasi siswa dalam    
    pembelajaran.

2. Guru kurang dalam 
    memberikan bimbingan 
    mengembangkan kerangka 
    karangan menjadi sebuah 
    karangan narasi yang benar.

3. Guru kurang membimbing 
    siswa untuk mengoreksi 
    ejaan, tanda baca, dan diksi
    yang salah.
4. Guru masih kurang dalam 
    menegaskan kembali 
    konsep-konsep karangan 
    narasi dan teknik mind 
    mapping kepada siswa. 
5. Peralatan yang digunakan 
    untuk menayangkan media 
    film tidak dipersiapkan 
    dengan baik, sehingga 
    menyita cukup banyak 
    waktu untuk 
    pemasangannya. 

1. Guru harus memotivasi 
    siswa untuk giat belajar.

2. Guru harus selalu 
    memberikan bimbingan 
    dalam mengembangkan 
    kerangka karangan menjadi 
    sebuah karangan narasi 
    yang benar.
3. Guru harus selalu 
    membelajarkan siswa untuk 
    mengoreksi ejaan, tanda 
    baca, dan diksi yang salah.
4. Guru harus selalu 
    menegaskan kembali 
    konsep-konsep karangan 
    narasi dan teknik mind 
    mapping kepada siswa.
5. Guru harus mempersiapkan 
    peralatan yang dibutuhkan 
    untuk membantu media agar 
    tidak banyak waktu yang 
    terbuang percuma.

e.  Rekomendasi Siklus I

Rekomendasi merupakan perencanaan yang diajukan untuk dilaksanakan 

pada siklus II sehingga tindakan pada siklus kedua dapat dilakukan dengan lebih 

baik.  Perbaikan yang akan dilakukan terkait dengan hasil observasi adalah (1) 

memotivasi siswa dengan memberikan pemahaman tentang kelebihan teknik mind 

mapping dibandingkan teknik mencatat linier yang biasa digunakan siswa dalam 

membuat kerangka karangan, (2) memberikan bimbingan dalam mengembangkan 

kerangka karangan menjadi sebuah karangan narasi yang benar berdasarkan 
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unsur-unsur karangan narasi, juga dilakukan peer correction, (3) mengoreksi 

ejaan, tanda baca, dan diksi yang salah, juga dilakukan peer correction, (4) 

menegaskan kembali konsep-konsep karangan narasi dan teknik mind mapping

kepada siswa 10 menit sebelum bel pulang berbunyi sehingga siswa masih tetap 

fokus pada pelajaran, dan (5) peralatan yang akan dipergunakan dalam siklus 

berikutnya akan dipersiapkan dengan lebih baik pada waktu istirahat kedua 

sebelum pelajaran terakhir dimulai, sehingga pemasangan peralatan yang akan 

dipakai tidak banyak menyita waktu belajar.

Sementara itu, perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan yang 

diberikan dalam pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping adalah mengubah cara manual yang digunakan di siklus I dan 

menggantinya dengan menggunakan media audio visual berupa CD interaktif 

gembira belajar dengan mind mapping yang dibuat oleh Femi Yunita.  CD 

interaktif yang dimaksud adalah CD yang berisi materi-materi tentang mind 

mapping yang dibuat dan dijalankan dengan program microsoft office power 

point.  Media ini dipilih karena media audio visual akan lebih menarik perhatian 

siswa daripada mind map buatan peneliti yang digambar di papan tulis.  Ada 

kemungkinan juga mind map yang digambar oleh peneliti kurang menarik karena 

sedikit sekali menggunakan gambar dan kombinasi warna.  

4.1.1.2  Siklus I di Kelas Vb

a. Perencanaan Siklus I

Penelitian tindakan siklus I mula-mula dilakukan dengan merencanakan  

tindakan siklus I. Peneliti melakukan kegiatan perencanaan berupa menyiapkan 

RPP, menyiapkan lembar observasi kegiatan pembelajaran, lembar observasi 
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aktivitas siswa selama pembelajaran bahasa Indonesia, soal evaluasi siklus I, dan 

media film yang digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia serta 

media gambar animasi yang digunakan untuk membelajarkan cara berpikir lurus, 

cara berpikir memencar, dan cara membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping. 

Pada siklus I peneliti menyiapkan tindakan pembelajaran membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping secara manual.  Peneliti yang 

menjelaskan dan memberi contoh sementara siswa mendengarkan penjelasan dan 

memperhatikan contoh yang diberikan.  Setelah itu siswa diberi kesempatan 

berlatih membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping berdasarkan 

tema yang telah diberikan.   

Media film yang dipersiapkan untuk siklus I ini adalah film berjudul 

Kelinci dan Kura-kura berupa media film animasi singkat serta media gambar 

yang dicetak berukuran kertas A4. Media film yang berdurasi 10 menit adalah 

media audio visual yang diproyeksikan di depan kelas, sedangkan media gambar 

yang berukuran kertas A4 merupakan media gambar yang akan dibagikan kepada 

siswa. Media gambar animasi ini digunakan sebagai media gambar untuk 

memfasilitasi siswa mempraktekkan cara berpikir lurus, cara berpikir memencar, 

dan membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping.

Sementara itu peneliti juga menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa 

dan guru.  Pada saat penelitian berlangsung kolaborator yang mengamati proses 

yang dilakukan guru dan siswa, kolaborator juga yang memberikan penilaian 

terhadap aktivitas guru dan siswa.  Penilaian terhadap RPP yang dibuat peneliti 
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dilakukan oleh kolaborator dengan berpedoman pada alat penilaian kemampuan 

guru (APKG).

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus I

Pelaksanaan tindakan siklus I di kelas Vb dilaksanakan pada hari Selasa 

pada jam pelajaran ke 6-8.  Siklus I ini dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan.  

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Selasa 26 Oktober 2010.  Pada 

pertemuan ini peneliti melakukan tindakan berupa pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan media film dan media gambar animasi.  Jumlah siswa yang hadir dalam 

pertemuan pertama ini berjumlah 32 orang.  Pertemuan kedua dilaksanakan pada 

hari Kamis 28 oktober 2010 diikuti oleh siswa berjumlah 32 orang.  Kegiatan 

pembelajaran di kelas Vb siklus I ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Peneliti mengajak siswa untuk menyaksikan sebuah film yang berjudul 

Kelinci dan Kura-kura yang berdurasi 10 menit.  Setelah menyaksikan film, 

peneliti bertanya kepada siswa apa inti dari film tersebut, siapa saja tokoh 

ceritanya, bagaimana karakter setiap tokoh, dimana terjadinya peristiwa, dan 

kapan terjadinya peristiwa.  Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan 

guru menuliskan jawaban-jawaban siswa di papan tulis.  Kemudian, peneliti 

melanjutkan dengan bertanya mengenai pilihan kata yang digunakan dalam cerita 

dan kalimat-kalimat dalam dialog antar tokoh apakah mudah dimengerti atau 

tidak.  Setelah itu, peneliti mengaitkan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan unsur-

unsur narasi, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada siswa tersebut 

adalah bagian dari unsur narasi yang harus ada dalam sebuah narasi baik dalam 

bentuk tulisan maupun audio visual.  Peneliti kemudian bertanya kepada para 

siswa tentang unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam sebuah narasi dan siswa 



87

menjawab pertanyaan peneliti berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan 

peneliti.  

Peneliti menyampaikan kepada para siswa bahwa dalam pembelajaran 

menulis karangan narasi ini, mereka akan belajar membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Namun, sebelum belajar membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping siswa harus mempelajari konsep berpikir 

lurus dan konsep berpikir memencar, karena mind mapping merupakan gabungan 

dari konsep berpikir lurus dan konsep berpikir memencar.  

Setelah peneliti bertanya jawab dengan siswa mengenai unsur-unsur 

narasi, peneliti melanjutkan pemaparan tentang konsep berpikir lurus.  Peneliti 

menggambar buah jeruk di papan tulis, kemudian bertanya kepada para siswa jika 

mereka melihat atau memikirkan buah jeruk apa yang ada di dalam pikiran 

mereka.  Siswa ramai mengemukakan pendapat mereka, ada yang mengatakan 

manis, bulat, kuning, dan lain-lain.  Peneliti menuliskan kata manis di sebelah 

gambar jeruk yang dipisahkan dengan tanda panah.  Kemudian peneliti bertanya 

lagi kepada siswa, jika mereka memikirkan kata manis apa yang pikirkan, 

kebanyakan siswa menjawab gula, semut, tebu.  Peneliti menuliskan kata semut di 

samping kata manis yang dipisahkan dengan tanda panah.  Peneliti bertanya lagi 

pada siswa, jika mereka melihat atau memikirkan tentang semut apa yang mereka 

pikirkan, banyak siswa menjawab hitam atau kecil dan peneliti menuliskan kata 

kecil di samping kata semut yang dipisahkan dengan tanda panah.  Peneliti 

menyampaikan kepada para siswa bahwa  konsep berpikir lurus adalah pola 

berpikir dimana jika seseorang diingatkan akan suatu hal, ia harus menyebutkan 

sesuatu yang mengingatkannya akan hal tersebut.  
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Setelah pemaparan tentang konsep berpikir lurus, peneliti memberi 

kesempatan kepada para siswa untuk bertanya mengenai konsep berpikir lurus.  

Kemudian, peneliti membagikan selembar kertas kerja untuk melatih konsep 

berpikir lurus pada para siswa.  Di lembar kerja tersebut ada gambar kemeja yang 

di sebelahnya ada beberapa anak panah.  Siswa diminta untuk melatih konsep 

berpikir lurus dengan mengisi lembar kerja tersebut dengan kata-kata yang saling 

berasosiasi.  Setelah siswa selesai mengisi lembar kerja tersebut, peneliti 

berkeliling untuk memeriksa hasil kerja siswa.  Berdasarkan hasil kerja siswa, 

peneliti menganggap siswa sudah memahami konsep berpikir lurus.  

Setelah siswa menguasai keterampilan berpikir lurus, peneliti melanjutkan 

pemaparan tentang konsep berpikir memencar.  Menggunakan gambar buah jeruk 

yang sudah digambar di papan tulis, peneliti bertanya kepada siswa jika kalian 

melihat atau memegang atau memakan buah jeruk apa yang kalian pikirkan.  

Siswa menjawab asam, manis, dan lain-lain.  Peneliti bertanya kepada siswa asam

dan manis itu termasuk dalam kelompok kata apa, siswa menjawab rasa.  Peneliti 

menggambar sebuah cabang dan menuliskan kata rasa dengan spidol warna hijau.  

Peneliti bertanya lagi kepada siswa, selain rasa apa lagi yang terpikir jika melihat 

atau memegang atau memakan buah jeruk, siswa menjawab jeruk nipis, jeruk 

purut, jeruk bali, jeruk lemon, jeruk kunci, dan lain-lain.  Peneliti mengatakan 

bahwa yang mereka sebutkan itu termasuk dalam kelompok kata jenis-jenis jeruk.  

Peneliti menuliskan kata jenis di cabang kedua dengan spidol warna merah.  

Kemudian peneliti bertanya apa manfaat jeruk bagi tubuh manusia, siswa 

menjawab sebagai makanan dan sumber vitamin C.  Lalu peneliti menuliskan kata 

manfaat di cabang ketiga dengan spidol warna ungu.  Peneliti memaparkan 
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kepada siswa bahwa ini yang dimaksud dengan konsep berpikir memencar. 

Konsep berpikir memencar adalah pola berpikir disaat seseorang harus menjawab 

segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang diberikan.  

Setelah pemaparan tentang konsep berpikir memencar, peneliti memberi 

kesempatan kepada para siswa untuk bertanya mengenai konsep berpikir 

memencar.  Kemudian, peneliti membagikan selembar kertas kerja untuk melatih 

konsep berpikir memencar pada para siswa.  Di lembar kerja tersebut ada gambar 

animasi badut.  Siswa diminta untuk melatih konsep berpikir memencar dengan 

mengisi lembar kerja tersebut dengan kata-kata yang ada hubungannya dengan 

gambar dengan menggambar cabang di sekeliling gambar.  Saat siswa selesai 

mengisi lembar kerja tersebut, peneliti berkeliling untuk memeriksa hasil kerja 

siswa.  Berdasarkan hasil kerja siswa, peneliti menganggap siswa sudah 

memahami konsep berpikir memencar.  

Setelah siswa memahami dan menguasai konsep berpikir lurus dan konsep 

berpikir memencar, peneliti menjelaskan bahwa untuk dapat membuat sebuah 

mind mapping perlu memahami konsep berpikir lurus dan konsep berpikir 

memencar, karena mind mapping merupakan penggabungan dari kedua konsep 

tersebut.  Peneliti memberikan sebuah contoh cara membuat mind mapping, (1)

peneliti menggambar atau menuliskan tema di papan tulis, untuk contoh ini 

peneliti menggunakan gambar buah jeruk yang ada di papan tulis, kemudian 

menuliskan cabang-cabang rasa, jenis, manfaat, asal di sekeliling gambar dengan 

menggunakan spidol yang berbeda-beda warnanya.  Bagian ini disebut berpikir 

memencar.  Lalu kata yang ada di setiap cabang dikembangkan dengan 

menggunakan konsep berpikir lurus, sehingga didapatkan pengembangan dari satu 
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subtopik.  Bagian ini disebut konsep berpikir lurus dan penggabungan keduanya 

disebut mind mapping.  

Setelah memberikan contoh cara membuat mind map, peneliti bertanya 

jawab dengan siswa tentang materi pembelajaran yang baru saja dipelajari.  Lalu 

peneliti membagikan lembar kerja bergambar kepiting untuk melatih membuat 

mind map pada para siswa.  Siswa diminta mempraktekkan penggabungan konsep 

berpikir lurus dan konsep berpikir memencar untuk membuat mind map dengan 

tema kepiting.  Peneliti berkeliling kelas sambil mengamati siswa bekerja 

membuat mind map dan menjawab pertanyaan dari siswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam membuat mind map.  Setelah siswa selesai membuat mind map, 

peneliti mengumpulkan lembar kerja untuk kegiatan menulis karangan narasi di 

pertemuan berikutnya.   

Pada pertemuan ini, peneliti melakukan kegiatan observasi aktivitas siswa 

dalam membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping berdasarkan 

tema yang telah ditentukan.  Pertemuan kedua pada hari Kamis digunakan untuk 

mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat siswa dengan teknik mind 

mapping menjadi sebuah karangan narasi dengan tema pengalaman pribadi.  

Sebelum siswa mulai menulis karangan narasi, terlebih dahulu peneliti 

memberikan contoh cara mengembangkan sebuah kerangka karangan menjadi 

sebuah karangan.  Peneliti membuat sebuah kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping di papan tulis dengan tema liburan.  Kemudian peneliti 

menyampaikan pada siswa bahwa setiap cabang utama dapat dikembangkan 

menjadi satu paragrap.  Kata kunci yang terdapat dalam setiap cabang utama 
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dikembangkan menjadi satu gagasan utama untuk satu paragrap, sedangkan anak-

anak cabang dari setiap cabang utama tersebut menjadi kalimat penjelas untuk 

gagasan utama.

Setelah memberikan contoh, peneliti menanyakan apakah siswa sudah 

memahami atau belum, dan memberikan kesempatan bertanya bagi siswa yang 

merasa membutuhkan penjelasan lebih lanjut.  Setelah tidak ada lagi siswa yang 

bertanya, maka kerangka karangan yang telah dibuat siswa di pertemuan 1 

dibagikan lagi kepada para siswa.  Lalu peneliti membagikan selembar kertas 

kosong ukuran A4 kepada para siswa.  Peneliti menuliskan soal tes menulis 

karangan narasi di papan tulis, kemudian meminta siswa untuk mengembangkan 

kerangka karangan yang telah dibuat siswa di pertemuan 1 menjadi sebuah 

karangan narasi dengan memperhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam 

karangan narasi dalam waktu 50 menit.  Setelah siswa selesai menulis karangan 

narasinya, peneliti meminta siswa mengumpulkan karangan narasinya beserta 

kerangka karangannya.  Kegiatan dilanjutkan dengan mengadakan tes tertulis 

untuk mengetahui kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas Vb.

c.  Observasi Siklus I

Kegiatan observasi bertujuan untuk melihat apa-apa saja yang terjadi di 

kelas sehingga dalam langkah selanjutnya dapat dilakukan refleksi agar siklus 

selanjutnya menjadi lebih baik.  Kegiatan observasi yang dilakukan pada siklus I 

merupakan kegiatan pengamatan terhadap pembelajaran selama jam pelajaran 

berlangsung menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan guru.  

Kolaborator mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran.  Ada siswa yang 

mencatat pemaparan peneliti, ada yang hanya diam mendengarkan, dan ada siswa 
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yang berbicara dengan teman di sebelah kanan atau kirinya.  Siswa kelas Vb 

cenderung aktif dalam pembelajaran, hampir semua siswa berani mengungkapkan 

pendapatnya atau mereka juga berani bertanya kepada peneliti tentang hal-hal 

yang belum mereka pahami.

Selama pembelajaran berlangsung kolaborator juga mengamati aktivitas 

guru yang dalam penelitian ini juga bertindak sebagai peneliti.  Dari hasil 

observasi pembelajaran (yang selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2)

diperoleh data untuk dijadikan refleksi pada siklus I.

d.  Refleksi Siklus I      

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang muncul saat pembelajaran siklus 

I di kelas Vb maka dilakukan refleksi diperoleh data bahwa untuk indikator (1) 

guru masih kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran, guru kurang 

memberikan pemahaman kepada para siswa tentang kelebihan teknik mind 

mapping dibandingkan teknik pencatatan linier sehingga para siswa merasa 

kurang puas dengan pemaparan guru tentang mind mapping, (2) guru kurang 

memberikan bimbingan dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi 

karangan narasi yang benar berdasarkan unsur-unsur karangan narasi. Hal ini 

terjadi dikarenakan jumlah siswa yang cukup banyak sedangkan waktu terbatas, 

sehingga guru tidak dapat maksimal dalam membimbing para siswa yang 

menghadapi kesulitan dalam pembuatan kerangka karangan dan penulisan 

karangan.  

Kelemahan lainnya berdasarkan observasi ialah (3) guru kurang 

membimbing siswa dalam mengoreksi ejaan, tanda baca, dan diksi yang salah.

Hal ini terjadi juga dikarenakan keterbatasan waktu sedangkan jumlah murid yang 



93

perlu dibimbing banyak.  Pada sesi menutup pembelajaran, sebagai kelemahan 

poin ke (4) guru masih kurang dalam menegaskan kembali konsep-konsep 

karangan narasi dan teknik mind mapping kepada siswa. Hal ini terjadi karena bel 

sekolah yang menandakan pelajaran selesai telah berbunyi mengakibatkan siswa 

tidak lagi fokus pada pelajaran tetapi sudah sibuk mengemasi barang masing-

masing untuk bersiap pulang.  Selain itu, kelemahan (5) peralatan speaker dalam 

kondisi kurang baik, karena tidak dilakukan pemeriksaan ulang sebelum 

pemakaian sehingga pada saat film ditayangkan para siswa yang duduk di 

belakang tidak dapat mendengar dengan jelas dialog dalam film yang 

ditayangkan, juga terdapat gangguan teknis beberapa kali listrik padam sehingga 

penayangan film harus ditunda dan diganti dengan pemaparan tentang mind 

mapping.  Setelah listrik kembali menyala barulah dilanjutkan dengan penayangan 

film dan pemaparan tentang unsur-unsur narasi.  Secara terperinci, hasil refleksi 

siklus I terangkum dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4.2  Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan Refleksi Siklus I Kelas Vb

Kelebihan Kelemahan Solusi

1. Saat pembelajaran siswa 
    sudah mulai termotivasi 
    dalam pembelajaran bahasa 
    Indonesia dengan 
    menggunakan media film 
    dan gambar animasi.
2.Beberapa siswa sudah bisa 
    membuat karangan narasi.

3.Beberapa siswa sudah 
   memahami kalimat sesuai 
   EYD.

4. Guru hampir memberikan 
    penegasan di akhir 
    pembelajaran.

5. Media pembelajaran sudah 
    menarik.

1. Guru masih kurang 
    memotivasi siswa dalam    
    pembelajaran.

2. Guru kurang dalam 
    memberikan bimbingan 
    mengembangkan kerangka 
    karangan menjadi sebuah 
    karangan narasi yang benar.

3. Guru kurang membimbing 
    siswa untuk mengoreksi 
    ejaan, tanda baca, dan diksi 
    yang salah.
4. Guru masih kurang dalam 
    menegaskan kembali 
    konsep-konsep karangan 
    narasi dan teknik mind 
    mapping kepada siswa. 
5. Peralatan yang digunakan 
    untuk menayangkan media 
    film tidak dipersiapkan 
    dengan baik, sehingga 
    menyita cukup banyak 
    waktu untuk 
    pemasangannya. 

1. Guru harus memotivasi 
    siswa untuk giat belajar.

2. Guru harus selalu 
    memberikan bimbingan 
    dalam mengembangkan 
    kerangka karangan menjadi 
    sebuah karangan narasi 
    yang benar. 
3. Guru harus selalu 
    membelajarkan siswa untuk 
    mengoreksi ejaan, tanda 
    baca, dan diksi yang salah.
4. Guru harus selalu 
    menegaskan kembali 
    konsep-konsep karangan 
    narasi dan teknik mind 
    mapping kepada siswa.
5. Guru harus mempersiapkan 
    peralatan yang dibutuhkan 
    untuk membantu media agar 
    tidak banyak waktu yang 
    terbuang percuma.

e. Rekomendasi Siklus I

Hasil refleksi siklus I di kelas Vb pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan 

hasil refleksi siklus I di kelas Va yang kemudian dituangkan ke dalam 

rekomendasi untuk siklus II.  Dalam siklus II terdapat beberapa hal yang harus 

diperbaiki oleh guru yang sekaligus peneliti, yakni (1) lebih memotivasi siswa 

dengan memaparkan secara jelas setiap hal yang ditanyakan siswa, (2) 

memberikan bimbingan dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi 

karangan narasi yang benar berdasarkan unsur-unsur karangan narasi dan 

melakukan peer correction, (3) perlu ekstra dalam memberikan bimbingan kepada 
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siswa untuk mengoreksi ejaan yang salah dan melakukan peer correction, (4) guru 

harus menegaskan kembali konsep-konsep karangan narasi dan teknik mind 

mapping kepada siswa, dan (5) mempersiapkan serta memeriksa dengan cermat 

segala peralatan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan media pembelajaran 

yang akan dipergunakan dalam siklus berikutnya.  Dengan demikian, penelitian 

tindakan dilanjutkan pada siklus II dengan tindakan sesuai dengan hasil refleksi 

siklus I.

Sementara itu perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan yang 

diberikan dalam pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping adalah mengubah cara manual yang diterapkan pada siklus I dan 

menggantinya dengan media audio visual berupa CD interaktif gembira belajar 

dengan mind mapping yang dibuat oleh Femi Yunita.  CD interaktif yang 

dimaksud adalah CD yang berisi materi serta contoh konsep berpikir lurus, konsep 

berpikir memencar, dan mind mapping yang dibuat dan dijalankan dengan 

program microsoft office power point.  Media ini dipilih karena media audio 

visual akan lebih menarik perhatian siswa dibandingkan mind map buatan peneliti 

yang digambar di papan tulis.  Ada kemungkinan juga mind map yang digambar 

peneliti kurang menarik karena sedikit sekali menggunakan gambar dan 

kombinasi warna.

4.1.2  Siklus II

4.1.2.1  Siklus II di Kelas Va

a. Perencanaan Siklus II

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan secara kolaborasi antara 

guru/peneliti dan kolaborator di tempat penelitian maka guru/peneliti dan 
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kolaborator bersama memperbaiki tindakan pada siklus II dan dituangkan ke 

dalam RPP yang akan digunakan pada siklus II.  Pada siklus II ini RPP diperbaiki 

sesuai hasil refleksi siklus I dan tindakan untuk membelajarkan cara membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping juga diganti untuk meningkatkan 

hasil belajar, serta mengganti media yang digunakan sebagai media penelitian.  

Tindakan yang digunakan dalam siklus II ini adalah mind map-mind map

yang dibuat oleh Femi Olivia yang dikemas dalam sebuah CD interaktif.  Setelah 

melihat mind map-mind map yang diaplikasikan pada berbagai mata pelajaran dan 

mengamati langkah demi langkah pembuatan mind map dan bimbingan peneliti

diharapkan siswa dapat lebih memahami cara membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping. Untuk membelajarkan siswa cara menulis karangan 

narasi maka di siklus II ini menggunakan media gambar berseri dan gambar

animasi.

Sementara itu peneliti juga menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa 

dan guru.  Pada saat penelitian berlangsung kolaborator yang mengamati proses 

yang dilakukan guru dan siswa dan kolaborator juga memberikan penilaian 

terhadap aktivitas guru dan siswa.  Penilaian terhadap RPP yang dibuat peneliti 

dilakukan oleh kolaborator dengan berpedoman pada alat penilaian kemampuan 

guru (APKG-1). 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II

Pelaksanaan tindakan siklus II yang dilakukan di kelas Va pada hari Senin 

1 November 2010.  Pada pertemuan pertama ini peneliti melakukan tindakan 

berupa pembelajaran Bahasa Indonesia dengan media gambar mind map secara 

keseluruhan dan langkah demi langkah pembuatan mind map.  Peneliti 
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memaparkan tentang mind map dengan menayangkan sebuah mind map yang 

dibuat oleh Femi Olivia.  

Pertama-tama, siswa diperlihatkan sebuah mind mapping yang sudah jadi, 

lalu peneliti menggunakan mind map tersebut untuk memaparkan bagian demi 

bagian dari sebuah mind map.  Dimulai dari tengah kata kunci yang ada di tengah, 

kata kunci tersebut merupakan tema karangannya.  Bagian berikutnya adalah 

beberapa cabang utama yang ada di sekeliling tema.  Kata atau frase yang ada di 

setiap cabang utama diperoleh dari hasil berpikir memencar dengan tema yang 

diberikan.  Cabang-cabang utama merupakan ide-ide pokok yang akan digunakan 

untuk menulis paragrap-paragrap dalam karangan. 

Kemudian, peneliti mengajak siswa untuk mengidentifikasi bagian anak-

anak cabang dari setiap cabang utama.  Kata atau frase yang berada pada setiap 

anak cabang dipeoleh dari hasil berpikir lurus berdasarkan kata atau frase yang 

ada di cabang utama.  Kata atau frase yang ada di bagian anak cabang digunakan 

sebagai kalimat penjelas untuk ide pokok yang ada dalam setiap paragrap.   Dari 

pemaparan ini peneliti menekankan kembali kepada para siswa bahwa mind map

merupakan gabungan antara konsep berpikir lurus dan konsep berpikir memencar

ditambah dengan penggunaan kata kunci, warna, gambar, dan simbol. Peneliti 

memberi contoh cara membuat mind map langkah demi langkah yang ditayangkan 

dengan LCD proyektor.  

Setelah peneliti bertanya jawab dengan siswa, peneliti membagikan 

lembar kerja yang tercetak gambar animasi untuk melatih siswa membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping.  Peneliti memeriksa pekerjaan 

siswa dan membantu mereka jika menemui kesulitan.  Setelah semua siswa selesai 



98

membuat kerangka karangan, peneliti mengumpulkan kerangka karangan tersebut 

untuk diperiksa.  Lalu peneliti kembali membagikan selembar kertas kosong 

ukuran A4 kepada setiap siswa dan meminta mereka untuk praktek membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping berdasarkan tema pengalaman 

pribadi saat liburan.  Setelah siswa selesai membuat kerangka karangan, peneliti 

mengumpulkan hasil karya mereka untuk digunakan di pertemuan berikutnya.

Di pertemuan kedua siklus II, peneliti menggunakan media gambar berseri 

digunakan untuk membelajarkan cara menulis karangan narasi.  Media gambar 

berseri ini bermanfaat untuk mengajak siswa untuk memahami tentang perlunya 

setting dalam suatu narasi, kemudian alur cerita secara kronologis, pewatakan 

tokoh-tokoh cerita yang terlibat dalam cerita, dan sudut pandang penulis dalam 

menulis sebuah karangan narasi.  Peneliti memproyeksikan gambar berseri dengan 

menggunakan LCD di papan tulis, kemudian meminta siswa untuk 

memperhatikan gambar tersebut.  Peneliti menjelaskan bahwa mereka dapat 

menulis sebuah karangan narasi dengan menggunakan serangkaian gambar, di 

gambar berseri tersebut terlihat tokoh-tokoh cerita, tempat terjadinya peristiwa, 

dan alur cerita.  Namun, untuk unsur perwatakan, diksi, dan ejaan itu menjadi 

bagian penuh penulis karangan untuk menggunakan dan mengembangkan unsur-

unsur tersebut.  Peneliti memberikan contoh cara menulis karangan narasi yang 

sesuai dengan unsur-unsur narasi menggunakan gambar berseri tersebut.  

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 November 2010.  

Pada pertemuan ini, peneliti membagikan selembar kertas kosong ukuran A4 

kepada tiap siswa dan kerangka karangan yang telah mereka buat di pertemuan 
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sebelumnya. Tema yang diberikan kepada para siswa adalah pengalaman pribadi 

saat liburan.  

Sebelum siswa mulai menulis, peneliti mereview kembali tentang unsur-

unsur yang harus ada dalam karangan narasi dan memberikan kesempatan 

bertanya kepada siswa mengenai hal-hal yang masih belum dipahami.  Setelah 

bertanya jawab dengan siswa, peneliti menuliskan soal tes menulis karangan 

narasi di papan tulis.  Selama 50 menit siswa menulis karangan narasi, sementara 

itu peneliti tetap melakukan bimbingan kepada siswa dalam mengoreksi kesalahan 

EYD dan siswa juga melakukan peer correction. Setelah 50 menit, siswa diminta 

mengumpulkan kerangka karangan dan karangan narasi yang telah mereka tulis.  

Tes tertulis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis karangan narasi 

siswa kelas Va di siklus II.    

c. Observasi Siklus II

Kegiatan observasi yang dilakukan pada siklus II merupakan kegiatan 

pengamatan terhadap pembelajaran.  Kolaborator mengamati aktivitas siswa 

selama pembelajaran.  Ada siswa yang mencatat pemaparan peneliti, ada yang 

hanya diam mendengarkan, dan ada siswa yang berbicara dengan teman di 

sebelah kanan atau kirinya.  Ada sedikit perubahan dalam hal keaktifan siswa 

kelas Va, siswa yang berani mengemukakan pendapat dan yang berani bertanya 

mulai bertambah, meskipun masih lebih banyak jumlah siswa yang diam saja 

dibandingkan siswa yang aktif.   

Selama pembelajaran berlangsung kolaborator juga mengamati aktivitas 

guru yang dalam penelitian ini juga bertindak sebagai peneliti.  Berdasarkan hasil 
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observasi pembelajaran (yang selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2)

diperoleh data bahwa secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti

sudah berjalan dengan baik.  Namun, masih terdapat kelemahan, yang kemudian 

kelemahan tersebut akan direfleksi untuk memperbaiki pembelajaran pada 

tindakan selanjutnya.

d. Refleksi Siklus II

Berdasarkan kegiatan observasi maka diperoleh refleksi, yakni (1) guru 

kurang dalam membimbing siswa membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah murid yang banyak, 

(2) guru kurang memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengembangkan 

kerangka karangan menjadi karangan narasi yang sesuai dengan unsur-unsur 

karangan narasi, hal ini masih terjadi dikarenakan keterbatasan waktu dan 

banyaknya jumlah murid yang memerlukan bimbingan.  Berkaitan dengan unsur-

unsur karangan narasi yang harus ada dalam karangan narasi, sebagian siswa 

masih mengalami kesulitan dalam memasukkan indikator penokohan yang harus 

ada dalam struktur karangan narasi.  Namun dalam siklus ini, ejaan dan diksi 

dalam karangan siswa sudah lebih baik penggunaannya bila dibandingkan dengan 

siklus I.  

Kelemahan lainnya yakni (3) guru kurang memberikan pelayanan yang 

adil kepada seluruh siswa dalam pembimbingan menulis, karena guru lebih 

banyak fokus kepada siswa yang kurang kemampuannya dalam menulis karangan, 

sehingga kurang memperhatikan siswa yang kemampuannya cukup atau baik 

dalam hal menulis karangan.  Kelebihan dan kelemahan yang diperoleh 

berdasarkan hasil diskusi pada refleksi siklus II terangkum dalam tabel berikut ini.



101

Tabel 4.3  Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan Refleksi Siklus II Kelas Va

Kelebihan Kelemahan Solusi

1. EYD yang dipergunakan 
    dalam karangan siswa sudah 
    membaik.

2. Kemampuan menulis 
    karangan narasi siswa sudah 
    mengalami kemajuan.

3. Saat pembelajaran 
    berlangsung, kecenderungan 
    siswa untuk bermain-main 
    sudah berkurang.

1. Guru kurang dalam 
    membimbing siswa 
    membuat kerangka 
    karangan dengan teknik 
    mind mapping.

2. Guru kurang memberikan 
    bimbingan kepada siswa 
    dalam mengembangkan 
    kerangka karangan menjadi 
    karangan narasi yang sesuai 
    dengan unsur-unsur 
    karangan narasi.

3. Guru kurang memberikan 
    pelayanan yang adil kepada 
    seluruh siswa dalam 
    pembimbingan menulis.

1. Guru harus selalu 
    membimbing siswa dalam 
    membuat kerangka 
    karangan dengan teknik 
    mind mapping. Siswa 
    melakukan self -evaluation.
2. Guru harus selalu 
    memberikan bimbingan 
    kepada siswa dalam 
    mengembangkan kerangka 
    karangan menjadi karangan 
    narasi yang sesuai dengan 
    unsur-unsur karangan 
    narasi. Siswa melakukan 
    self-evaluation. 
3. Guru harus selalu berusaha 
    adil dalam memberikan 
    pelayanan kepada seluruh 
    siswa dalam pembimbingan 
    menulis.

e. Rekomendasi Siklus II

Dari hasil observasi siklus II ini maka diperoleh rekomendasi dari hasil 

refleksi yang akan diterapkan pada siklus III.  Berdasarkan hasil observasi 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator yang merupakan pertanda bahwa 

diperlukan suatu media yang lebih baik dibandingkan siklus II.  Dari diskusi 

diperoleh hasil refleksi, yaitu (1) akan lebih intensif membimbing siswa dalam 

membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping dan mengembangkan 

kerangka karangan tersebut menjadi sebuah karangan narasi yang sesuai dengan 

tema dan unsur-unsur karangan narasi, juga menerapkan self-evaluation setiap 

kali siswa selesai menulis karangan narasi, serta langkah tindakan setelah refleksi 

lainnya ialah (2) pada siklus III akan mempergunakan media perangkat lunak

mind mapping, foto, dan contoh karangan narasi yang benar berdasarkan unsur-
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unsur karangan narasi sehingga diharapkan akan lebih meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis karangan narasi.

Sementara itu perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan yang 

diberikan dalam pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping adalah mengganti penggunaan CD interaktif yang digunakan di siklus II 

dengan perangkat lunak mind mapping freemind yang dibuat oleh Bagus Taruno 

Legowo.  Perangkat lunak mind mapping freemind adalah seperangkat program 

komputer, prosedur, dan dokumentasi yang menyediakan petunjuk-petunjuk untuk 

memberi perintah pada komputer tentang apa yang harus dilakukan dan 

bagaimana melakukannya.  Jadi perangkat lunak ini terlebih dahulu harus 

dipasang dalam program komputer dan setelah proses pemasangan selesai 

perangkat lunak mind mapping freemind ini dapat digunakan untuk membuat 

sebuah mind map.  Perbedaan perangkat lunak mind mapping ini dengan CD 

interaktif adalah dengan perangkat lunak mind mapping pengguna dapat membuat 

sendiri mind map dan dapat memperbaiki mind map yang telah dibuat, sedangkan 

CD interaktif pengguna hanya dapat melihat mind map-mind map yang telah 

dibuat tanpa dapat melakukan perubahan apapun pada mind map tersebut.  

Lagipula pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping

menggunakan perangkat lunak mind map dapat lebih melibatkan siswa dalam 

pembelajaran, sedangkan pada saat pembelajaran membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping menggunakan CD interaktif siswa lebih banyak 

mendengarkan pemaparan peneliti dan melihat mind map yang ditayangkan tanpa 

dapat lebih banyak terlibat.
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4.1.2.2  Siklus II di Kelas Vb

a. Perencanaan Siklus II

Pada hakikatnya, perencanaan pada siklus II di kelas Va sama dengan 

perencanaan pada siklus II di kelas Vb.  Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan 

secara kolaborasi antara guru/peneliti dan kolaborator di tempat penelitian maka 

guru/peneliti dan kolaborator bersama memperbaiki tindakan pada siklus II dan 

dituangkan ke dalam RPP yang akan digunakan pada siklus II.  Pada siklus II ini 

direncanakan dengan memperbaiki pembelajaran dengan memperbaiki RPP sesuai 

hasil refleksi siklus I.  Tindakan yang digunakan untuk membelajarkan siswa cara 

membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping juga diganti. Media 

yang digunakan dalam penelitian pada siklus II juga diganti.  

Tindakan yang digunakan pada siklus II ini adalah mind map-mind map

yang dibuat oleh Femi Olivia yang dikemas dalam sebuah CD.  Setelah melihat 

mind map-mind map yang diaplikasikan pada berbagai mata pelajaran dan 

mengamati langkah demi langkah pembuatan mind map ditambah dengan 

bimbingan guru, diharapkan siswa dapat lebih memahami cara membuat kerangka 

karangan narasi dengan teknik mind mapping. Untuk membelajarkan siswa cara 

menulis karangan narasi, maka pada siklus II ini peneliti menggunakan media 

gambar berseri dan gambar animasi.

Sementara itu peneliti juga menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa 

dan guru.  Pada saat penelitian berlangsung kolaborator yang mengamati proses 

yang dilakukan guru dan siswa.  Kolaborator juga memberikan penilaian terhadap 

aktivitas guru dan siswa.  Penilaian terhadap RPP yang dibuat peneliti dilakukan 



104

oleh kolaborator dengan berpedoman pada alat penilaian kemampuan guru 

(APKG).

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II

Penelitian tindakan siklus II pertemuan pertama di kelas Vb dilakukan 

pada hari Selasa tanggal 2 November 2010.  Pada pertemuan pertama ini peneliti 

melakukan tindakan berupa pembelajaran Bahasa Indonesia dengan media gambar 

mind map secara keseluruhan dan gambar langkah demi langkah pembuatan mind 

map.  Peneliti memaparkan tentang mind map dengan menayangkan sebuah mind 

map yang dibuat oleh Femi Olivia.  

Pertama-tama, peneliti memperlihatkan sebuah mind map yang sudah jadi, 

lalu peneliti menggunakan mind map tersebut untuk memaparkan bagian demi 

bagian dari sebuah mind map.  Dimulai dari kata kunci yang ada di tengah, kata 

kunci tersebut merupakan tema karangannya.  Bagian berikutnya adalah beberapa 

cabang utama yang ada di sekeliling tema.  Kata atau frase yang ada di setiap 

cabang utama diperoleh dari hasil berpikir memencar dengan tema yang 

diberikan.  Cabang-cabang utama merupakan ide-ide pokok yang akan digunakan 

untuk menulis paragrap-paragrap dalam karangan.

Kemudian, peneliti mengajak siswa untuk mengidentifikasi bagian anak-

anak cabang dari setiap cabang utama.  Kata atau frase yang berada pada setiap 

anak cabang diperoleh dari hasil berpikir lurus berdasarkan kata atau frase yang 

ada di cabang utama. Kata atau frase yang ada di bagian anak cabang digunakan 

sebagai kalimat penjelas untuk ide pokok yang ada dalam setiap paragrap.  Dari 

pemaparan ini peneliti menekankan kembali kepada para siswa bahwa mind map
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merupakan gabungan antara konsep berpikir lurus dan konsep berpikir memencar

ditambah dengan penggunaan kata kunci, warna, gambar, dan simbol.  Peneliti

memberi contoh cara membuat mind map langkah demi langkah yang ditayangkan 

dengan LCD proyektor.  

Setelah peneliti bertanya jawab dengan siswa, peneliti membagikan 

lembar kerja yang tercetak gambar animasi untuk melatih siswa membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping.  Peneliti memeriksa pekerjaan 

siswa dan membantu mereka jika menemui kesulitan.  Setelah semua siswa selesai 

membuat kerangka karangan, peneliti mengumpulkan kerangka karangan tersebut 

untuk diperiksa.  Lalu peneliti kembali membagikan selembar kertas kosong 

ukuran A4 kepada setiap siswa dan meminta mereka untuk mempraktekkan 

membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping berdasarkan tema 

pengalaman pribadi saat liburan.  Setelah siswa selesai membuat kerangka 

karangan, peneliti mengumpulkan hasil karya mereka untuk diperiksa dan 

digunakan di pertemuan berikutnya.

Di pertemuan kedua siklus II, peneliti menggunakan media gambar berseri 

digunakan untuk membelajarkan cara menulis karangan narasi.  Media gambar 

berseri ini bermanfaat untuk mengajak siswa untuk memahami tentang perlunya 

setting dalam suatu narasi, kemudian alur cerita secara kronologis, pewatakan 

tokoh-tokoh cerita yang terlibat dalam cerita, dan sudut pandang penulis dalam 

menulis sebuah karangan narasi.  Peneliti memproyeksikan gambar berseri di 

papan tulis, kemudian meminta siswa untuk memperhatikan gambar tersebut.  

Peneliti menjelaskan bahwa kita dapat menulis sebuah karangan narasi dengan 

menggunakan serangkaian gambar, di gambar berseri tersebut terlihat tokoh-tokoh 
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cerita, tempat terjadinya peristiwa, dan alur cerita.  Namun, untuk unsur 

perwatakan, diksi, dan ejaan itu menjadi bagian penuh penulis karangan untuk 

menggunakan dan mengembangkan unsur-unsur tersebut.  Peneliti memberikan 

contoh cara menulis karangan narasi yang sesuai dengan unsur-unsur narasi 

menggunakan gambar berseri tersebut.  

Pada pertemuan kedua ini, peneliti membagikan selembar kertas kosong 

ukuran A4 dan kerangka karangan yang telah mereka buat di pertemuan 

sebelumnya.  Sebelum siswa mulai menulis, peneliti mereview kembali materi 

unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah karangan narasi dan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang masih menjadi 

kendala bagi mereka.

Setelah bertanya jawab dengan siswa, peneliti menuliskan soal tes menulis 

karangan narasi di papan tulis.  Selama 50 menit siswa diberi waktu untuk 

mengembangkan kerangka karangannya menjadi sebuah karangan narasi, 

sementara itu peneliti tetap melakukan bimbingan kepada siswa dalam 

mengoreksi kesalahan EYD dan siswa juga melakukan peer correction.  Setelah 

50 menit, siswa diminta mengumpulkan kerangka karangan dan karangan narasi 

yang telah mereka tulis.  Tes tertulis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

menulis karangan narasi siswa kelas Vb di siklus II.    

c. Observasi Siklus II

Kegiatan observasi yang dilakukan pada siklus II merupakan kegiatan 

pengamatan terhadap pembelajaran.  Kolaborator mengamati aktivitas siswa 

selama pembelajaran.  Ada siswa yang mencatat pemaparan peneliti, ada yang 
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hanya diam mendengarkan, dan ada siswa yang berbicara dengan teman di 

sebelah kanan atau kirinya.  Sama seperti aktivitas siswa Vb pada siklus I, selama 

siklus II siswa kelas Vb juga tetap antusias dan aktif dalam pembelajaran.  

Selama pembelajaran berlangsung kolaborator juga mengamati aktivitas 

guru yang dalam penelitian ini juga bertindak sebagai peneliti.  Berdasarkan hasil 

observasi pembelajaran (yang selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2 diperoleh 

data bahwa secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah berjalan 

dengan baik.  Namun, masih terdapat kelemahan yang kemudian direfleksi untuk 

memperbaiki pembelajaran pada tindakan selanjutnya.

d. Refleksi Siklus II

Berdasarkan hasil observasi siklus II ini maka diperoleh refleksi yang akan 

diterapkan pada siklus III.  Dari hasil refleksi masih terdapat kelemahan dalam 

pembelajaran, yakni (1) guru kurang dalam membimbing siswa membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping dikarenakan keterbatasan waktu 

dan jumlah murid yang banyak, (2) guru kurang memberikan bimbingan kepada 

siswa dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan narasi yang 

sesuai dengan unsur-unsur karangan narasi, hal ini masih terjadi dikarenakan 

keterbatasan waktu dan banyaknya jumlah murid yang memerlukan bimbingan.  

Berkaitan dengan unsur-unsur karangan narasi yang harus ada dalam karangan 

narasi, sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam memasukkan indikator 

penokohan yang harus ada dalam struktur karangan narasi.  Namun dalam siklus 

ini, ejaan dan diksi dalam karangan siswa sudah lebih baik penggunaannya bila 

dibandingkan dengan siklus I.  
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Kelemahan lainnya yakni (3) guru kurang memberikan pelayanan yang 

adil kepada seluruh siswa dalam pembimbingan menulis, karena guru lebih 

banyak fokus kepada siswa yang kurang kemampuannya dalam menulis karangan, 

sehingga kurang memperhatikan siswa yang kemampuannya cukup atau baik 

dalam hal menulis karangan.  Kelebihan dan kelemahan yang diperoleh 

berdasarkan hasil diskusi pada refleksi siklus II terangkum dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.4  Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan Refleksi Siklus II Kelas Vb

Kelebihan Kelemahan Solusi

1. EYD yang dipergunakan 
    dalam karangan siswa sudah 
    membaik.

2. Kemampuan menulis 
    karangan narasi siswa sudah 
    mengalami kemajuan.

3. Saat pembelajaran 
    berlangsung, kecenderungan 
    siswa untuk bermain-main 
    sudah berkurang.

1. Guru kurang dalam 
    membimbing siswa 
    membuat kerangka 
    karangan dengan teknik 
    mind mapping.

2. Guru kurang memberikan 
    bimbingan kepada siswa 
    dalam mengembangkan 
    kerangka karangan menjadi 
    karangan narasi yang sesuai 
    dengan unsur-unsur 
    karangan narasi.

3. Guru kurang memberikan 
    pelayanan yang adil kepada 
    seluruh siswa dalam 
    pembimbingan menulis.

1. Guru harus selalu 
    membimbing siswa dalam 
    membuat kerangka 
    karangan dengan teknik 
    mind mapping. Siswa 
    melakukan self -evaluation.
2. Guru harus selalu 
    memberikan bimbingan 
    kepada siswa dalam 
    mengembangkan kerangka 
    karangan menjadi karangan 
    narasi yang sesuai dengan 
    unsur-unsur karangan 
    narasi. Siswa melakukan 
    self-evaluation. 
3. Guru harus selalu berusaha 
    adil dalam memberikan 
    pelayanan kepada seluruh 
    siswa dalam pembimbingan 
    menulis.

e. Rekomendasi Siklus II

Berdasarkan diskusi diperoleh hasil refleksi berupa rekomendasi untuk 

siklus III, yaitu pada siklus selanjutnya (1) akan lebih intensif membimbing siswa 

dalam membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping dan

memberikan lembar self-evaluation pada siswa untuk membantu peneliti dalam 

memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta
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mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah karangan narasi 

yang sesuai dengan tema dan unsur-unsur karangan narasi. Langkah tindakan 

setelah refleksi lainnya ialah (2) pada siklus III akan mempergunakan media 

perangkat lunak mind mapping, foto, dan contoh karangan narasi yang benar 

berdasarkan unsur-unsur karangan narasi sehingga diharapkan akan lebih 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping.

Sementara itu perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan yang 

diberikan dalam pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping adalah mengganti penggunaan CD interaktif yang digunakan pada siklus 

II dengan perangkat lunak mind mapping freemind yang dibuat oleh Bagus 

Taruno Legowo.  Perangkat lunak mind mapping freemind adalah seperangkat 

program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang menyediakan petunjuk-

petunjuk untuk memberi perintah pada komputer tentang apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana melakukannya.  Jadi perangkat lunak ini terlebih dahulu 

harus dipasang dalam program komputer dan setelah proses pemasangan selesai 

perangkat lunak mind mapping freemind ini dapat digunakan untuk membuat 

sebuah mind map.

Perbedaan perangkat lunak mind mapping ini dengan CD interaktif adalah 

dengan perangkat lunak mind mapping pengguna dapat membuat sendiri mind 

map di komputer dan dapat memperbaiki mind map yang telah dibuat, sedangkan 

pengguna CD interaktif hanya dapat melihat mind map-mind map yang telah 

dibuat tanpa dapat melakukan perubahan apapun pada mind map tersebut.  

Lagipula pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping
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menggunakan perangkat lunak mind mapping dapat lebih melibatkan siswa dalam 

pembelajaran, sedangkan pada saat pembelajaran membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping menggunakan CD interaktif siswa lebih banyak 

mendengarkan pemaparan peneliti dan melihat mind map yang ditayangkan tanpa 

dapat lebih banyak terlibat.

4.1.3  Siklus III

4.1.3.1  Siklus III di Kelas Va

a.  Perencanaan Siklus III

Perencanaan pada siklus III ini diperoleh berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus II.  Dalam langkah ini guru/peneliti dan kolaborator menyepakati untuk 

menggunakan perangkat lunak mind mapping freemind untuk membelajarkan cara 

membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping, sedangkan media foto

dan contoh karangan narasi digunakan untuk membelajarkan siswa cara menulis 

karangan narasi dan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya.  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II maka disepakati untuk mengganti 

tindakan pada siklus III dan menuangkannya ke dalam RPP yang akan digunakan 

dalam pembelajaran pada siklus III.  Tindakan yang digunakan untuk 

membelajarkan siswa cara membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping juga diganti.  Media yang digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur 

karangan narasi juga diganti.

Tindakan yang digunakan pada siklus III adalah perangkat lunak mind 

mapping freemind yang dibuat oleh Bagus Taruno Legowo.  Perangkat lunak ini 

terlebih dahulu dipasang di dalam komputer, setelah perangkat lunak ini terpasang 
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di komputer pengguna dapat membuat mind map di komputer.  Media foto juga 

digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam praktek membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping bertemakan ketika aku sakit.  Penggunaan perangkat 

lunak ini diharapkan dapat lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran, 

khususnya dalam pembuatan kerangka karangan dengan teknik mind mapping.  

Untuk membelajarkan siswa cara menulis karangan narasi, maka pada siklus III 

ini peneliti menggunakan contoh karangan narasi.

Sementara itu peneliti juga menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa 

dan guru.  Pada saat penelitian berlangsung kolaborator yang mengamati proses 

yang dilakukan guru dan siswa.  Kolaborator juga memberikan penilaian terhadap 

aktivitas guru dan siswa.  Penilaian terhadap RPP yang dibuat peneliti dilakukan 

oleh kolaborator dengan berpedoman pada alat penilaian kemampuan guru 

(APKG).   

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus III

Pelaksanaan tindakan siklus III yang dilakukan di kelas Va dengan dua 

kali pertemuan.  Pada pertemuan pertama ini peneliti melakukan tindakan berupa 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan perangkat lunak mind mapping untuk 

membelajarkan membuat kerangka karangan dan media foto serta contoh 

karangan narasi digunakan untuk membelajarkan menulis karangan narasi yang 

sesuai dengan unsur-unsur narasi.  

Kegiatan inti di pertemuan 1 pada siklus III ini diawali dengan peneliti 

memproyeksikan perangkat lunak mind mapping ke papan tulis.  Peneliti bersama 

siswa membuat sebuah kerangka karangan dengan tema sekolahku menggunakan 
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perangkat lunak mind mapping.  Peneliti yang mengoperasikan dan mengetik 

setiap ide siswa ke dalam perangkat lunak mind mapping, sedangkan siswa 

mencurahkan gagasan atau ide mereka untuk membuat kerangka karangan dengan 

tema sekolahku.  

Setelah kerangka karangan selesai dibuat, peneliti menegaskan kembali 

konsep-konsep membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping, bahwa 

sebuah mind map dibuat dengan cara menggabungkan konsep berpikir lurus dan 

konsep berpikir memencar.  Peneliti meminta siswa untuk menunjukkan bagian 

dari sebuah mind map yang menggunakan konsep berpikir lurus dan yang 

menggunakan konsep berpikir memencar.  Peneliti memberikan kesempatan 

untuk bertanya bagi para siswa yang masih mengalami kesulitan dalam membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping.  

Kemudian, peneliti menayangkan sebuah foto seorang anak yang sedang 

sakit dan dirawat di rumah sakit, lalu peneliti membagikan selembar kertas 

kosong ukuran A4 kepada setiap siswa dan meminta siswa untuk membuat sebuah 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping berdasarkan foto tersebut.  

Selagi para siswa membuat kerangka karangan, peneliti berkeliling memeriksa 

setiap pekerjaan siswa dalam membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping. Peneliti memberikan waktu 10 menit kepada para siswa membuat

kerangka karangan tersebut.  Setelah 10 menit berlalu, peneliti meminta siswa 

untuk mengumpulkan hasil karya mereka.  Setelah itu peneliti menanyakan 

apakah para siswa mengalami kesulitan dalam membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping tersebut.  
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Kemudian peneliti membagikan lagi selembar kertas kosong berukuran A4 

kepada setiap siswa dan meminta siswa untuk membuat sebuah kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping dengan tema pengalaman pribadi yang 

menakutkan.  Siswa dihimbau untuk menggunakan spidol atau pensil warna atau 

krayon dalam membuat kerangka karangan dan membuat gambar-gambar yang 

mewakili topik atau subtopik dalam kerangka karangan tersebut. Setelah siswa 

selesai membuat kerangka karangan, peneliti meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil karya mereka pada peneliti.  Kerangka karangan yang dibuat 

ini yang akan digunakan untuk menulis karangan narasi di pertemuan berikutnya.  

Di pertemuan kedua, sebelum memulai menulis, peneliti membelajarkan 

cara menulis karangan narasi dengan bantuan contoh karangan narasi yang 

ditayangkan melalui LCD proyektor. Lalu peneliti mengajak siswa 

mengidentifikasi setiap unsur karangan narasi menggunakan contoh karangan 

narasi tersebut.  Kemudian, siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum mereka pahami.  Setelah pemaparan dan tanya jawab, peneliti 

membagikan kerangka karangan yang telah dibuat siswa di pertemuan 

sebelumnya.  

Di pertemuan kedua ini, peneliti meminta siswa untuk mengembangkan 

kerangka karangan yang telah mereka buat menjadi sebuah karangan narasi

dengan menuliskan unsur-unsur yang harus ada dalam karangan narasi.

Sementara siswa menulis, peneliti melakukan kegiatan pembimbingan menulis 

karangan narasi berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat di pertemuan 

sebelumnya kepada para siswa yang masih mengalami kesulitan.  Setelah siswa 
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selesai menulis karangan narasi, peneliti meminta siswa untuk mengumpulkan 

karangan dan kerangka karangan mereka kepada peneliti.  

c. Observasi Siklus III

Kegiatan observasi yang dilakukan pada siklus III merupakan kegiatan 

pengamatan terhadap pembelajaran.  Kolaborator mengamati aktivitas siswa 

selama pembelajaran.  Ada siswa yang mencatat pemaparan peneliti, ada yang 

hanya diam mendengarkan, dan ada siswa yang berbicara dengan teman di 

sebelah kanan atau kirinya.  Pada siklus III, semakin banyak jumlah siswa kelas 

Va yang mau dan berani mengemukakan pendapat atau bertanya pada peneliti saat 

pembelajaran berlangsung.   

Selama pembelajaran berlangsung kolaborator juga mengamati aktivitas 

guru yang dalam penelitian ini juga bertindak sebagai peneliti.  Berdasarkan hasil 

observasi pembelajaran, (yang selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2)

diperoleh data bahwa secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah 

berjalan dengan baik.

d. Refleksi Siklus III

Berdasarkan hasil observasi siklus III ini peneliti memutuskan 

menghentikan tindakan karena sudah mencapai target yakni sudah memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berlaku di SDN 1 Pahoman, ketuntasan 

klasikal dari segi kemampuan menulis siswa, hasil observasi aktivitas siswa, juga 

dari hasil observasi pembelajaran di kelas.  Target nilai kemampuan menulis yang 

hendak dicapai oleh peneliti sudah dapat terpenuhi sehingga kegiatan tindakan 

dihentikan.  Secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4.5  Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan Refleksi Siklus III Kelas Va

Kelebihan Kelemahan Solusi

1. EYD, tanda baca, dan diksi yang dipergunakan 
    dalam karangan siswa sudah semakin baik.

2. Siswa sangat termotivasi dalam pembelajaran.

3. Guru menjadi fasilitator yang baik.

4. Kemampuan siswa membuat kerangka 
    karangan dengan teknik mind mapping sudah 
    tergolong baik.

5. Kemampuan menulis karangan narasi siswa 
    sudah tergolong baik dengan memperhatikan 
    unsur-unsur karangan narasi dan tema yang 
    diberikan.

- -

4.1.3.2  Siklus III di Kelas Vb

a.  Perencanaan Siklus III

Perencanaan pada siklus III ini diperoleh berdasarkan hasil refleksi pada 

siklus II.  Dalam langkah ini guru/peneliti dan kolaborator menyepakati untuk 

menggunakan perangkat lunak mind mapping freemind dan foto untuk 

membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping, 

sedangkan contoh karangan narasi digunakan untuk membelajarkan siswa cara 

menulis karangan narasi dan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya.  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II maka disepakati untuk mengganti 

tindakan pada siklus III dan menuangkannya ke dalam RPP yang akan digunakan 

dalam pembelajaran pada siklus III.  Tindakan yang digunakan untuk 

membelajarkan siswa cara membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping juga diganti.  Media yang digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur 

karangan narasi juga diganti.
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Tindakan yang digunakan pada siklus III adalah perangkat lunak mind 

mapping freemind yang dibuat oleh Bagus Taruno Legowo.  Perangkat lunak ini 

terlebih dahulu dipasang dalam komputer, setelah perangkat lunak ini terpasang di 

komputer, maka pengguna dapat membuat mind map di komputer.  Media foto 

juga digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam praktik membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping bertemakan ketika aku sakit.  Penggunaan 

perangkat lunak ini diharapkan dapat lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran, 

khususnya dalam pembuatan kerangka karangan dengan teknik mind mapping. 

Sementara itu untuk membelajarkan siswa cara menulis karangan narasi, maka 

pada siklus III ini peneliti menggunakan contoh karangan narasi.

Peneliti juga menyiapkan lembar observasi aktivitas siswa dan guru.  Pada 

saat penelitian berlangsung kolaborator yang mengamati proses yang dilakukan 

guru dan siswa.  Kolaborator juga memberikan penilaian terhadap aktivitas guru 

dan siswa.  Penilaian terhadap RPP yang dibuat peneliti dilakukan oleh 

kolaborator dengan berpedoman pada alat penilaian kemampuan guru (APKG).

b.  Pelaksanaan Tindakan Siklus III

Pelaksanaan tindakan siklus III yang dilakukan di kelas Vb dengan dua 

kali pertemuan.  Pada pertemuan pertama ini peneliti melakukan tindakan berupa 

pembelajaran Bahasa Indonesia dengan perangkat lunak mind mapping untuk 

membelajarkan cara membuat kerangka karangan dan media foto, serta contoh 

karangan narasi digunakan untuk membelajarkan menulis karangan narasi yang 

sesuai dengan unsur-unsur narasi.  
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Kegiatan inti pada pertemuan 1 siklus III ini diawali dengan peneliti

memproyeksikan tampilan perangkat lunak mind mapping ke papan tulis.  Peneliti 

bersama siswa membuat sebuah kerangka karangan dengan tema sekolahku 

menggunakan perangkat lunak mind mapping.  Peneliti yang mengoperasikan dan 

mengetik setiap ide siswa ke dalam perangkat lunak mind mapping, sedangkan 

siswa mencurahkan gagasan atau ide mereka untuk membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  

Setelah kerangka karangan selesai dibuat, peneliti menegaskan kembali 

konsep-konsep membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping, bahwa 

sebuah mind map dibuat dengan cara menggabungkan konsep berpikir lurus dan 

konsep berpikir memencar.  Peneliti meminta siswa untuk menunjukkan bagian 

dari sebuah mind map yang menggunakan konsep berpikir lurus dan yang 

menggunakan konsep berpikir memencar.  Peneliti memberikan kesempatan 

untuk bertanya bagi para siswa yang masih mengalami kesulitan dalam membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping.  

Setelah itu, peneliti menayangkan sebuah foto seorang anak yang sedang 

sakit dan dirawat di rumah sakit, lalu peneliti membagikan selembar kertas 

kosong ukuran A4 kepada setiap siswa dan meminta siswa untuk membuat sebuah 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping berdasarkan foto tersebut.  

Selagi para siswa membuat kerangka karangan, peneliti berkeliling memeriksa 

setiap pekerjaan siswa dalam membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping. Peneliti memberikan waktu 10 menit kepada para siswa membuat 

kerangka karangan tersebut.  Setelah 10 menit berlalu, peneliti meminta siswa 

untuk mengumpulkan hasil karya mereka.  Setelah itu peneliti menanyakan 
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apakah para siswa mengalami kesulitan dalam membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping tersebut.  

Kemudian peneliti membagikan lagi selembar kertas kosong berukuran A4 

kepada setiap siswa dan meminta siswa untuk membuat sebuah kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping dengan tema pengalaman pribadi yang 

menakutkan.  Siswa dihimbau untuk menggunakan spidol atau pensil warna atau 

krayon dalam membuat kerangka karangan dan membuat gambar-gambar yang 

mewakili topik atau subtopik dalam kerangka karangan tersebut. Setelah siswa 

selesai membuat kerangka karangan, peneliti meminta siswa untuk 

mengumpulkan hasil karya mereka pada peneliti.  Kerangka karangan yang dibuat 

ini yang akan digunakan untuk menulis karangan narasi di pertemuan berikutnya.  

Di pertemuan kedua, sebelum memulai menulis, peneliti membelajarkan 

cara menulis karangan narasi dengan bantuan contoh karangan narasi yang 

ditayangkan melalui LCD proyektor. Lalu peneliti mengajak siswa 

mengidentifikasi setiap unsur karangan narasi menggunakan contoh karangan 

narasi tersebut.  Kemudian, siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum mereka pahami.  Setelah pemaparan dan tanya jawab, peneliti 

membagikan kerangka karangan yang telah dibuat siswa di pertemuan 

sebelumnya.  

Di pertemuan kedua ini, peneliti meminta siswa untuk mengembangkan 

kerangka karangan yang telah mereka buat menjadi sebuah karangan narasi.  

Sementara siswa sedang menulis, peneliti melakukan kegiatan pembimbingan 

menulis karangan narasi berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat di 



119

pertemuan sebelumnya kepada para siswa yang masih mengalami kesulitan.  

Setelah siswa selesai menulis karangan narasi, peneliti meminta siswa untuk 

mengumpulkan karangan dan kerangka karangan mereka kepada peneliti.  

c. Observasi Siklus III

Kegiatan observasi yang dilakukan pada siklus III merupakan kegiatan 

pengamatan terhadap pembelajaran.  Kolaborator mengamati aktivitas siswa 

selama pembelajaran.  Ada siswa yang mencatat pemaparan peneliti, ada yang 

hanya diam mendengarkan, dan ada siswa yang berbicara dengan teman di 

sebelah kanan atau kirinya.  Selama pembelajaran berlangsung kolaborator juga 

mengamati aktivitas guru yang dalam penelitian ini juga bertindak sebagai 

peneliti.  Berdasarkan hasil observasi pembelajaran, (yang selengkapnya dapat 

dilihat di Lampiran 3) diperoleh data bahwa secara umum pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru sudah berjalan dengan baik serta nilai menulis karangan 

narasi siswa sudah berkategori baik.

Selama pembelajaran berlangsung kolaborator juga mengamati aktivitas 

guru yang dalam penelitian ini juga bertindak sebagai peneliti.  Berdasarkan hasil 

observasi pembelajaran (yang selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 3) 

diperoleh data bahwa secara umum pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti 

sudah berjalan dengan baik.

d. Refleksi Siklus III

Berdasarkan hasil observasi siklus III ini peneliti memutuskan 

menghentikan tindakan karena sudah mencapai target yakni memenuhi KKM 

yang berlaku di sekolah, ketuntasan klasikal dari segi kemampuan menulis siswa, 
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hasil observasi aktivitas siswa, serta dari hasil observasi pembelajaran di kelas.  

Target nilai kemampuan menulis karangan narasi yang hendak dicapai oleh 

peneliti sudah dapat terpenuhi sehingga kegiatan tindakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia menggunakan media perangkat lunak mind mapping, media foto, dan 

contoh karangan narasi dihentikan.  Secara ringkas kelebihan dari tindakan siklus 

III tersaji dalam tabel berikut.

     Tabel 4.6  Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan Refleksi Siklus III Kelas Vb

Kelebihan Kelemahan Solusi

1. EYD, tanda baca, dan diksi yang dipergunakan 
    dalam karangan siswa sudah semakin baik.

2. Siswa sangat termotivasi dalam pembelajaran.

3. Guru menjadi fasilitator yang baik.

4. Kemampuan siswa membuat kerangka 
    karangan dengan teknik mind mapping sudah 
    tergolong baik.

5. Kemampuan menulis karangan narasi siswa 
    sudah tergolong baik dengan memperhatikan 
    unsur-unsur karangan narasi dan tema yang 
   diberikan.

- -

4.2  Pembahasan

4.2.1  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Penyusunan RPP Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar menulis 

karangan narasi dengan menggunakan teknik mind mapping adalah suatu 

perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan teori belajar dan 

pembelajaran kognitif dan konstruktivisme.  Menurut teori belajar kognitif, 

belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan 

kognitif siswa.  Siswa diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan 
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objek fisik, yang ditunjang oleh interaksi teman sebaya dan dibantu dengan 

pertanyaan pengarah dari guru.  Sementara itu pembelajaran konstruktivisme yang 

memandang pembelajaran sebagai suatu pembentukan pengetahuan yang 

dilakukan oleh peserta didik secara aktif dengan cara melakukan kegiatan, aktif, 

menyusun konsep, dan memberi makna pada hal-hal yang dipelajarinya.  

Hal ini sejalan dengan pandangan Jean Piaget bahwa tahap kognitif 

berkaitan erat dengan karakteristik yang menyatakan bahwa perbedaan cara 

berpikir antara anak satu dengan yang lain seringkali dapat dilihat dari cara 

mereka menyusun kerangka berpikir yang saling berbeda.  Dalam hal ini ada 

serangkaian langkah yang konsisten dalam kerangka berpikirnya, dimana tiap-tiap 

anak akan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya 

(Aunurrahman, 2009: 59).  

Hasil analisis dan refleksi RPP pada siklus 1, 2, dan 3 adalah sebagai 

berikut:

a. RPP siklus 1 pada pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik mind 

    mapping yang dioperasikan secara manual, pada pertemuan 1 memperoleh nilai 

    3,6 dan pada pertemuan 2 memperoleh nilai 3,55 maka perlu disusun RPP 

    perbaikan yang dapat meningkatkan aktivitas pada siklus 2;

b. RPP siklus 2 pada pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik mind 

    mapping yang disajikan dalam bentuk CD interaktif, pada pertemuan 1 

    memperoleh nilai 3,8 dan pada pertemuan 2 memperoleh nilai 3,6 maka perlu 

    disusun RPP perbaikan yang dapat meningkatkan aktivitas pada siklus 3; 

c. RPP siklus 3 pada pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik mind 

    mapping yang disajikan dalam bentuk perangkat lunak, pada pertemuan 1 
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    memperoleh nilai 4,0 dan pada pertemuan 2 memperoleh nilai 4,0 sehingga 

    sudah sesuai dengan indikator keberhasilan dalam penyusunan RPP.

Tujuan teknik pembelajaran menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping adalah agar siswa dapat menulis karangan narasi dengan menggunakan 

kerangka karangan yang dibuat dengan teknik mind mapping sebagai stimulus 

bagi siswa dalam tahap pramenulis.  Dengan stimulus ini, siswa dapat 

mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau ide serta menyusunnya men-

jadi kerangka karangan yang padu dan koheren, mengembangkan daya imajinasi 

dan kreativitas siswa dalam menulis.  

Teknik mind mapping dapat digunakan pada tahap menemukan ide, tahap 

mengembangkan ide, tahap menyajikan karangan dengan menggunakan pilihan 

kata yang tepat, padu, lengkap, dan tahap merevisi karangan.  Pada prinsipnya 

untuk membuat mind mapping siswa akan memadukan cara berpikir lurus dan 

berpikir memencar.  Siswa diberikan suatu tema/topik yang kemudian 

dikembangkan menjadi sebuah kerangka karangan dengan melalui proses berpikir 

memencar menjadi subtopik-subtopik yang kemudian dikembangkan menjadi 

lebih detail dengan proses berpikir lurus.     

Dalam penelitian ini, membuat mind mapping digunakan pada tahap 

pramenulis, khususnya pada bagian membuat kerangka karangan.  Dengan 

menggunakan mind mapping dalam membuat kerangka karangan diharapkan 

kemampuan menulis siswa dapat meningkat karena kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping diharapkan dapat merangsang siswa untuk memulai 

menulis, mengorganisasi ide-ide yang ingin mereka tuangkan ke dalam kerangka 

karangan, dan mengembangkan kerangka karangan.
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4.2.2  Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah:

a. Pada siklus 1 peningkatan aktivitas belajar siswa di kelas Va sebanyak 71% 

    siswa aktif (22 orang) dan di kelas Vb sebanyak 75,8% siswa aktif (25 orang);

b. Pada siklus 2 penurunan aktivitas belajar siswa terjadi di kelas Va sebanyak 

    48,4% siswa aktif (15 orang), sementara itu di kelas Vb peningkatan aktivitas 

    belajar siswa sebanyak 87,9% siswa aktif (29 orang);

c. Pada siklus 3 peningkatan aktivitas belajar siswa di kelas Va sebanyak 71% 

    siswa aktif (22 orang) dan di kelas Vb sebanyak 84,8% siswa aktif (28 orang).

Aktivitas merupakan salah satu hal yang menjadi ciri dari pembelajaran di 

kelas.  Belajar merupakan berbuat dan sekaligus proses yang membuat anak didik 

aktif sedangkan pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar 

siswa belajar.  Dalam pembelajaran siswa yang menjadi subjek, merekalah pelaku 

kegiatan belajar.  Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, 

maka guru hendaknya merencanakan kegiatan belajar yang menuntut siswa 

banyak melakukan aktivitas belajar.  Aktivitas yang dilakukan siswa hendaknya 

menarik minat siswa, dibutuhkan dalam perkembangannya, serta bermanfaat bagi 

masa depannya (Ibrahim & Syaodih, 1996 : 27).

Berdasarkan analisis dan refleksi pelaksanaan pembelajaran pada kelas Va 

aktivitas siklus 1 sebanyak 71% siswa aktif (22 orang), siklus 2 sebanyak 48,4% 

siswa aktif (15 orang), dan siklus 3 sebanyak 71% siswa aktif (22 orang).  Di 

kelas Vb aktivitas siklus 1 sebanyak 75,8% siswa aktif (25 orang), siklus 2 

sebanyak 87,9% siswa aktif (29 orang), dan siklus 3 sebanyak 84,8% siswa aktif 
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(28 orang).  Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping dapat meningkatkan aktivitas belajar dan 

prestasi belajar.

4.2.2.1  Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas Va Pada Siklus I

Observasi dilakukan saat pembelajaran Bahasa Indonesia menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan media film dan 

gambar animasi berlangsung.  Hasil amatan observer pada siklus I terangkum 

dalam tabel 4.7 dan tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Siswa Kelas Va di Siklus I

no Variabel Keaktifan Siswa Nilai Kategori
1 Membaca materi pelajaran 100 Baik sekali
2 Membuat catatan materi pelajaran 83,9 Baik
3 Keberanian menyampaikan gagasan 74,2 Cukup
4 Berdiskusi 38,7 Sangat kurang
5 Menjawab pertanyaan 38,7 Sangat kurang

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua siswa membaca materi 

pelajaran selama pembelajaran, siswa sudah mampu membuat catatan materi 

pelajaran berdasarkan pemaparan yang disampaikan guru, variabel ini berkategori 

baik dengan nilai 83,9.  Siswa juga berani menyampaikan gagasan dan minat 

dalam diskusi kelas, variabel ini berkategori cukup dengan nilai 74,2.  Namun, 

kemampuan siswa dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan masih sangat 

kurang, kedua variabel ini berkategori sangat kurang dengan nilai masing-masing 

38,7.  Hal ini terjadi karena siswa belum sepenuhnya memahami membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping dan belum sepenuhnya 

memahami menulis karangan narasi yang sesuai dengan unsur-unsur karangan 

narasi.  
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Tabel 4.8 Frekuensi Nilai Observasi Siswa Kelas Va di Siklus I

Rentang Skor Kategori Jumlah Siswa Persentase
85 – 100 Baik sekali 8 25,8 %
75 – 84 Baik 4 12,9 %
60 – 74 Cukup 10 32,3 %
40 – 59 Kurang 9 29,0 %
0 – 39 Sangat kurang - -

Jumlah 31 100 %

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa terdapat 9 siswa (29,0%) yang belum 

memenuhi atau hanya memenuhi 2 variabel keaktifan siswa dengan kategori 

kurang.  Terdapat 10 siswa (32,3%) yang berkategori cukup, siswa-siswa ini 

memenuhi 3 variabel dari 5 variabel keaktifan siswa.  Ada 4 siswa (12,9%) yang 

berkategori baik, siswa-siswa ini memenuhi 4 variabel dari 5 variabel yang ada.  8 

siswa (25,8%) dapat memenuhi kelima variabel keaktifan siswa yang berkategori 

baik sekali.  

4.2.2.2  Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas Va Pada Siklus II

Observasi dilakukan saat pembelajaran Bahasa Indonesia menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan media gambar 

berseri, CD interaktif mind mapping dan gambar animasi berlangsung.  Hasil 

amatan observer pada siklus II terangkum dalam tabel 4.9 dan tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.9 Data Hasil Observasi Siswa Kelas Va di Siklus II

no Variabel Keaktifan Siswa Nilai Kategori
1 Membaca materi pelajaran 100 Baik sekali
2 Membuat catatan materi pelajaran 25,8 Sangat Kurang
3 Keberanian menyampaikan gagasan 38,7 Sangat Kurang
4 Berdiskusi 51,6 Kurang
5 Menjawab pertanyaan 35,5 Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa seluruh siswa membaca materi 

pelajaran yang diberikan, motivasi siswa yang aktif dalam membuat catatan 
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materi pelajaran berdasarkan pemaparan yang disampaikan guru mengalami 

penurunan, variabel ini berkategori sangat kurang dengan nilai 25,8.  Begitu juga 

dengan motivasi siswa dalam menyampaikan gagasan dan minat dalam diskusi 

kelas mengalami penurunan, variabel ini berkategori sangat kurang dengan nilai 

38,7.  Partisipasi siswa dalam diskusi juga masih kurang meskipun mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus I.  Variabel ini berkategori kurang dengan nilai 

51,6.  Variabel menjawab pertanyaan juga masih sangat kurang.  Variabel ini 

berkategori sangat kurang dengan nilai 35,5.  

Penurunan aktivitas siswa pada variabel membuat catatan materi pelajaran,

keberanian menyampaikan gagasan dan minat, dan menjawab pertanyaan disebabkan 

karena siswa belum sepenuhnya memahami membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping dan belum sepenuhnya memahami menulis karangan narasi 

yang sesuai dengan unsur-unsur karangan narasi.  Tema liburan yang diberikan di 

siklus II sudah tidak menarik lagi bagi siswa karena banyak siswa yang telah 

menulis karangan narasi pengalaman pribadi saat mereka berlibur di siklus I.    

Tabel 4.10 Frekuensi Nilai Observasi Siswa Kelas Va di Siklus II

Rentang Skor Kategori Jumlah Siswa Persentase
85 – 100 Baik sekali - -
75 – 84 Baik 5 16,1 %
60 – 74 Cukup 10 32,3 %
40 – 59 Kurang 16 51,6 %
0 – 39 Sangat Kurang - -

Jumlah 31 100 %

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa terdapat 16 siswa (51,6%) yang 

belum memenuhi atau hanya memenuhi 2 variabel keaktifan siswa dengan 

kategori kurang.  Terdapat 10 siswa (32,3%) yang berkategori cukup, siswa-siswa 

ini memenuhi 3 variabel dari 5 variabel keaktifan siswa.  Ada 5 siswa (16,1%) 
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yang berkategori baik, siswa-siswa ini memenuhi 4 variabel dari 5 variabel yang 

ada.  Tidak ada siswa yang memenuhi kelima variabel keaktifan siswa.  

4.2.2.3  Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas Va Pada Siklus III

Observasi dilakukan saat pembelajaran Bahasa Indonesia menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan media contoh 

karangan narasi, foto dan perangkat lunak mind mapping berlangsung.  Hasil 

amatan observer pada siklus III terangkum dalam tabel 4.11 dan tabel 4.12 berikut 

ini.

Tabel 4.11 Data Hasil Observasi Siswa Kelas Va di Siklus III

no Variabel Keaktifan Siswa Nilai Kategori
1 Membaca materi pelajaran 100 Baik sekali
2 Membuat catatan materi pelajaran 83,9 Baik
3 Keberanian menyampaikan gagasan 38,7 Sangat Kurang
4 Berdiskusi 51,6 Kurang
5 Menjawab pertanyaan 48,4 Kurang

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa semua siswa membaca materi 

pelajaran dalam pembelajaran, motivasi siswa yang aktif dalam membuat catatan 

materi pelajaran berdasarkan pemaparan yang disampaikan guru mengalami 

peningkatan dibandingkan siklus II, variabel ini berkategori baik dengan nilai 

83,9.  Namun, variabel keberanian dalam menyampaikan gagasan dan minat 

dalam diskusi kelas tidak mengalami peningkatan, variabel ini berkategori sangat 

kurang dengan nilai 38,7.  Keaktifan siswa dalam berdiskusi juga tidak 

mengalami peningkatan dibandingkan siklus II.  Variabel ini berkategori kurang

dengan nilai 51,6.  Keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan juga masih 

kurang.  Variabel ini berkategori kurang dengan nilai 48,4, meskipun mengalami 

sedikit peningkatan dibandingkan siklus II (35,5).  



128

Peningkatan aktivitas siswa pada variabel membuat catatan materi pelajaran

disebabkan karena siswa tertarik dengan tema karangan yang diberikan, yakni 

pengalaman pribadi yang menakutkan.  Sementara itu, pada variabel keberanian 

menyampaikan gagasan dan minat serta variabel kemampuan menyusun ide secara 

sistematis siswa tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus II.  Untuk 

variabel keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan, ada sedikit peningkatan 

dibandingkan siklus II.          

Tabel 4.12 Frekuensi Nilai Observasi Siswa Kelas Va di Siklus III

Rentang Skor Kategori Jumlah Siswa Persentase
85 – 100 Baik sekali 5 16,1 %
75 – 84 Baik 8 25,8 %
60 – 74 Cukup 9 29,0 %
40 – 59 Kurang 9 29,0 %
0 – 39 Sangat Kurang - -

Jumlah 31 100 %

Berdasarkan tabel 4.12 terlihat bahwa terdapat 9 siswa (29,0%) yang 

belum memenuhi atau hanya memenuhi 2 variabel keaktifan siswa dengan 

kategori kurang.  Terdapat 9 siswa (29,0%) yang berkategori cukup, siswa-siswa 

ini memenuhi 3 variabel dari 5 variabel keaktifan siswa.  Ada 8 siswa (25,8%) 

yang berkategori baik, siswa-siswa ini memenuhi 4 variabel dari 5 variabel yang 

ada.  Ada 5 siswa (16,1%) yang memenuhi kelima variabel keaktifan siswa.

4.2.2.4  Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas Vb Pada Siklus I

Observasi dilakukan saat pembelajaran Bahasa Indonesia menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan media film dan 

gambar animasi berlangsung.  Hasil amatan observer pada siklus I terangkum 

dalam tabel 4.13 dan tabel 4.14 berikut ini.
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Tabel 4.13 Data Hasil Observasi Siswa Kelas Vb di Siklus I

no Variabel Keaktifan Siswa Nilai Kategori
1 Membaca materi pelajaran 100 Baik sekali
2 Membuat catatan materi pelajaran 69,7 Cukup
3 Keberanian menyampaikan gagasan 33,3 Sangat Kurang
4 Berdiskusi 60,6 Cukup 
5 Menjawab pertanyaan 57,6 Kurang

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa semua siswa membaca materi 

pelajaran selama proses pembelajaran berlangsung, sebagian siswa sudah mampu 

dan berinisiatif untuk membuat catatan materi pelajaran berdasarkan pemaparan 

yang disampaikan guru, variabel ini berkategori cukup dengan nilai 69,7.  Siswa 

belum berani menyampaikan gagasan dan minat dalam diskusi kelas, variabel ini 

berkategori sangat kurang dengan nilai 33,3.  Keaktifan siswa dalam berdiskusi

berkategori cukup dan keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan masih kurang, 

dengan nilai masing-masing 60,6 dan 57,6.  Hal ini disebabkan karena siswa 

belum sepenuhnya memahami membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping dan belum sepenuhnya memahami menulis karangan narasi yang sesuai 

dengan unsur-unsur karangan narasi.  

Tabel 4.14 Frekuensi Nilai Observasi Siswa Kelas Vb di Siklus I

Rentang Skor Kategori Jumlah Siswa Persentase
85 – 100 Baik sekali 7 21,2 %
75 – 84 Baik 5 15,2 %
60 – 74 Cukup 13 39,4 %
40 – 59 Kurang 8 24,2 %
0 – 39 Sangat Kurang - -

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa terdapat 8 siswa (24,2%) yang 

belum memenuhi atau hanya memenuhi 2 variabel keaktifan siswa dengan 

kategori kurang.  Terdapat 13 siswa (39,4%) yang berkategori cukup, siswa-siswa 

ini memenuhi 3 variabel dari 5 variabel keaktifan siswa.  Ada 5 siswa (15,2%) 
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yang berkategori baik, siswa-siswa ini memenuhi 4 variabel dari 5 variabel yang 

ada.  7 siswa (21,2%) dapat memenuhi kelima variabel keaktifan siswa yang 

berkategori baik sekali.  

4.2.2.5  Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas Vb Pada Siklus II

Observasi dilakukan saat pembelajaran Bahasa Indonesia menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan media gambar 

berseri, CD interaktif mind mapping dan gambar animasi berlangsung.  Hasil 

amatan observer pada siklus II terangkum dalam tabel 4.15 dan tabel 4.16 berikut 

ini.

Tabel 4.15 Data Hasil Observasi Siswa Kelas Vb di Siklus II

no Variabel Keaktifan Siswa Nilai Kategori
1 Membaca materi pelajaran 100 Baik sekali
2 Membuat catatan materi pelajaran 87,9 Baik sekali
3 Keberanian menyampaikan gagasan 78,8 Baik
4 Berdiskusi 66,7 Cukup
5 Menjawab pertanyaan 60,6 Cukup

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa semua variabel keaktifan siswa 

mengalami peningkatan, semua siswa membaca materi pelajaran, siswa yang aktif 

dalam membuat catatan materi pelajaran berdasarkan pemaparan yang 

disampaikan guru mengalami penurunan, variabel ini berkategori baik sekali

dengan nilai 87,9.  Begitu juga dengan motivasi siswa dalam menyampaikan 

gagasan dan minat dalam diskusi kelas mengalami peningkatan, variabel ini 

berkategori baik dengan nilai 78,8.  Keaktifan siswa dalam berdiskusi juga 

mengalami peningkatan dibandingkan siklus I, meskipun masih berkategori cukup

dengan nilai 66,7.  Keaktifan siswa menjawab pertanyaan juga meningkat.  

Variabel ini berkategori cukup dengan nilai 60,6.  
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Peningkatan aktivitas siswa pada variabel membuat catatan materi pelajaran,

keberanian menyampaikan gagasan dan minat, dan keaktifan menjawab pertanyaan

disebabkan karena siswa sudah mulai memahami langkah-langkah membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping dan mulai memahami cara 

menulis karangan narasi yang sesuai dengan unsur-unsur karangan narasi.  Tema 

liburan yang diberikan di siklus II masih tetap membuat siswa antusias dalam 

menulis karangan, meskipun sebagian besar siswa telah menulis karangan narasi 

pengalaman pribadi saat mereka berlibur di siklus I.    

Tabel 4.16 Frekuensi Nilai Observasi Siswa Kelas Vb di Siklus II

Rentang Skor Kategori Jumlah Siswa Persentase
85 – 100 Baik sekali 14 42,4 %
75 – 84 Baik 7 21,2 %
60 – 74 Cukup 8 24,2 %
40 – 59 Kurang 4 12,1 %
0 – 39 Sangat Kurang - -

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel 4.16 terlihat bahwa terdapat 4 siswa (12,1%) yang 

belum memenuhi atau hanya memenuhi 2 variabel keaktifan siswa dengan 

kategori kurang.  Terdapat 8 siswa (24,2%) yang berkategori cukup, siswa-siswa 

ini memenuhi 3 variabel dari 5 variabel keaktifan siswa.  Ada 7 siswa (21,1%) 

yang berkategori baik, siswa-siswa ini memenuhi 4 variabel dari 5 variabel yang 

ada.  Ada 14 siswa (42,4%) yang memenuhi kelima variabel keaktifan siswa.  

4.2.2.6  Hasil Observasi Terhadap Aktivitas Siswa Kelas Vb Pada Siklus III

Observasi dilakukan saat pembelajaran Bahasa Indonesia menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping media contoh karangan narasi, foto 

dan perangkat lunak mind mapping berlangsung.  Hasil amatan observer pada 

siklus III terangkum dalam tabel 4.17 dan tabel 4.18 berikut ini.
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Tabel 4.17 Data Hasil Observasi Siswa Kelas Vb di Siklus III 

No Variabel Keaktifan Siswa Nilai Kategori
1 Membaca materi pelajaran 100 Baik sekali
2 Membuat catatan materi pelajaran 100 Baik sekali
3 Keberanian menyampaikan gagasan 51,5 Kurang
4 Berdiskusi 84,8 Baik
5 Menjawab pertanyaan 78,8 Baik 

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa siswa yang aktif dalam membuat 

catatan materi pelajaran mengalami peningkatan dibandingkan siklus II, variabel 

ini dan variabel membaca materi pelajaran berkategori baik sekali dengan nilai 

100.  Namun, variabel keberanian dalam menyampaikan gagasan dan minat dalam 

diskusi kelas mengalami penurunan, variabel ini berkategori kurang dengan nilai 

51,5.  Keaktifan siswa dalam berdiskusi juga mengalami peningkatan 

dibandingkan siklus II.  Variabel ini berkategori baik dengan nilai 84,8.  

Keaktifan siswa menjawab pertanyaan juga meningkat.  Variabel ini berkategori 

baik dengan nilai 78,8, mengalami peningkatan dibandingkan siklus II (72,7).  

Peningkatan aktivitas siswa pada variabel membuat catatan materi pelajaran

disebabkan siswa tertarik dengan tema karangan yang diberikan, yakni 

pengalaman pribadi yang menakutkan.  Sedangkan pada variabel keberanian 

menyampaikan gagasan dan minat mengalami sedikit penurunan.  Untuk variabel 

keaktifan siswa berdiskusi dan menjawab pertanyaan, ada peningkatan dibandingkan 

siklus II.          

Tabel 4.18 Frekuensi Nilai Observasi Siswa Kelas Vb di Siklus III

Rentang Skor Kategori Jumlah Siswa Persentase
85 – 100 Baik sekali 16 48,5 %
75 – 84 Baik 11 33,3 %
60 – 74 Cukup 1 3,0 %
40 – 59 Kurang 5 15,2 %
0 – 39 Sangat Kurang - -

Jumlah 33 100 %
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Berdasarkan tabel 4.18 terlihat bahwa terdapat 5 siswa (15,2%) yang 

belum memenuhi atau hanya memenuhi 2 variabel keaktifan siswa dengan 

kategori kurang.  Terdapat 1 siswa (3,0%) yang berkategori cukup, siswa-siswa 

ini memenuhi 3 variabel dari 5 variabel keaktifan siswa.  Ada 11 siswa (33,3%) 

yang berkategori baik, siswa-siswa ini memenuhi 4 variabel dari 5 variabel yang 

ada.  Ada 16 siswa (48,5%) yang memenuhi kelima variabel keaktifan siswa.

4.2.2.7  Perbandingan Hasil Observasi Setiap Siklus

PERBANDINGAN HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA KELAS Va dan Vb

Gambar 4.1 Perbandingan Hasil Observasi Tiap Siklus Pada Kelas Va dan Vb

Berdasarkan gambar, terlihat bahwa di siklus I tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kelas Va dan Vb.  Namun, pada siklus II dan siklus III 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas Va dan Vb.  Berdasarkan analisis 

data tiap siklus, peneliti memutuskan berhenti pada siklus III karena pada siklus 

III penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan, baik dari nilai siswa dan 

proses.  Jadi pembelajaran dengan teknik mind mapping pada pelajaran Bahasa 

Indonesia sangat baik diterapkan untuk membelajarkan siswa di kelas V SD untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi.
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4.2.3  Sistem Evaluasi Pembelajaran

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan teknik mind mapping melalui proses tes dalam bentuk uraian bebas 

terbatas validitas instrumen tes siklus 1 tiga soal memiliki validitas sangat tinggi, 

yaitu butir 1 dengan koefisien korelasi 0,92, butir 2 dengan koefisien korelasi 

0,88, dan butir 3 dengan koefisien korelasi 0,92, 1 soal memiliki validitas tinggi 

yakni butir 4 dengan koefisien korelasi 0,69, dan 1 soal memiliki validitas sangat 

rendah yakni butir 5 dengan koefisien korelasi 0,16.  Sementara itu soal pada 

siklus 1 memiliki reliabilitas tinggi sebesar 0,6875.

Validitas instrumen tes siklus 2 ada 1 soal memiliki validitas sangat tinggi 

yakni butir 1 dengan koefisien korelasi 0,72, 3 soal memiliki validitas tinggi yaitu

butir 2 dengan koefisien korelasi 0,83, butir 3 dengan koefisien korelasi 0,79,

butir 4 dengan koefisien korelasi 0,65, dan 1 soal memiliki validitas sedang butir 

5 dengan koefisien korelasi 0,45.  Sementara itu soal pada siklus 2 memiliki 

reliabilitas tinggi sebesar 0,6516.

  Validitas instrumen tes siklus 3 ada 3 soal memiliki validitas sangat tinggi 

yaitu butir 1 dengan koefisien korelasi 0,83, butir 2 dengan koefisien korelasi 

0,86, butir 3 dengan koefisien korelasi 0,84, 1 soal memiliki validitas tinggi yakni 

butir 4 dengan koefisien korelasi 0,72, dan 1 soal memiliki validitas sedang yakni

butir 5 dengan koefisien korelasi 0,46.  Sementara itu soal pada siklus 3 memiliki 

reliabilitas tinggi sebesar 0,6907.

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan jasa, 

nilai, atau manfaat pembelajaran melalui kegiatan penilaian dan atau pengukuran 

(Dimyati, 2009 : 221).  Sehingga sistem evaluasi yang digunakan sudah sesuai 
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dengan kategori keberhasilan sistem evaluasi.  Maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem evaluasi melalui tes sebagai tolok ukur prestasi belajar siswa sudah sesuai 

dengan kriteria keberhasilan sistem evaluasi penggunaan tes bentuk uraian bebas 

terbatas dalam sistem evaluasi mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kompetensi 

menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping.

4.2.4  Deskripsi Prestasi Belajar Siswa

4.2.4.1  Siklus I Kelas Va

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik tes menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan media film dan gambar 

animasi.  Media film dipergunakan sebagai alat bantu untuk membelajarkan 

kepada siswa tentang aspek-aspek kebahasaan yang harus ada dalam sebuah 

narasi.  Gambar animasi yang dicetak di kertas berukuran 4A di bagikan kepada

setiap siswa untuk membelajarkan siswa cara membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping.  Siswa diberi ketentuan-ketentuan dalam menulis karangan 

narasi yaitu panjang karangan paling sedikit 3 paragraf, dalam setiap paragraf 

paling sedikit ada 3 kalimat yang merupakan 1 gagasan utama dan 2 gagasan 

pendukung, menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), menggunakan 

kata secara tepat, menggunakan kalimat efektif dan ada kepaduan antar paragraf, 

dan karangan harus sesuai dengan tema dan kerangka karangan.  Waktu yang 

digunakan untuk menulis karangan narasi menggunakan media film dan gambar 

animasi adalah 70 menit.

Pada siklus I di kelas Va, peneliti menyusun 2 RPP untuk pertemuan 

pertama dan kedua pada siklus ini.  RPP pertemuan pertama difokuskan pada

pengenalan konsep berpikir lurus dan memencar, cara membuat mind mapping, 
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dan pengenalan karangan narasi beserta unsur-unsur yang harus ada di dalamnya.  

Untuk praktik cara membuat mind map, konsep berpikir lurus dan memencar, 

peneliti menggunakan gambar animasi yang dicetak di kertas ukuran A4.  

Sementara itu pembelajaran cara membuat mind map peneliti menggambar sendiri 

mind map di papan tulis dengan beberapa spidol warna.  Materi unsur-unsur 

karangan narasi dibelajarkan peneliti kepada siswa dengan media film animasi 

berdurasi 10 menit.  RPP pertemuan kedua difokuskan pada mengembangkan 

kerangka karangan menjadi sebuah karangan narasi dengan menuliskan unsur-

unsur karangan narasi di dalam karangan siswa.  

Pada pertemuan pertama di siklus I, ada beberapa kelebihan dari 

pembelajaran, di antaranya (1) saat pembelajaran siswa sudah mulai termotivasi 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media film dan 

gambar animasi, siswa sangat antusias menyaksikan film animasi singkat yang 

ditayangkan.  Hal ini terjadi karena siswa memang senang menonton film animasi 

dan mengamati gambar animasi dibandingkan film yang diperankan oleh manusia.  

Namun, sayangnya peneliti kurang dapat memanfaatkan antusiasme siswa saat 

menonton film tersebut.  Seharusnya peneliti memanfaatkan momentum tersebut 

dengan lebih memotivasi siswa untuk siap dalam pembelajaran.

Kelebihan (2) dari antara 31 siswa yang ada di kelas Va ada beberapa 

orang siswa yang sudah bisa menulis karangan narasi, hal ini terbukti dari hasil 

menulis karangan narasi yang nilainya telah memenuhi KKM.  Namun, masih 

banyak siswa kelas Va yang belum bisa menulis karangan narasi, seyogyanya 

mereka ini sangat membutuhkan bimbingan peneliti.  Hal ini juga menjadi 

kelemahan di siklus I di kelas Va, karena peneliti kurang memberikan bimbingan 
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pada siswa dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan 

narasi yang benar.

Kelebihan (3) beberapa siswa di kelas Va sudah memahami pembentukan 

kalimat yang sesuai dengan EYD.  Mereka dapat menulis karangan narasinya 

dengan sedikit melakukan kesalahan dalam hal ejaan, tanda baca, dan diksi.  

Tetapi banyak siswa kelas Va yang belum memahami pembentukan kalimat yang 

sesuai dengan EYD.  Mereka banyak melakukan kesalahan baik dalam hal ejaan, 

tanda baca, dan diksi.  Sementara itu peneliti kurang membimbing siswa untuk 

mengoreksi ejaan, tanda baca, dan diksi yang digunakan dalam karangan, 

seharusnya hal ini menjadi salah satu tugas peneliti untuk membelajarkan siswa 

cara membentuk kalimat yang sesuai dengan EYD.

Di akhir pertemuan 1 dan 2, peneliti menutup pertemuan pembelajaran 

dengan memberikan penegasan tentang materi-materi yang dipelajari.  Namun, 

kegiatan akhir yang dilakukan peneliti terkesan sangat terburu-buru karena bel 

sekolah yang menandakan waktunya pulang sekolah telah berbunyi sehingga para 

siswa tidak lagi memperhatikan malah sibuk membereskan buku-buku dan alat 

tulis mereka ke dalam tas.  Seharusnya pada setiap kegiatan akhir pembelajaran, 

peneliti menutup pembelajaran dengan menegaskan kembali materi-materi yang 

telah dipelajari.

Media film yang digunakan peneliti dalam pembelajaran berhasil menarik 

perhatian siswa.  Sayangnya peralatan yang digunakan untuk menayangkan media 

film tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga pada saat pelaksanaan 

persiapan peralatan menyita cukup banyak waktu belajar.  Hal ini menjadi catatan 



138

penting bagi peneliti untuk mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan 

untuk media agar pemasangan peralatan tidak menyita waktu belajar.     

Pada pertemuan pertama siklus I, siswa berhasil membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping.  Unjuk kerja siswa kemudian diperiksa 

oleh peneliti.  Kemudian pada pertemuan kedua siklus I, kerangka karangan ini 

digunakan sebagai pola untuk menulis karangan narasi dengan tema pengalaman 

pribadi.  Karangan siswa berikut kerangka karangannya dikumpulkan oleh peneliti 

untuk dievaluasi menggunakan kisi-kisi penilaian kemampuan menulis siswa.  

Ada 5 unsur yang menjadi indikator dalam penilaian yaitu (1) tema, (2) struktur 

narasi, (3) tata bahasa, (4) diksi, dan (5) ejaan.  

Hasil siklus I di kelas Va belum mencapai indikator keberhasilan 

penelitian.  Hanya 41,4% siswa kelas Va yang nilainya memenuhi KKM.  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, akhirnya peneliti dan kolaborator 

menyepakati untuk mengganti tindakan dan media yang digunakan pada siklus I.  

Pada siklus I untuk membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping peneliti menggunakan cara manual, peneliti menggambar

mind mapping di papan tulis, dan gambar animasi.  Sementara media yang 

digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur karangan narasi peneliti 

menggunakan film animasi berdurasi 10 menit.  Pada siklus II untuk 

membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping 

peneliti menggunakan CD interaktif yang dibuat oleh Femi Olivia dan gambar 

animasi.  Sementara media yang digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur 

karangan narasi peneliti menggunakan gambar berseri.  Untuk lebih jelasnya hasil 
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penelitian tersebut terangkum dalam tabel 4.19.  Data selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 5.

Tabel 4.19 Tingkat Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi            
                  dengan Teknik Mind Mapping di Siklus I      

Rentangan skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

85 - 100 Baik sekali - -
75 - 84 Baik 3 10,3 %
60 - 74 Cukup 9 31,0 %
40 - 59 Kurang 14 48,3 %
0 - 39 Sangat kurang 3 10,3 %

Jumlah 29 100 %
Skor rata-rata 1655 : 29 = 57,1

Keterangan Cukup

Berdasarkan tabel di atas, diketahui tidak ada siswa yang memiliki 

kemampuan kategori baik sekali, 3 siswa (10,3%) memiliki kemampuan baik, 9 

siswa (31,0%) memiliki kemampuan cukup, 14 siswa (48,3%) yang memiliki 

kemampuan kurang, dan 3 siswa (10,3%) memiliki kemampuan kategori gagal.  

Pada pertemuan kedua siklus I ada 1 orang siswa yang tidak masuk dan 1 orang 

siswa yang tidak mengumpulkan karangannya.  Skor tertinggi yang dicapai oleh 

siswa kelas Va ini adalah 81, dengan demikian siswa tersebut sudah mampu 

menulis karangan narasi menggunakan media film dan gambar animasi dengan 

baik, hal tersebut dibuktikan dari tercapainya penerapan pada indikator unsur

tema, struktur narasi, tata bahasa, dan diksi.  Skor terendah yang didapatkan siswa 

adalah 37, hal ini dikarenakan tidak tercapainya kriteria penilaian dalam indikator 

secara keseluruhan pada unsur tema, struktur narasi, tata bahasa, diksi, dan ejaan.
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1.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tema

Kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi menggunakan media 

film dan gambar animasi menurut unsur tema dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 4.20 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi Dengan Teknik 
                 Mind Mapping Siswa Kelas Va di Siklus I pada Unsur Tema  

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali 6 20,7 %
7 – 8 Baik 14 48,3 %
5 – 6 Cukup 9 31 %
3 – 4 Kurang - -
0 - 2 Sangat kurang - -

Jumlah 29 100 %

Berdasarkan tabel 4.20, dari keterangan jumlah siswa yang menerapkan 

unsur tema dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan media film dan gambar animasi, dapat dilihat bahwa jumlah siswa 

masuk dalam kategori baik sekali ada 6 siswa (20,7%), 14 siswa (48,3%) 

berkategori baik, dan 9 siswa (31%) yang tergolong cukup.  Jadi, kemampuan 

siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

media film dan gambar animasi pada unsur tema tergolong cukup.

Dari hasil penelitian ini (selengkapnya ada pada Lampiran 5), dapat 

diketahui bahwa untuk unsur tema, siswa yang sudah memiliki kemampuan baik 

sudah mampu mengembangkan gagasan-gagasan dalam karangan sesuai dengan 

tema yang telah ditentukan.

Contoh 

Pada suatu hari Minggu, saya sekeluarga pergi ke Lembah Hijau untuk 
berekreasi bersama.  Saya sudah tidak sabar lagi untuk berenang dan melihat-lihat 
berbagai hewan yang ada di sana.  Kami pun berangkat dengan mobil keluarga.

Ternyata jalanannya macet, banyak mobil dan motor, juga jalan yang 
menurun.  Daripada bosan menunggu macet, aku melihat-lihat sapi dan kambing 
yang sedang mencari makan di pinggir jalan.  Tak terasa sebentar lagi kami akan 
tiba di Lembah Hijau.    
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Sesudah sampai di Lembah Hijau hatiku gembira.  Lalu aku dan adikku 
berenang.  Aku dan adikku naik water boom yang dijaga oleh kakak.  Aku dan 
adikku meluncur dan akhirnya jatuh ke air.  Tak lama kemudian, ibu memanggil 
kami untuk makan siang.

2. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Struktur Narasi

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

secara manual menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut 

unsur struktur narasi dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.21 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind 
   Mapping Siswa Kelas Va di Siklus I pada Unsur Struktur Narasi 

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

33 – 40 Baik sekali - -
25 – 32 Baik 17 58,6 %
17 – 24 Cukup - -
9 – 16 Kurang 12 41,4 %
0 – 8 Sangat kurang - -

Jumlah 29 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang menerapkan 

unsur struktur narasi dalam karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi, dapat dilihat bahwa 

jumlah siswa yang tergolong baik sekali tidak ada, ada 17 siswa (58,6%) yang 

tergolong dalam kategori baik, tidak ada siswa yang tergolong dalam kategori 

cukup, ada 12 siswa (41,4%) yang tergolong dalam kategori kurang, dan tidak ada 

siswa yang tergolong dalam kategori sangat kurang.  Semua karangan narasi 

siswa tidak memasukkan indikator penokohan dalam unsur struktur narasi.  Hal 

ini terjadi karena kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa.  Siswa kurang 

memahami mengenai indikator penokohan. Untuk lebih jelasnya berikut contoh 

bagian karangan siswa yang tidak memasukkan indikator penokohan dalam 

karangan narasi.
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Contoh

Pada suatu hari [sekolahku sedang berlibur], aku dan keluarga pergi 
berlibur ke tempat nenek yang ada [digunung].  aku pergi [bersa] ayah, ibu, 
kakak, adik, dan saya. [k]ami belibur untuk menjenguk nenek dan kakek.

Kami berangkat menggunakan mobil.  Selama di [perjalan] aku hanya 
tidur saja.  Selama ½ jam kami pun [samapai] di rumah nenek.

[disana] saya melihat pepohonan, sawah, sungai[ ]Pokoknya indah banget 
deh.  [a]ku sangat senang sekali [ketempat] nenek.

3.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tata Bahasa

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

secara manual menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut 

unsur tata bahasa dapat dilihat pada tabel 4.22.

Tabel 4.22 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi Dengan Teknik  
     Mind Mapping Siswa Kelas Va di Siklus I pada Unsur Tata Bahasa

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

13 – 15 Baik sekali 7 24,1 %
10 – 12 Baik 4 13,8 %

7 – 9 Cukup 11 37,9 %
4 – 6 Kurang 7 24,1 %
0 – 3 Sangat kurang - -

Jumlah 29 100 %

  
Dari tabel di atas diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menerapkan 

unsur tata bahasa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

secara manual menggunakan stimulus media film dan gambar animasi adalah 7

siswa (24,1%) tergolong baik sekali, 4 siswa (13,8%) tergolong baik, 11 siswa 

(37,9%) tergolong dalam kategori kurang, dan 7 siswa (24,1%) tergolong dalam 

kategori sangat kurang.  Menggunakan perhitungan persentase keseluruhan di 

unsur ini, maka kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping secara manual menggunakan stimulus media film dan gambar animasi 

pada unsur tata bahasa adalah 59,5% tergolong cukup.
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Pada unsur tata bahasa terdapat siswa yang sudah mampu menulis kalimat-

kalimat efektif dan adanya kepaduan antar paragraf dalam karangan narasinya.  

Namun, masih banyak siswa mampu menulis kalimat-kalimat yang efektif tetapi 

tidak ada kepaduan antar paragraf dalam karangannya.  Hal ini dikarenakan 

kurangnya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman siswa sehingga siswa kurang 

memahami penggunaan kepaduan antar paragraf dalam menulis karangan 

narasinya. 

Berikut contoh kesalahan yang dilakukan siswa saat menulis kalimat-

kalimat efektif dan kepaduan antar paragraf dalam karangan narasi menggunakan 

stimulus media film dan gambar animasi.

Contoh

Saya liburan ke [p]asir [p]utih[ ]Saya pergi dengan kendaraan mobil [dan]
saya pergi dengan orang tua saya, kakak, keponakan kakek dan [N]enek dan yang 
[M]engemudi [M]obil [B]apak saya[ ]

[d]an saya sudah [nyampe] [disana]. Saya [beraktifitas] [B]erenang, 
[B]ermain [B]ola voli, [B]ermain pasir[ ]dan sesudah [B]erenang saya makan dan 
[M]enikmati [P]emandangan[ ]

Dari karangan siswa di atas, banyak kesalahan yang dilakukan di 

antaranya adalah kalimat-kalimat yang tidak efektif dan tidak ada kepaduan antar 

paragraf.

4. Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa pada Unsur Diksi 

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut unsur diksi 

(pilihan kata) dapat dilihat pada tabel 4.23.
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Tabel 4.23 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind 
     Mapping Siswa kelas Va di Siklus I pada Unsur Diksi  

Rentang skor Tingkat Kemampuan Frekuensi Persentase
21 – 25 Baik sekali 5 17,2 %
16 – 20 Baik 18 62,1 %
11 – 15 Cukup 4 13,8 %
6 – 10 Kurang 2 6,9 %
0 – 5 Sangat kurang - -

Jumlah 29 100 %

Dari tabel 4.23, berdasarkan keterangan jumlah siswa yang menerapkan 

unsur diksi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi, dapat dilihat bahwa 

jumlah siswa yang tergolong baik sekali ada 5 siswa (17,2%), 18 siswa (62,1%) 

tergolong dalam kategori baik, 4 siswa (13,8%) tergolong dalam kategori cukup, 2 

siswa (6,9%) tergolong dalam kategori kurang, dan tidak ada siswa yang 

tergolong dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang salah dalam 

memilih kata yang tepat sesuai konteks cerita.  Hal ini terjadi karena kurangnya 

pengetahuan kebahasaan siswa dan pengaruh penggunaan bahasa sehari-hari.  

Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian karangan siswa yang menggunakan 

diksi yang tidak sesuai dengan konteks cerita dalam karangan narasi.

Contoh

[Saya] hari libur [P]ergi [kepantai], [saya disana] bermain sepak bola, bola 
voli, dan pasir[-pasiran].  Saya dan kakak bermain sepak bola bersama adik, ke 
ponakanku bermain bola voli. Adik [udahan] [B]ermain sepa[ ]bola, adik bermain 
pasir[-pasiran] [K]arena [saya suka bermain sepak bola].

Ke pantai sangat [bikin] gembira [aku makannya] saya mengajak liburan 
ke pantai[.] karena ke pantai bikin [gembira Aku].
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5. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Ejaan

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut unsur ejaan dapat 

dilihat pada tabel 4.24.

Tabel 4.24 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind 
     Mapping Siswa Kelas Va di Siklus I pada Unsur Ejaan 

Rentang skor Tingkat Kemampuan Frekuensi Persentase
9 – 10 Baik sekali 1 3,5 %
7 – 8 Baik 2 6,9 %
5 – 6 Cukup 4 13,8 %
3 – 4 Kurang 8 27,6 %
0 – 2 Sangat kurang 14 48,3 %

Jumlah 29 100 %

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang tergolong baik 

sekali ada 1 siswa (3,5%), ada 2 siswa (6,9%) tergolong dalam kategori baik 

sekali, ada 4 siswa (13,8%) tergolong dalam kategori cukup, 8 siswa (27,6%) 

tergolong dalam kategori kurang, dan ada 14 siswa (48,3%) tergolong dalam 

kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang salah dalam penulisan huruf,

kata, dan pemakaian tanda baca yang tepat.  Hal ini terjadi karena kurangnya 

pengetahuan kebahasaan siswa.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian 

karangan siswa yang banyak melakukan kesalahan dalam unsur ejaan dalam 

karangan narasi.

Contoh

Pada [hari] liburan semester II [S]aya dan [K]eluarga [P]ergi [K]e 
Pontianak [ ] ayah, ibu, adik dan saya [P]ergi [K]e Pontianak.  Kami 
[kePontianak] untuk berlibur.

[d]i Pontianak [suasana]nya sungguh panas.  [d]i sore hari [P]un turun 
hujan. [Tetapi], [disana] banyak sekali sungai.

Saya dan keluarga [P]ergi menggunakan. kapal feri.  Kami dari [j]akarta.  
berangkatnya [di] pelabuhan [t]anjung Perio[o]k.
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Untuk lebih jelasnya, berikut tabel kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media film dan gambar 

animasi untuk tiap-tiap indikator.

Tabel 4.25 Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind Mapping
      Siswa Kelas Va di Siklus I Untuk Tiap-tiap Aspek Indikator   

no Indikator
Skor

Tingkat Kemampuan
1 2 3

1 Tema 290   213 73,4 % Cukup
2 Struktur Narasi 1.160 611 52,7 % Kurang
3 Tata Bahasa 435 259 59,5 % Cukup 
4 Diksi 725 485 66,9 % Cukup
5 Ejaan 290 87 30 % Gagal

Jumlah 2.900 1.655 -
Rerata skor (1.655 : 2.900) x 100% = 57,1 %
Tingkat Kemampuan Kurang

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk indikator tema, 

umumnya siswa belum mampu sepenuhnya mengembangkan gagasan-gagasan 

yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam menulis karangan narasi

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media film dan gambar 

animasi sehingga dikategorikan cukup.  Untuk indikator struktur narasi, umumnya 

siswa sama sekali belum mampu menulis karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi siswa dengan menunjukkan adanya latar cerita, alur cerita, 

sudut pandang, dan penokohan secara keseluruhan sehingga dikategorikan 

kurang.

Untuk indikator tata bahasa, umumnya siswa belum mampu sepenuhnya

menulis karangan narasi dengan kalimat-kalimat yang efektif dan masih banyak 

karangan siswa yang tidak ada  kepaduan antar paragraf di dalamnya sehingga 

dikategorikan cukup.  Untuk indikator diksi, umumnya siswa belum mampu 

sepenuhnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks cerita serta 



147

masih banyak siswa yang salah memilih dan menggunakan kata-kata dalam 

karangan narasinya sehingga dikategorikan cukup.  

Sedangkan untuk indikator ejaan, umumnya siswa sama sekali belum 

mampu menulis karangan narasinya dengan jelas.  Hampir seluruh siswa 

melakukan kesalahan dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca.  

Untuk indikator ejaan, kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan stimulus media film dan gambar animasi 

dikategorikan gagal.

Menggunakan skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 57,1%, 

maka dapat disimpulkan secara keseluruhan kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media film dan gambar 

animasi siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 masih 

tergolong kategori kurang.

Dari hasil penelitian siklus I ini, dapat diketahui bahwa teknik mind 

mapping berguna untuk membuat kerangka karangan, media film berguna untuk 

membantu siswa memahami unsur-unsur narasi yang kemudian diaplikasikan 

untuk menjelaskan tentang unsur-unsur karangan narasi, sedangkan stimulus 

media gambar animasi berguna untuk membantu siswa dalam membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping.  Hal ini dapat dilihat dari hasil 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

stimulus media film dan gambar animasi siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun 

pelajaran 2010/2011 dapat membantu siswa untuk menulis karangan narasi.  

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hasil tes 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping yang telah 
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dilakukan siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 81, sedangkan 

skor terendah 37.  Secara keseluruhan hasil pembelajaran dari siklus 1 dengan 

tindakan menggunakan teknik mind mapping secara manual sebanyak 41,4%

siswa kelas Va SDN 1 Pahoman telah memenuhi KKM.  Apabila dikaitkan 

dengan tolok ukur yang dikemukakan pada kemampuan menulis karangan narasi 

pada siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 termasuk dalam 

kategori kurang karena berada pada interval 40-59.

4.2.4.2  Siklus II Kelas Va          

Setelah menganalisis aktivitas dari siklus I terhadap kemampuan siswa 

dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping maka dilanjutkan 

perlakuan ke dalam siklus II.  Dalam siklus ini, siswa kembali diberikan tugas 

menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping dibantu dengan stimulus 

media gambar berseri dan gambar animasi untuk pembelajaran menulis karangan 

narasi, sedangkan untuk pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping peneliti menggunakan CD interaktif tentang mind mapping yang 

dibuat oleh Femi Olivia.  

Pada siklus II di kelas Va, peneliti menyusun 2 RPP untuk pertemuan 1 

dan 2 siklus II. RPP pertemuan 1 difokuskan pada pematangan konsep dan 

praktik berpikir lurus dan memencar, cara membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping, dan pematangan konsep karangan narasi serta unsur-unsur 

yang harus ada di dalamnya.  Untuk praktik membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping, konsep berpikir lurus dan memencar, peneliti menggunakan 

CD interaktif yang dibuat Femi Olivia dan gambar animasi yang dicetak di kertas 
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ukuran A4.  Sementara itu materi unsur-unsur karangan narasi dibelajarkan 

peneliti kepada siswa dengan media gambar berseri.  RPP pertemuan 2 difokuskan 

pada mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan narasi dengan 

menuliskan unsur-unsur karangan narasi di dalam karangan narasi siswa.

Pada pertemuan 1 siklus II, ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang 

masih terjadi.  Kemampuan siswa dalam membentuk kalimat yang sesuai dengan 

kaidah EYD mengalami peningkatan, namun masih banyak siswa kelas Va yang 

masih menemui kesulitan dalam membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah 

EYD, seyogyanya mereka ini membutuhkan bimbingan guru.  Hal ini masih 

menjadi kelemahan pada siklus II di kelas Va, karena peneliti masih kurang 

maksimal dalam membimbing siswa pada pembelajaran membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping dan mengembangkannya ke dalam 

karangan narasi.  Untuk mengatasi kelemahan ini maka di pertemuan 2 siklus III 

setiap siswa akan diberikan lembar self-evaluation, yang bertujuan untuk 

membantu siswa dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan penggunaan 

ejaan, tanda baca, dan diksi.  

Pada siklus II kemampuan menulis karangan narasi siswa juga sedikit 

mengalami peningkatan,  namun jumlah siswa yang masih belum mencapai KKM 

juga banyak.  Hal ini terjadi karena peneliti kurang optimal dalam membimbing 

siswa dalam pembelajaran mengembangkan kerangka karangan narasi yang sesuai 

dengan unsur-unsur karangan narasi.  Untuk mengatasi kelemahan ini juga 

digunakan lembar self-evaluation.  Dalam lembar self-evaluation terdapat 10 butir 

pertanyaan, 6 butir pertanyaan berkaitan dengan penggunaan unsur-unsur 
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karangan narasi dan 4 butir pertanyaan berkaitan dengan penggunaan tata bahasa, 

ejaan, dan diksi.

Saat pembelajaran berlangsung, kecenderungan siswa untuk bermain-main 

dengan teman sebangkunya sudah berkurang.  Suasana belajar kondusif, namun 

siswa kelas Va cenderung pasif sehingga peneliti kurang dapat mengetahui siswa 

yang benar-benar sudah paham dengan siswa yang belum mengerti sama sekali.  

Peneliti lebih banyak membimbing siswa yang mau bertanya kepada peneliti, 

sehingga pada akhirnya karena jumlah siswa yang cukup banyak (31 siswa) 

berdampak pada pemerataan bimbingan kepada seluruh siswa pada saat mereka 

menulis.  

Pada pertemuan 1 siklus II, siswa berhasil membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Unjuk kerja siswa kemudian diperiksa oleh 

peneliti.  Kemudian pada pertemuan 2 siklus II, kerangka karangan ini digunakan 

sebagai pola untuk menulis karangan narasi dengan tema pengalaman pribadi saat 

liburan.  Karangan siswa beserta kerangka karangannya dikumpulkan oleh peneliti 

untuk dievaluasi menggunakan kisi-kisi penilaian kemampuan menulis siswa.  

Ada 5 unsur yang menjadi indikator penilaian yakni (1) tema, (2) struktur narasi, 

(3) tata bahasa, (4) diksi, dan (5) ejaan.

Hasil siklus II di kelas Va belum mencapai indikator keberhasilan 

penelitian.  Hanya 36,7% siswa kelas Va yang nilainya memenuhi KKM.  

Ketuntasan klasikal pada siklus II ini mengalami penurunan dibandingkan 

ketuntasan klasikal pada siklus I (41,4%).  Berdasarkan refleksi peneliti bersama 

dengan kolaborator hal ini terjadi karena pemilihan tema karangan narasi yang 

kurang menarik perhatian siswa.  Pada siklus I, tema yang diberikan adalah 
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pengalaman pribadi, sedangkan pada siklus II tema yang diberikan adalah 

pengalaman pribadi saat liburan.  Tema pada siklus I masih terlalu umum, 

sedangkan tema pada siklus II sudah banyak digunakan siswa pada saat menulis 

karangan narasi pada siklus I.  Hal ini menyebabkan sebagian besar siswa 

mengalami kebosanan karena menulis cerita yang sama pada siklus I dan II, 

sehingga banyak yang meremehkan dan kurang teliti dalam menulis karangan.

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II, maka peneliti dan kolaborator 

menyepakati untuk mengganti tindakan dan media yang digunakan pada siklus II.  

Pada siklus II untuk membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping peneliti menggunakan CD interaktif dan gambar animasi.  

Sementara media yang digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur karangan 

narasi peneliti menggunakan stimulus media gambar berseri.  Sementara itu pada 

siklus III untuk membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping peneliti menggunakan perangkat lunak mind mapping Freemind

yang dibuat oleh Bagus Taruno Legowo dan foto.  Media yang digunakan untuk 

membelajarkan unsur-unsur karangan narasi peneliti menggunakan contoh 

karangan narasi.

Hasil tes kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD 

interaktif yang telah dilakukan pada siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun 

pelajaran 2010/2011 dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4.26 Tingkat Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind 
     Mapping Siswa Kelas Va di Siklus II

rentangan skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

85 - 100 Baik sekali 1 3,3 %
75 - 84 Baik - -
60 - 74 Cukup 14 46,7 %
40 - 59 Kurang 12 40 %
0 - 39 Sangat kurang 3 10 %

Jumlah 30 100 %
Skor rata-rata 1743 : 30 = 58,1

Keterangan Kurang 

Dari tabel di atas, diketahui 1 siswa (3,3%) memiliki kemampuan kategori 

baik sekali, tidak ada siswa yang memiliki kemampuan kategori baik, 14 siswa 

(46,7%) memiliki kemampuan kategori cukup, 12 siswa (40%) memiliki 

kemampuan kategori kurang, dan 3 siswa memiliki kemampuan kategori sangat 

kurang.  Skor tertinggi yang dicapai oleh siswa di kelas Va adalah 95 

(selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4).  Dengan demikian siswa tersebut 

telah mampu menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif dengan baik 

sekali.  Hal tersebut dibuktikan dari tercapainya penerapan pada indikator unsur 

tema, struktur narasi, tata bahasa, diksi, dan ejaan.  Skor terendah yang diperoleh 

siswa adalah 31, hal ini dikarenakan masih belum tercapainya kriteria penilaian 

dalam indikator secara keseluruhan pada unsur struktur narasi, tata bahasa, diksi, 

dan ejaan.

1.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tema

Kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD 

interaktif menurut unsur tema dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.27 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind 
     Mapping Siswa kelas Va di Siklus II pada Unsur Tema Karangan

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali 17 56,7 %
7 – 8 Baik 6 20 %
5 – 6 Cukup 7 23,3 %
3 – 4 Kurang - -
0 – 2 Sangat kurang - -

Jumlah 30 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa mampu 

mengembangkan gagasan-gagasan dalam kerangka karangan sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif, 

dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki kemampuan kategori baik sekali

sebanyak 17 siswa (56,7%) dari 30 siswa.  Ada 6 siswa (20%) yang memiliki 

kemampuan kategori baik dan ada 7 siswa (23,3%) yang memiliki kemampuan 

kategori cukup.  Jadi, kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan-gagasan 

dalam kerangka karangan sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam  

menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus 

media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif tergolong baik sekali.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk unsur tema 

karangan, siswa yang memiliki kemampuan baik sudah mampu mengembangkan 

gagasan-gagasan dalam kerangka karangan sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan.

Contoh

[ ] Liburan kenaikan kelas, saya sekeluarga yaitu ayah, ibu, dan adik 
pulang kampung ke rumah nenek.  Selama perjalanan saya menikmati 
pemandangan yang indah.  Di kiri kanan jalan saya melihat sawah yang luas.  
Banyak orang sedang menanam padi, membajak sawah, dan ada juga yang 
memanen padi.
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Sesampainya di rumah nenek, kami tidak bertemu dengan mereka di 
rumah.  Setelah kami cari-cari ternyata kakek dan nenek sedang di sawah.  Kami 
sangat gembira bertemu kakek dan nenek.  Mereka dalam keadaan sehat wal’afiat.  
Bahagia rasanya bisa bertemu kakek dan nenek.

2.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Struktur Narasi 

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

dapat dilihat pada tabel 4.28 berikut.

Tabel 4.28 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind 
     Mapping Siswa Kelas Va di Siklus II pada Unsur Struktur Narasi

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

33 – 40 Baik sekali 5 16,7 %
25 – 32 Baik 15 50 %
17 – 24 Cukup 3 10 %
9 – 16 Kurang 6 20 %
0 – 8 Sangat kurang 1 3,3 %

Jumlah 30 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang menerapkan 

unsur struktur narasi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif, 

dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki kemampuan kategori baik sekali

ada 5 siswa (16,7%), 15 siswa (50%) tergolong dalam kategori baik, 3 siswa 

(10%) tergolong dalam kategori cukup, 6 siswa (20%) tergolong dalam kategori 

kurang, dan 1 siswa (3,3%) tergolong dalam kategori sangat kurang.  Namun, 

terdapat karangan siswa yang belum memasukkan indikator penokohan dalam 

karangan narasinya.  Hal ini terjadi karena siswa masih belum memahami 

penerapan penokohan dalam karangan narasi.  Untuk lebih jelasnya berikut 

contoh bagian karangan siswa yang tidak memasukkan indikator penokohan 

dalam karangan narasinya.
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Contoh

[l]iburan adalah [tempat] [R]efresing. Saya pergi dengan keluarga naik 
mobil. Kami li[B]uran ke [P]antai. [disana] [R]amai [S]ekali[,] [disana] seru 
sekali.

Manfaat liburan adalah untuk [Rilek], untuk meringankan otak/pikiran yg 
bekerja selama sepekan di[B]erikan liburan [S]elama [S]atu hari[ ]

3.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tata Bahasa

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

menurut unsur tata bahasa dapat dilihat pada tabel 4.29.

Tabel 4.29 Frekuensi Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind 
     Mapping Siswa Kelas Va di Siklus II pada Unsur Tata Bahasa

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

13 – 15 Baik sekali 4 13,3 %
10 – 12 Baik 14 46,7 %

7 – 9 Cukup 3 10 %
4 – 6 Kurang 9 30 %
0 – 3 Sangat kurang - -

Jumlah 30 100 %

   
Dari tabel di atas diketahui bahwa kemampuan siswa menerapkan unsur 

tata bahasa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

adalah 4 siswa (13,3%) tergolong baik sekali, 14 siswa (46,7%) tergolong baik, 3 

siswa (10%) tergolong dalam kategori cukup, dan 9 siswa (30%) tergolong 

kurang.  Menggunakan perhitungan persentase keseluruhan di unsur ini, maka 

kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif

pada unsur tata bahasa adalah 61,3% tergolong cukup.

Pada unsur tata bahasa terdapat siswa yang sudah mampu menulis kalimat-

kalimat efektif dan adanya kepaduan antar paragraf dalam karangan narasinya.  
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Namun, masih banyak siswa mampu menulis kalimat-kalimat yang efektif tetapi 

tidak ada kepaduan antar paragraf dalam karangannya.  Hal ini dikarenakan siswa 

masih belum memahami penerapannya dan masih sedikit pengalaman siswa 

dalam menulis karangan narasi yang dituntut untuk mengikuti unsur-unsur 

karangan narasi, sehingga siswa masih kurang memahami penggunaan kepaduan 

antar paragraf dalam menulis karangan narasinya. 

Berikut contoh kesalahan yang dilakukan siswa saat menulis kalimat-

kalimat efektif dan kepaduan antar paragraf dalam karangan narasi menggunakan 

stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif.

Contoh

Saya pergi bersama [A]yah, ibu, adik,[ ] [K]akak [kePantai]. [s]aya 
[kepantai] bersama keluarga rasanya senang sekali.

Manfaat liburan stress saya hilang [&] sekarang saya tidak jenuh lagi. 
[s]esudah [saya pergi] jalan-jalan saya langsung pulang.

Pergi liburan bersama keluarga rasanya senang sekali. [s]aat liburan 
bersama keluarga saya pergi [kerumah] nenek kakek.

Dari karangan siswa tersebut, kesalahan yang dilakukan siswa adalah 

kalimat-kalimat yang ditulis belum efektif dan tidak ada kepaduan antar paragraf 

dalam karangan narasi tersebut. 

4. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Diksi 

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

menurut unsur diksi dapat dilihat pada tabel 4.30.
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Tabel 4.30 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Diksi di Siklus II

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

21 – 25 Baik sekali - -
16 – 20 Baik 10 33,3 %
11 – 15 Cukup 10 33,3 %
6 – 10 Kurang 4 13,3 %
0 – 5 Sangat kurang 6 20 %

Jumlah 30 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang 

menggunakan unsur diksi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD 

interaktif, dapat dilihat bahwa tidak ada siswa yang tergolong baik sekali, ada 10 

siswa (33,3%) tergolong dalam kategori baik, 10 siswa (33,3%) tergolong dalam 

kategori cukup, 4 siswa (13,3%) tergolong dalam kategori kurang, dan 6 siswa 

(20%) tergolong dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang salah 

dalam memilih kata yang tepat sesuai konteks cerita.  Hal ini terjadi karena 

kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa dan pengaruh penggunaan bahasa 

sehari-hari.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian karangan siswa yang 

menggunakan diksi yang tidak sesuai dengan konteks cerita dalam karangan 

narasi.

Contoh

Pada hari libur aku pergi ke gunung [– sugih] [B]ersama [ke luarga ku]
[menaik] mobil [P]erginya aku senang sekali liburan. Sesudah sampai [D]i 
gunung aku melihat pemandangan.

Aku bermain dengan [kaka] [sama] adikku [Disana] pemandangannya 
bagus dan indah, di Gunung Sugih aku diajak [lari an] bersama [K]akakku, 
kecapean aku pun di panggil [Sama] orang tua.
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5. Kemampuan Unsur Ejaan

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

menurut unsur ejaan dapat dilihat pada tabel 4.31.

Tabel 4.31 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Ejaan di Siklus II

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali 1 3,3 %
7 – 8 Baik 3 10 %
5 – 6 Cukup 4 13,3 %
3 – 4 Kurang 6 20 %
0 – 2 Sangat kurang 16 53,3 %

Jumlah 30 100 %

Dari tabel 4.31, berdasarkan keterangan jumlah siswa yang menggunakan 

unsur ejaan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif, 

dapat dilihat bahwa ada 1 siswa (3,3%) yang tergolong dalam kategori baik sekali, 

3 siswa (10%) tergolong dalam kategori baik, 4 siswa (13,3%) tergolong dalam 

kategori cukup, 6 siswa (20%) tergolong dalam kategori kurang, dan 16 siswa 

(53,3 %) tergolong dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang 

salah dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca yang tepat.  Hal ini 

terjadi karena kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa dan ketelitian siswa 

dalam penulisan karangan narasi.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian 

karangan siswa yang banyak melakukan kesalahan dalam unsur ejaan dalam 

karangan narasi.

Contoh

Pada hari [m]inggu kami sekeluarga pergi berlibur ke kampung[ ] [d]alam 

perjalanan membutuhkan waktu 6 jam dari kota [kedesa][ ] Setelah sampai di 
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san[n]a saudara nenek kakek menunggu senang sekali [disan] banyak teman kami 

[disana bermaindan] belajar tentang alam.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel kemampuan menulis karangan narasi 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

untuk tiap-tiap indikator.

Tabel 4.32 Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Mind Mapping
      Siswa Kelas Va di Siklus II Untuk Tiap-tiap Aspek Penilaian   

no Indikator
Skor Tingkat

Kemampuan1 2 3
1 Tema 300   253 84,3 % Baik 
2 Struktur Narasi 1.200 762 63,5 % Cukup 
3 Tata Bahasa 450 276 61,3 % Cukup 
4 Diksi 750 364 48,5 % Kurang
5 Ejaan 300 88 29,3 % Gagal

Jumlah 3.000 1743 -
Rerata skor (1.743 : 3.000) x 100% = 58,1 %
Tingkat Kemampuan Kurang 

Berdasarkan tabel 4.32, dapat diketahui bahwa untuk indikator tema, 

umumnya siswa sudah mampu mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan dalam menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan 

CD interaktif sehingga dikategorikan baik.  Untuk indikator struktur narasi, 

umumnya siswa belum belum mampu sepenuhnya menulis karangan narasi 

berdasarkan pengalaman pribadi siswa dengan menunjukkan adanya latar cerita, 

alur cerita, sudut pandang, dan penokohan secara keseluruhan sehingga 

dikategorikan cukup.

Untuk indikator tata bahasa, umumnya siswa belum mampu sepenuhnya 

menulis karangan narasi dengan kalimat-kalimat yang efektif dan masih banyak 

karangan siswa yang tidak ada  kepaduan antar paragraf di dalamnya sehingga 
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dikategorikan cukup.  Untuk indikator diksi, umumnya siswa belum mampu 

sepenuhnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks cerita serta 

masih banyak siswa yang salah memilih dan menggunakan kata-kata dalam 

karangan narasinya sehingga dikategorikan kurang.  

Sedangkan untuk indikator ejaan, umumnya siswa sama sekali belum 

mampu menulis karangan narasinya dengan jelas.  Hampir seluruh siswa masih 

melakukan kesalahan dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca.  

Untuk indikator ejaan, kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar 

animasi, dan CD interaktif dikategorikan gagal.

Menggunakan skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 58,1%, 

maka dapat disimpulkan secara keseluruhan kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media gambar berseri,

gambar animasi, dan CD interaktif siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun 

pelajaran 2010/2011 sudah tergolong kategori kurang, dan telah mengalami 

peningkatan dari tindakan siklus I.

Dari hasil penelitian siklus II ini, dapat diketahui bahwa teknik mind 

mapping berguna untuk memudahkan siswa dalam menuangkan ide ke dalam 

bentuk kerangka karangan, media gambar berseri dan gambar animasi berguna 

untuk menstimulasi dan membantu siswa untuk lebih memahami unsur-unsur 

narasi yang kemudian diaplikasikan menulis karangan narasi, sedangkan media 

CD interaktif berguna untuk membantu siswa untuk lebih memahami cara 

membuat mind map dan membantu siswa dalam membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Hal ini dapat dilihat dari hasil kemampuan menulis 
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karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media 

gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif siswa kelas Va SDN 1 

Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 dapat membantu siswa untuk menulis 

karangan narasi.  

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hasil tes 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping yang telah 

dilakukan siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 95, sedangkan 

skor terendah 31.  Secara keseluruhan hasil pembelajaran di siklus 2 dengan 

tindakan menggunakan teknik mind mapping dalam bentuk CD interaktif 

diperoleh hasil sebanyak 36,7% siswa kelas Va telah memenuhi KKM.  Apabila 

dikaitkan dengan tolok ukur yang dikemukakan pada kemampuan menulis 

karangan narasi pada siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

termasuk dalam kategori kurang dan telah mengalami penurunan ketuntasan 

secara klasikal dari siklus I (41,4%).  Penurunan ini terjadi karena siswa 

mengalami kejenuhan terhadap tema yang diberikan.  Di siklus 1 tema yang 

diberikan adalah pengalaman pribadi dan banyak siswa yang menulis tentang 

pengalaman pribadi mereka saat liburan.  Hal ini terluput dari perhatian peneliti 

dan kolaborator.  Di siklus 2 peneliti meminta siswa untuk menuliskan karangan 

narasi dengan tema pengalaman pribadi saat liburan, sementara sebagian besar 

siswa sudah menulis karangan tentang pengalaman pribadi saat liburan di siklus 1.  

Akibatnya, cukup banyak siswa yang menulis kembali apa yang sudah mereka 

tulis di siklus 1 dan siswa menjadi lebih ceroboh dalam menulis, kurang 

memperhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam karangan narasi.  
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4.2.4.3  Siklus III Kelas Va

Setelah melakukan analisis terhadap hasil pengamatan pada siklus II maka 

perlakuan selanjutnya adalah siswa diberikan tes yaitu menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping mengambil tema pengalaman pribadi yang 

menakutkan menggunakan stimulus media contoh karangan narasi sederhana yang 

benar (mengikuti kaidah penulisan karangan narasi), foto dan perangkat lunak 

mind mapping.  

Pada siklus III di kelas Va, peneliti menyusun 2 RPP untuk pertemuan 1 

dan 2 siklus III.  RPP pertemuan 1 difokuskan pada pematangan konsep dan 

praktik membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping dan 

pematangan konsep unsur-unsur karangan narasi yang harus ada dalam sebuah 

karangan narasi.  Untuk praktik membuat kerangka karangan dengan teknik mind 

mapping, peneliti menggunakan perangkat lunak mind mapping Freemind yang 

dibuat oleh Bagus Taruno Legowo dan foto yang diproyeksikan dengan LCD ke 

papan tulis.  Sementara itu materi unsur-unsur karangan narasi dibelajarkan 

peneliti kepada siswa dengan memperlihatkan sebuah karangan narasi yang di 

dalamnya terdapat unsur-unsur karangan narasi.  RPP pertemuan 2 difokuskan 

pada mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan narasi dengan 

menuliskan unsur-unsur karangan narasi di dalam karangan narasi siswa.

Pada siklus III, peneliti mengidentifikasi beberapa kelebihan selama 

pembelajaran berlangsung.  Hal ini diperkuat dengan data-data dari lembar 

observasi aktivitas peneliti dan siswa, hasil wawancara peneliti terhadap para 

siswa, dan hasil belajar siswa di siklus III.  Pada siklus III siswa sangat 

termotivasi dalam pembelajaran, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah siswa yang 
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aktif dalam pembelajaran.  Peneliti menjadi fasilitator yang baik, hal ini 

dibuktikan dengan peneliti banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran.  Jadi 

siswa aktif dalam aktivitas pembelajaran di kelas dan peneliti menjalankan 

fungsinya sebagai fasilitator.  

Berkaitan dengan hasil belajar menulis karangan narasi siswa kelas Va, 

kemampuan siswa kelas Va dalam membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping sudah tergolong baik.  Kemampuan menulis karangan narasi siswa 

sudah tergolong baik dengan menuliskan unsur-unsur karangan narasi  dan 

berdasarkan tema yang diberikan.  Ada peningkatan dalam hal pemahaman 

penggunaan EYD, tanda baca, dan diksi dalam karangan siswa.    

Pada pertemuan 1 siklus III, siswa berhasil membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Unjuk kerja siswa kemudian diperiksa oleh 

peneliti.  Kemudian pada pertemuan 2 siklus III, kerangka karangan ini digunakan 

sebagai pola untuk menulis karangan narasi dengan tema pengalaman pribadi 

yang menakutkan.  Karangan siswa beserta kerangka karangannya dikumpulkan 

oleh peneliti untuk dievaluasi menggunakan kisi-kisi penilaian kemampuan 

menulis siswa.  5 unsur yang menjadi indikator penilaian yaitu (1) tema, (2) 

struktur narasi, (3) tata bahasa, (4) diksi, dan (5) ejaan. 

Hasil siklus III di kelas Va telah mencapai indikator keberhasilan 

penelitian.  Sebanyak 75% siswa kelas Va nilainya telah memenuhi KKM, oleh 

karena itu penelitian dihentikan sampai pada siklus III.

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil tes menunjukkan bahwa skor 

terendah yang diperoleh siswa adalah 41, sedangkan skor tertinggi 90.  Skor rata-

rata keseluruhan yang diperoleh adalah 66,8.  Hal ini, apabila dikaitkan dengan 
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tolok ukur yang dikemukakan sebelumnya, berarti menggunakan skor rata-rata 

keseluruhan yang diperoleh, kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 

2010/2011 tergolong cukup karena berada pada interval 60–74, tetapi ada 

peningkatan dari siklus II.  Kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, media foto,

dan perangkat lunak mind mapping yang telah dilakukan pada siswa kelas Va 

SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 dapat dirangkum ke dalam tabel 

berikut ini.

Tabel 4.33 Tingkat Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping di Siklus III 

Rentangan skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

85 - 100 Baik sekali 1 3,6 %
75 - 84 Baik 10 35,7 %
60 - 74 Cukup 10 35,7 %
40 - 59 Kurang 7 25 %
0 - 39 Gagal - -

Jumlah 28 100 %
Skor rata-rata 1871 : 28 = 66,8

Keterangan Cukup

Berdasarkan hasil analisis dengan indikator kemampuan menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh 

karangan narasi, media foto, dan perangkat lunak mind mapping, skor tertinggi 

yang diperoleh siswa adalah 90 tergolong baik sekali karena berada di interval 85-

100, sedangkan skor terendah yang diperoleh siswa adalah 41 tergolong kurang

karena berada di interval 40-59.  Dari 28 siswa yang mengikuti tes, didapatkan 

siswa yang berkemampuan kategori baik sekali 1 orang (3,6%), ada 10 orang 
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(35,7%) yang berkemampuan kategori baik.  Siswa yang berkemampuan kategori

cukup ada 10 orang (35,7%), sedangkan siswa yang berkemampuan kategori

kurang 7 orang (25%).  Tidak ada siswa yang gagal dalam penelitian siklus III ini.  

Skor rata-rata keseluruhan hasil tes menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping yaitu 66,8 dengan kategori tingkat kemampuan 

cukup. 

Skor tertinggi yang dicapai oleh siswa di kelas Va adalah 90, dengan 

demikian siswa tersebut telah mampu menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping dengan baik, hal tersebut dibuktikan dari 

tercapainya penerapan pada indikator unsur tema, struktur narasi, tata bahasa, 

diksi, dan ejaan.  Skor terendah yang diperoleh siswa adalah 41, hal ini

dikarenakan tidak tercapainya kriteria penilaian dalam indikator secara 

keseluruhan pada unsur tema, struktur narasi, tata bahasa, diksi, dan ejaan.

Untuk mengetahui hasil tes kemampuan siswa menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping dapat diuraikan melalui tabel penilaian pada setiap 

unsur karangan sebagai berikut.

1. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tema  

Kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind 

mapping dapat dilihat pada tabel berikut (selengkapnya di Lampiran 5).
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Tabel 4.34 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Tema di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali 23 82,1 %
7 – 8 Baik 3 10,7 %
5 – 6 Cukup 2 7,1 %
3 – 4 Kurang - -
0 – 2 Sangat kurang - -

Jumlah 28 100 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa skor tertinggi yang didapat siswa untuk 

unsur tema karangan adalah 10 dan terendah adalah 5.  Skor maksimal unsur tema 

karangan adalah 280.  Skor hasil kemampuan menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, 

dan perangkat lunak mind mapping yang telah dikerjakan siswa pada unsur 

tersebut adalah 262.  Persentase kemampuan siswa menerapkan unsur tersebut 

dalam karangan narasi menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, 

foto, dan perangkat lunak mind mapping adalah 93,6, termasuk dalam interval 85-

100 karenanya tergolong dalam kategori baik sekali.

Menggunakan tabel 4.34 di atas, dari keterangan jumlah siswa yang 

menerapkan unsur tema dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki 

kemampuan kategori baik sekali sebanyak 23 siswa (82,1%) dari 28 siswa, 3

siswa (10,7%) yang memiliki kemampuan kategori baik, dan 2 siswa (7,1%) 

termasuk dalam kategori cukup.  Tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori 

kurang atau sangat kurang.  Jadi, kemampuan siswa dalam mengembangkan 

gagasan-gagasan dalam kerangka karangan sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 
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menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping tergolong baik sekali.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk unsur tema 

karangan, siswa yang memiliki kemampuan baik sekali sudah mampu 

mengembangkan gagasan-gagasan dalam kerangka karangan sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan.

Contoh

Waktu kecil saya melihat pocong di dapur. Dia sedang melompat-lompat 
dengan menggunakan kapas [dihidungnya].

Saya ketakutan melihat pocong itu. Dia memakai kapas [dikuping], hidung 
dan mukanya hitam dan seram.

[Pagi-]paginya saya memberitahu ayah dan ibuku. Sejak itulah saya tidak 
pernah ke dapur sendiri. Karena pengalaman itu sangat menyeramkan. 

2.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Struktur Narasi  

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping dapat dilihat pada tabel 4.35 berikut.

Tabel 4.35 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Struktur Narasi di Siklus III 

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

33 – 40 Baik sekali 11 39,3 %
25 – 32 Baik 8 28,6 %
17 – 24 Cukup 5 17,9 %
9 – 16 Kurang - -
0 – 8 Sangat kurang 4 14,3 %

Jumlah 28 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang menerapkan 

unsur struktur narasi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 
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mind mapping, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki kemampuan 

kategori baik sekali ada 11 siswa (39,3%), 8 siswa (28,6%) termasuk dalam 

kategori baik, 5 siswa (17,9%) termasuk dalam kategori cukup, tidak ada siswa 

yang termasuk dalam kategori kurang, dan 4 siswa (14,3%) termasuk dalam 

kategori sangat kurang.  Meskipun masih banyak karangan siswa yang belum 

memasukkan indikator penokohan dalam karangan narasinya, namun peningkatan 

jumlah siswa yang memasukkan indikator penokohan dalam karangan narasinya 

meningkat.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian karangan siswa yang telah

memasukkan indikator penokohan dalam karangan narasinya.

Contoh

Saya bermimpi melihat pocong[ ] dia sangat seram [sampai] saya sangat 

takut dan saya sampai lari sekencang kilat sampai tidak melihat lagi.

Saya ketemu lagi dengan pocong itu[ ]bulu saya sangat merinding. Saya 

sangat takut karena dia sangat seram dan menakutkan.

3.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tata Bahasa

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping menurut unsur tata bahasa dapat dilihat pada tabel 4.36.

Tabel 4.36 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Tata Bahasa di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

13 – 15 Baik sekali 10 35,7 %
10 – 12 Baik 5 17,9 %

7 – 9 Cukup 5 17,9 %
4 – 6 Kurang 8 28,6 %
0 – 3 Sangat kurang - -

Jumlah 28 100 %
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Dari tabel di atas diketahui bahwa kemampuan siswa menerapkan unsur 

tata bahasa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping adalah 10 siswa (35,7%) tergolong baik sekali, 5 siswa (17,9%) 

tergolong baik, 5 siswa (17,9%) tergolong dalam kategori cukup, dan 8 siswa 

(28,6%) tergolong dalam kategori kurang.  Menggunakan perhitungan persentase 

keseluruhan di unsur ini, maka kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, 

dan perangkat lunak mind mapping pada unsur tata bahasa adalah 66,2% 

tergolong cukup.

Pada unsur tata bahasa terdapat siswa yang sudah mampu menulis kalimat-

kalimat efektif dan adanya kepaduan antar paragraf dalam menulis karangan 

narasinya.  Namun, masih banyak siswa mampu menulis kalimat-kalimat yang 

efektif tetapi tidak ada kepaduan antar paragraf dalam karangannya.  Hal ini 

dikarenakan siswa masih belum memahami penerapannya dan masih sedikit 

pengalaman siswa dalam menulis karangan narasi yang dituntut untuk mengikuti 

unsur-unsur karangan narasi, sehingga siswa masih kurang memahami 

penggunaan kepaduan antar paragraf dalam menulis karangan narasinya. 

Berikut contoh karangan narasi siswa yang menggunakan kalimat-kalimat 

efektif dan ada kepaduan antar paragraf di dalam menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, 

dan perangkat lunak mind mapping.
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Contoh

Pada hari [m]inggu [jam] 8.05 malam [A]ku, [A]yah, ibu, [A]dik akan 
mendatangi rumah hantu. Aku harus bisa karena ini adalah tantangan dari ayahku, 
aku harus menunjukkan yang terbaik. Semangat!!!

Suasana di sana menyeramkan sekali. Wah[ ]tidak banyak orang. Banyak 
sekali [ ]daunan kering berserakan ih...[pokonya] menakutkan banget. Ini memang 
pengalaman yang tak akan pernah dilupakan.

[Disana] aku takut sekali. [aku] [disana] tak bisa apa-apa. Bulu-bulu 
tangan ku naik semua. Jantungku lebih kencang berdetaknya. Merinding sekali. 

4. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Diksi 

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping menurut unsur diksi (pilihan kata) dapat dilihat pada tabel 4.37.

Tabel 4.37 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Diksi pada Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

21 – 25 Baik sekali 6 21,4 %
16 – 20 Baik 10 35,7 %
11 – 15 Cukup 4 14,3 %
6 – 10 Kurang 5 17,9 %
0 – 5 Sangat kurang 3 10,7 %

Jumlah 28 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang 

menggunakan unsur diksi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping, dapat dilihat bahwa ada 6 siswa (21,4%) yang 

tergolong baik sekali.  Ada 10 siswa (35,7%) yang termasuk dalam kategori baik, 

4 siswa (14,3%) tergolong dalam kategori cukup, 5 siswa (17,9%) tergolong 

dalam kategori kurang, dan 3 siswa (10,7%) tergolong dalam kategori sangat 

kurang.  Banyak siswa yang mengalami kemajuan dalam memilih kata yang tepat 

sesuai konteks cerita.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian karangan siswa 
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yang menggunakan diksi yang sesuai dengan konteks cerita dalam menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping.

Contoh

Pada waktu itu hari [s]elasa saya tidur siang. Saya bermimpi yang sangat 
menyeramkan tentang dikejar-kejar pocong [ ]wajah sangat seram. Saya dikejar-
kejar dan saya lari begitu [kuat]nya. Dia mengikuti[ ]saya terus berlari[ ] dia tetap 
mengejar saya[ ]akhirnya saya membaca doa. Dan saya berteriak minta tolong 
tetapi tidak ada yang menolong.

[Saya] memakai kain kafan dia meloncat-loncat membuat saya jadi takut 
apalagi matanya yang bercahaya saya takut sekali. [s]aya mau minta tolong tetapi 
tidak ada orang sama sekali.

5. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Ejaan

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping menurut unsur ejaan dapat dilihat pada tabel 4.38.

Tabel 4.38 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Va Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Ejaan di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali - -
7 – 8 Baik 5 17,9 %
5 – 6 Cukup 7 25 %
3 – 4 Kurang 5 17,9 %
0 – 2 Sangat kurang 11 39,3 %

Jumlah 28 100 %

Dari tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang menggunakan unsur 

ejaan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping

dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang tergolong baik sekali tidak ada, ada 5 

siswa yang tergolong dalam kategori baik, 7 siswa (25%) yang tergolong dalam

kategori cukup, 5 siswa (17,9%) yang tergolong dalam kategori kurang, dan ada 

11 siswa (39,3 %) yang tergolong dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak 
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siswa yang salah dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca yang 

tepat.  Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa dan 

ketelitian siswa dalam penulisan karangan narasi.  Untuk lebih jelasnya berikut 

contoh bagian karangan siswa yang banyak melakukan kesalahan dalam unsur 

ejaan dalam menulis karangan narasi.

Contoh

P[ADA] mal[A]m i[T]u s[A]ya [B]ermimpi [B]uruk [T]entang setan[] 
[Bareng] [T]eman[ ][T]eman saya melihat [K]untilanak di atas pohon pada jam 
01.30[ ]

Dan [Kakaksaya] melihat pocong di dalam [R]umah pada [K]ejadian itu 
[K]akak saya [T]akut[ ]

[mBA] saya sedang jalan dan [T]iba-[T]iba [T]erdengar suara minta 
[T]olong pada kejadian itu [mba] saya [T]akut[ ]

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan 

narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping untuk tiap-tiap indikator.

Tabel 4.39 Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas Va dengan Teknik 
      Mind Mapping di Siklus III untuk Tiap-tiap Aspek Penilaian   

no Indikator
Skor Tingkat

Kemampuan1 2 3
1 Tema 280 262 93,6 % Baik Sekali
2 Struktur Narasi 1.120 803 71,7 % Cukup 
3 Tata Bahasa 420 278 66,2 % Cukup 
4 Diksi 700 421 60,1 % Cukup 
5 Ejaan 280 106 37,9 % Gagal

Jumlah 2.800 1871 -
Rerata skor (1.871 : 2.800) x 100% = 66,8 %
Tingkat Kemampuan Cukup 

Dari tabel 4.39, dapat diketahui bahwa untuk indikator tema, umumnya 

siswa sudah mampu mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 
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perangkat lunak mind mapping sehingga dikategorikan baik sekali.  Untuk 

indikator struktur narasi, umumnya siswa belum mampu sepenuhnya menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping berdasarkan pengalaman pribadi 

yang menakutkan dengan menunjukkan adanya latar cerita, alur cerita, sudut 

pandang, dan penokohan secara keseluruhan sehingga dikategorikan cukup.

Untuk indikator tata bahasa, umumnya siswa belum mampu sepenuhnya 

menulis karangan narasi dengan kalimat-kalimat yang efektif dan masih banyak 

karangan siswa yang tidak ada  kepaduan antar paragraf di dalamnya sehingga 

dikategorikan cukup.  Untuk indikator diksi, umumnya siswa belum mampu 

sepenuhnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks cerita serta 

masih banyak siswa yang salah memilih dan menggunakan kata-kata dalam 

karangan narasinya sehingga dikategorikan cukup.  

Sedangkan untuk indikator ejaan, umumnya siswa sama sekali belum 

mampu menulis karangan narasinya dengan jelas.  Hampir seluruh siswa masih 

melakukan kesalahan dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca.  

Untuk indikator ejaan, kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan

teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, 

dan perangkat lunak mind mapping dikategorikan gagal.

Menggunakan skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 66,8%, 

maka dapat disimpulkan secara keseluruhan kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan 

narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping siswa kelas Va SDN 1 Pahoman 

tahun pelajaran 2010/2011 sudah tergolong kategori cukup, dan telah mengalami 

peningkatan dari tindakan siklus II.
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Dari hasil penelitian siklus III ini, dapat diketahui bahwa teknik mind 

mapping berguna untuk membantu siswa menuangkan ide-idenya dan membuat 

kerangka karangan.  Contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind 

mapping berguna untuk menstimulasi dan membantu siswa untuk lebih 

memahami unsur-unsur narasi yang kemudian diaplikasikan menulis karangan 

narasi, sedangkan media perangkat lunak mind mapping berguna untuk membantu 

siswa untuk lebih memahami cara membuat mind map dan membantu siswa 

dalam membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping serta 

mengembangkan kerangka karangan tersebut ke dalam karangan narasi.  Hal ini 

dapat dilihat dari hasil kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 

2010/2011 dapat membantu siswa untuk menulis karangan narasi.  

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hasil tes 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping yang telah 

dilakukan siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 90, sedangkan 

skor terendah 41.  Secara keseluruhan hasil pembelajaran di siklus 3 dengan 

tindakan menggunakan teknik mind mapping dalam bentuk perangkat lunak mind 

mapping diperoleh hasil sebanyak 75% siswa kelas Va telah memenuhi KKM.  

Apabila dikaitkan dengan tolok ukur yang dikemukakan pada kemampuan 

menulis karangan narasi pada siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 

2010/2011 termasuk dalam kategori baik dan telah mengalami peningkatan 

ketuntasan secara klasikal dari siklus II (36,7%).
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Jika dilihat secara keseluruhan dari ketiga siklus yang dilakukan dalam 

penelitian tindakan ini, akan diperoleh sebuah hubungan dalam bentuk grafik.  

Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar grafik 4.1 berikut ini.

NILAI TIAP SIKLUS KELAS Va

Gambar 4.2 Grafik Skor Rata-rata Tiap Siklus dan Ketuntasan Klasikal Kelas Va

Grafik tersebut merupakan penyajian dari hasil ketiga siklus.  Skor rata-

rata hasil tes kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 adalah 57,1 dengan 

ketuntasan klasikal 41,4% pada siklus I, 58,1 dengan ketuntasan klasikal 36,7%

pada siklus II, dan 67 dengan ketuntasan klasikal 75% pada siklus III.

4.2.4.4  Siklus I Kelas Vb

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik tes menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media film dan 

gambar animasi.  Media film digunakan sebagai alat bantu untuk menstimulasi 

dan membelajarkan siswa tentang unsur-unsur karangan narasi.  Gambar animasi 

yang dicetak di kertas ukuran A4 dibagikan kepada setiap siswa untuk 
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mempraktikkan cara membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping.  

Siswa diberi ketentuan-ketentuan dalam menulis karangan narasi, yaitu panjang 

karangan paling sedikit terdiri atas 3 paragrap, dalam setiap paragrap paling 

sedikit ada 3 kalimat yang terdiri atas 1 kalimat berisi gagasan utama dan 2 

kalimat berisi gagasan pendukung, menggunakan ejaan yang disempurnakan 

(EYD), menggunakan pilihan kata yang kontekstual, menggunakan kalimat-

kalimat yang efektif dan ada kepaduan antarparagrap, dan karangan harus ditulis 

berdasarkan tema dan kerangka karangan.  Waktu yang digunakan untuk menulis 

karangan narasi adalah 70 menit.

Pada siklus I di kelas Vb, peneliti menggunakan 2 RPP (untuk pertemuan 

1 dan 2) yang juga disusun untuk kelas Va.  RPP pertemuan 1 difokuskan pada 

pengenalan konsep berpikir lurus dan memencar, cara membuat mind mapping, 

dan pengenalan karangan narasi beserta unsur-unsur yang harus ada di dalamnya.  

Untuk praktik cara membuat mind map, konsep berpikir lurus dan memencar, 

peneliti menggunakan gambar animasi yang dicetak di kertas ukuran A4.  

Sementara itu pembelajaran cara membuat mind map peneliti menggambar sendiri 

mind map di papan tulis dengan beberapa spidol warna.  Materi unsur-unsur 

karangan narasi dibelajarkan peneliti kepada siswa dengan media film animasi 

berdurasi 10 menit.  RPP pertemuan kedua difokuskan pada mengembangkan 

kerangka karangan menjadi sebuah karangan narasi dengan menuliskan unsur-

unsur karangan narasi di dalam karangan siswa.   

Pada pertemuan 1 siklus I, ada beberapa kelebihan dari pembelajaran, di 

antaranya saat pembelajaran siswa sudah mulai termotivasi dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia dengan menggunakan media film dan gambar animasi, siswa 
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sangat antusias menyaksikan film animasi singkat yang ditayangkan.  Hal ini 

terjadi karena siswa memang senang menonton film animasi dan mengamati 

gambar animasi dibandingkan film yang diperankan oleh manusia.  Namun, 

sayangnya peneliti kurang dapat memanfaatkan antusiasme siswa saat menonton 

film tersebut.  Seharusnya peneliti memanfaatkan momentum tersebut dengan 

lebih memotivasi siswa untuk siap dalam pembelajaran.

Kelebihan berikutnya adalah dari 33 siswa kelas Vb ada beberapa orang 

siswa yang sudah bisa menulis karangan narasi, hal ini terbukti dari hasil menulis 

karangan narasi yang nilainya telah memenuhi KKM.  Namun, masih banyak 

siswa kelas Vb yang belum bisa menulis karangan narasi, seyogyanya mereka ini 

sangat membutuhkan bimbingan peneliti.  Hal ini juga menjadi kelemahan di 

siklus I di kelas Vb, karena peneliti kurang memberikan bimbingan pada siswa 

dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan narasi yang 

benar.

Kelebihan lain adalah beberapa siswa di kelas Vb sudah memahami 

pembentukan kalimat yang sesuai dengan EYD.  Mereka dapat menulis karangan 

narasinya dengan sedikit melakukan kesalahan dalam hal ejaan, tanda baca, dan 

diksi.  Tetapi banyak siswa kelas Vb yang belum memahami pembentukan 

kalimat yang sesuai dengan EYD.  Mereka banyak melakukan kesalahan baik 

dalam hal ejaan, tanda baca, dan diksi.  Sementara itu peneliti kurang 

membimbing siswa untuk mengoreksi ejaan, tanda baca, dan diksi yang 

digunakan dalam karangan, seharusnya hal ini menjadi salah satu tugas peneliti 

untuk membelajarkan siswa cara membentuk kalimat yang sesuai dengan EYD.
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Di akhir pertemuan 1 dan 2, peneliti menutup pertemuan pembelajaran 

dengan memberikan penegasan tentang materi-materi yang dipelajari.  Namun, 

kegiatan akhir yang dilakukan peneliti terkesan sangat terburu-buru karena bel 

sekolah yang menandakan waktunya pulang sekolah telah berbunyi sehingga para 

siswa tidak lagi memperhatikan malah sibuk membereskan buku-buku dan alat 

tulis mereka ke dalam tas.  Seharusnya pada setiap kegiatan akhir pembelajaran, 

peneliti menutup pembelajaran dengan menegaskan kembali materi-materi yang 

telah dipelajari.

Media film yang digunakan peneliti dalam pembelajaran berhasil menarik 

perhatian siswa.  Sayangnya peralatan yang digunakan untuk menayangkan media 

film tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga pada saat pelaksanaan 

persiapan peralatan menyita cukup banyak waktu belajar.  Hal ini menjadi catatan 

penting bagi peneliti untuk mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan 

untuk media agar pemasangan peralatan tidak menyita waktu belajar.      

Pada pertemuan pertama siklus I, siswa berhasil membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping.  Unjuk kerja siswa kemudian diperiksa 

oleh peneliti.  Kemudian pada pertemuan kedua siklus I, kerangka karangan ini 

digunakan sebagai pola untuk menulis karangan narasi dengan tema pengalaman 

pribadi.  Karangan siswa berikut kerangka karangannya dikumpulkan oleh peneliti 

untuk dievaluasi menggunakan kisi-kisi penilaian kemampuan menulis siswa.  

Ada 5 unsur yang menjadi indikator dalam penilaian yaitu (1) tema, (2) struktur 

narasi, (3) tata bahasa, (4) diksi, dan (5) ejaan.  



179

Hasil siklus I di kelas Vb belum mencapai indikator keberhasilan 

penelitian.  Hanya 57,6% siswa kelas Vb yang nilainya memenuhi KKM.  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1, akhirnya peneliti dan kolaborator 

menyepakati untuk mengganti tindakan dan media yang digunakan pada siklus I.  

Pada siklus I untuk membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping peneliti menggunakan cara manual, peneliti menggambar

mind mapping di papan tulis, dan gambar animasi.  Sementara media yang 

digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur karangan narasi peneliti 

menggunakan film animasi berdurasi 10 menit.  Pada siklus II untuk 

membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping 

peneliti menggunakan CD interaktif yang dibuat oleh Femi Olivia dan gambar 

animasi.  Sementara media yang digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur 

karangan narasi peneliti menggunakan gambar berseri.  Untuk lebih jelasnya hasil 

penelitian tersebut terangkum dalam tabel 4.40.  Data selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 5.

Tabel 4.40 Tingkat Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping di Siklus I  

Rentangan skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

85 - 100 Baik sekali 5 15,2 %
75 - 84 Baik 7 21,2 %
60 - 74 Cukup 8 24,2 %
40 - 59 Kurang 9 27,3 %
0 - 39 Sangat kurang 4 12,1 %

Jumlah 33 100 %
Skor rata-rata 2082 : 33 = 63,1

Keterangan Cukup

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 5 siswa (15,2%) memiliki 

kemampuan kategori baik sekali, 7 siswa (21,2%) memiliki kemampuan kategori 
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baik, 8 siswa (24,2%) memiliki kemampuan kategori cukup, 9 siswa (27,3%) 

memiliki kemampuan kategori kurang, dan 4 siswa (12,1%) memiliki kemampuan 

kategori sangat kurang.  Skor rata-rata keseluruhan hasil tes menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media film dan 

gambar animasi yaitu 63,1 dengan tingkat kemampuan cukup.

Skor tertinggi yang dicapai siswa adalah 91, dengan demikian siswa 

tersebut telah mampu menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan media film dan gambar animasi dengan sangat baik, hal tersebut 

dibuktikan dari tercapainya penerapan pada indikator unsur tema, struktur narasi, 

tata bahasa, diksi, dan ejaan.  Skor terendah yang diperoleh siswa adalah 33, hal 

ini dikarenakan tidak tercapainya kriteria penilaian dalam indikator secara 

keseluruhan pada unsur tema, struktur narasi, tata bahasa, diksi, dan ejaan.

1.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tema

Kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut unsur 

tema dapat dilihat pada tabel 4.41.

Tabel 4.41 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Tema di siklus I

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali 15 45,5 %
7 – 8 Baik 9 27,3 %
5 – 6 Cukup 9 27,3 %
3 – 4 Kurang - -
0 – 2 Sangat kurang - -

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel 4.41, dari keterangan jumlah siswa yang menerapkan 

unsur tema dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan media film dan gambar animasi, dapat dilihat bahwa jumlah siswa 
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masuk dalam kategori baik sekali ada 15 siswa (45,5%), ada 9 siswa (27,3%) yang 

termasuk dalam kategori baik, dan 9 siswa (27,3%) yang termasuk dalam kategori

cukup.  Jadi, kemampuan siswa dalam memasukkan unsur tema dalam menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan media film dan 

gambar animasi tergolong baik.

Dari hasil penelitian ini (selengkapnya ada pada Lampiran 5), dapat 

diketahui bahwa untuk unsur tema, siswa yang sudah memiliki kemampuan baik

sekali sudah mampu mengembangkan gagasan-gagasan dalam karangan sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan.

Contoh

Pengalaman Senang Saat Liburan

Liburan sekolah telah tiba, saya dan teman-teman bermain sepeda. Saya 
bermain sepeda dengan teman saya, yaitu Edi, Veri, dan Aceng.

Saya bermain sepeda di [s]tudio 21 dekat rumah saya ([menyebrang] jalan) 
setelah sampai di [s]tudio 21 saya dan teman teman balapan sepeda mengelilingi 
gedung [s]tudio 21 [yg] berbentuk sirkuit.

2. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Struktur Narasi

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut unsur struktur 

narasi dapat dilihat pada tabel 4.42.

Tabel 4.42 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Struktur Narasi di Siklus I

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

33 – 40 Baik sekali 3 9,1 %
25 – 32 Baik 19 57,6 %
17 – 24 Cukup - -
9 – 16 Kurang 10 30,3 %
0 – 8 Sangat kurang 1 3,0 %

Jumlah 33 100 %
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Dari tabel di atas, berdasarkan keterangan jumlah siswa yang menuliskan 

unsur struktur narasi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi, dapat dilihat bahwa 

jumlah siswa yang tergolong dalam kategori baik sekali ada 3 siswa (9,1%), 19 

siswa (57,6%) tergolong dalam kategori baik, tidak ada siswa yang tergolong 

dalam kategori cukup, 10 siswa (30,3%) tergolong dalam kategori kurang, dan 1 

siswa (3,0%) tergolong dalam kategori sangat kurang.  Namun, sebagian besar

karangan narasi siswa tidak memasukkan indikator penokohan dalam unsur 

struktur narasi.  Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa.  

Siswa kurang memahami mengenai indikator penokohan. Untuk lebih jelasnya 

berikut contoh bagian karangan siswa yang tidak memasukkan indikator 

penokohan dalam karangan narasi.

Contoh

Pengalaman ke Pegunungan

Ketika aku pergi bersama keluarga, suasana di [P]egunungan sangatlah 
ramai. Banyak orang[-orang] yang bercocok tanam di sana.

Pemandangan di pegunungan sangatlah indah. Aku melihat-lihat sungai 
yang luas, persawahan, dan perkebunan. Banyak orang[-orang] yang sedang 
bertani[,] dan berkebun.

Di pagi hari [iklim] di sana sangat sejuk, ketika aku jalan-jalan dekat 
pegunungan aku [melirik-lirik] suasana yang ramai[ ]pemandangan yang indah, 
[banyak] pepohonan[ ]dan iklim yang sejuk[ ]

3.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tata Bahasa

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut unsur tata bahasa 

dapat dilihat pada tabel 4.43.



183

Tabel 4.43 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan teknik Mind Mapping pada Unsur Tata Bahasa di Siklus I

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

13 – 15 Baik sekali 15 45,5 %
10 – 12 Baik 6 18,2 %

7 – 9 Cukup 2 6,1 %
4 – 6 Kurang 10 30,3 %
0 – 3 Sangat kurang - -

Jumlah 33 100 %

   
Dari tabel di atas diketahui bahwa kemampuan siswa menerapkan unsur 

tata bahasa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi adalah 15 siswa (45,5%) 

tergolong dalam kategori baik sekali, 6 siswa (18,2%) tergolong dalam kategori

baik, 2 siswa (6,1%) tergolong dalam kategori cukup, dan 10 siswa (30,3%) 

tergolong dalam kategori kurang.  Menggunakan perhitungan persentase 

keseluruhan di unsur ini, maka kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan media film dan gambar animasi pada unsur 

tata bahasa adalah 68,7% tergolong cukup.

Pada unsur tata bahasa terdapat siswa yang sudah mampu menulis kalimat-

kalimat efektif dan adanya kepaduan antar paragraf dalam karangan narasinya.  

Namun, masih banyak siswa mampu menulis kalimat-kalimat yang efektif tetapi 

tidak ada kepaduan antar paragraf dalam karangannya.  Hal ini dikarenakan 

kurangnya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman siswa sehingga siswa kurang 

memahami penggunaan kepaduan antar paragraf dalam menulis karangan 

narasinya. 

Berikut contoh kesalahan yang dilakukan siswa saat menulis kalimat-

kalimat efektif dan kepaduan antar paragraf dalam menulis karangan narasi 
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dengan teknik mind mapping  menggunakan stimulus media film dan gambar 

animasi.

Contoh

Lebaran

Saya berbuka puasa dengan keluarga. Saya senang banget. Bisa bertemu 
nenek saya. [Terus] saya sholat it dengan saudara saya. Setelah sholat it saya 
bermain dengan saudara saya[ ]

Saya makan bersama [pakai,] [R]endang, [oporayam]. [T]erus kami pergi 
[kemakam] [D]engan [K]eluarga[ ]Setelah itu kami [kerumah] saudara kami 
[minap] [disana] selama 2 [H]ari [D]i Cikojang, [j]awa [b]arat[ ]  

4. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Diksi 

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut unsur diksi dapat 

dilihat pada tabel 4.44.

Tabel 4.44 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Diksi di Siklus I 

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

21 – 25 Baik sekali 9 27,3 %
16 – 20 Baik 11 33,3 %
11 – 15 Cukup 8 24,2 %
6 – 10 Kurang 3 9,1 %
0 – 5 Sangat kurang 2 6,1 %

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel 4.44, dari keterangan jumlah siswa yang menggunakan 

unsur diksi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi, dapat dilihat bahwa 

jumlah siswa yang tergolong baik sekali ada 9 siswa (27,3%), 11 siswa (33,3%) 

tergolong dalam kategori baik, 8 siswa (24,2%) tergolong dalam kategori cukup, 3 

siswa (9,1%) tergolong dalam kategori kurang, dan 2 siswa (6,1%) tergolong 

dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang salah dalam memilih 
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kata yang tepat sesuai konteks cerita.  Hal ini terjadi karena kurangnya 

pengetahuan kebahasaan siswa dan pengaruh penggunaan bahasa sehari-hari.  

Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian karangan siswa yang menggunakan 

diksi yang tidak sesuai dengan konteks cerita dalam karangan narasi.

Contoh

Sepakbola

Hari ini saya akan berlomba sepak bola[ ][s]aya akan melawan Rajawali 
AVS All Star [n]akgrek[ ][n]ama tim saya Afrizal, Ade, Perdi, Adi, Wahyu, Luffi, 
Pikkran,[ ]Pikkri[,] [Paas] sudah mulai kami [B]ersalaman [kepada] lawan [terus]
wasit memberi perintah tidak [B]oleh main kasar[,] [D]an tidak [B]oleh 
[B]erantem[ ]Sesudah itu wasit meniup [periuitan] [terus] [K]ami [mebawa]
[B]ola [D]an terus [D]itendang sekuat kuatnya[ ]

Ternyata [yang] ditangkap oleh kiper [terus] mengoper temannya [terus]
kawan saya merebut [B]ola ternyata lewat[ ][semua kawan saya lewat] [Dan] saya 
[A]kan merebut [B]ola ternyata [lewat] [K]arena [D]ia mengoper kawannya[ ] 
[k]awan saya yang jadi kiper [terus kegolan] skor 1-0 [terus] wasit meniup 
[peruit] ternyata [sudahan] [ ]

5. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Ejaan

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi menurut unsur ejaan dapat 

dilihat pada tabel 4.45.

Tabel 4.45 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Ejaan di Siklus I

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali - -
7 – 8 Baik 5 15,2 %
5 – 6 Cukup 8 24,2 %
3 – 4 Kurang 8 24,2 %
0 – 2 Sangat kurang 12 36,4 %

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang 

menggunakan unsur ejaan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 
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mapping menggunakan stimulus media film dan gambar animasi, dapat dilihat 

bahwa tidak ada siswa yang tergolong baik sekali, ada 5 siswa (15,2%) yang 

tergolong dalam kategori baik, 8 siswa (24,2%) tergolong dalam kategori cukup, 8 

siswa (24,2%) tergolong dalam kategori kurang, dan 12 siswa (36,4%) tergolong 

dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang salah dalam penulisan 

huruf, kata, dan pemakaian tanda baca yang tepat.  Hal ini terjadi karena 

kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh 

bagian karangan siswa yang banyak melakukan kesalahan dalam unsur ejaan 

dalam karangan narasi.

Contoh

Bermain MoBil MoBilan

Pada [S]etiap [haRi] [L]ibur[ ]saya [B]ermain mobil-mobilan [B]alap. 
Saya bermain dengan[G] asiknya. Saya per[T]ama [B]eli dipasa[R]. [h]arganya 
[T]idak [T]erlalu mahal. 

Saya [B]ermain [D]i [R]umah [D]i [D]epan [T]eras [R]umah saya. [s]aya 
[B]ermain [D]i [T]eras rasanya [enak], sejuk, dan nyaman. Saya juga [Bisa]
sambil melihat [P]emandangan [yg] sangat indah sekali.

Tabel 4.46 Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi dengan Teknik 
      Mind Mapping untuk Tiap-tiap Aspek Indikator di Siklus I  

no Indikator
Skor Tingkat

Kemampuan1 2 3
1 Tema 330 262 79,4 % Baik 
2 Struktur Narasi 1.320 801 60,7 % Cukup 
3 Tata Bahasa 495 340 68,7 % Cukup 
4 Diksi 825 558 67,6 % Cukup
5 Ejaan 330 121 36,7 % Gagal

Jumlah 3.300 2.082 - -
Rerata skor (2.082 : 3.300) x 100% = 63,1 %
Tingkat Kemampuan Cukup 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk indikator tema, 

umumnya siswa telah mampu mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan dalam menulis karangan narasi dengan teknik 
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mind mapping menggunakan stimulus media film dan gambar animasi sehingga 

dikategorikan baik.  Untuk indikator struktur narasi, umumnya siswa belum 

mampu sepenuhnya menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

berdasarkan pengalaman pribadi siswa dengan menunjukkan adanya latar cerita, 

alur cerita, sudut pandang, dan penokohan secara keseluruhan sehingga 

dikategorikan cukup.

Untuk indikator tata bahasa, umumnya siswa belum mampu sepenuhnya 

menulis karangan narasi dengan kalimat-kalimat yang efektif dan masih banyak 

karangan siswa yang tidak ada  kepaduan antar paragraf di dalamnya sehingga 

dikategorikan cukup.  Untuk indikator diksi, umumnya siswa belum mampu 

sepenuhnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks cerita serta 

masih banyak siswa yang salah memilih dan menggunakan kata-kata dalam 

karangan narasinya sehingga dikategorikan cukup.  

Sedangkan untuk indikator ejaan, umumnya siswa melakukan kesalahan 

dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca.  Untuk indikator ejaan, 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media film dan gambar animasi dikategorikan gagal.

Menggunakan skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 63,1%, 

maka dapat disimpulkan secara keseluruhan kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media film dan gambar 

animasi siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 tergolong 

dalam kategori cukup.

Dari hasil penelitian siklus I ini, dapat diketahui bahwa teknik mind 

mapping membantu siswa dalam menuangkan dan mengorganisasi ide-ide ke 



188

dalam kerangka karangan, media film berguna untuk menstimulasi dan membantu 

siswa memahami unsur-unsur narasi yang kemudian diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang unsur-unsur karangan narasi, sedangkan media gambar 

animasi berguna untuk membantu siswa dalam membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Hal ini dapat dilihat dari hasil kemampuan menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media film 

dan gambar animasi siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

dapat membantu siswa untuk menulis karangan narasi.  

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hasil tes 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping yang telah 

dilakukan siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 91, sedangkan 

skor terendah 33.  Secara keseluruhan hasil pembelajaran di siklus 1 dengan 

tindakan menggunakan teknik mind mapping secara manual diperoleh hasil 

sebanyak 57,6% siswa kelas Vb telah memenuhi KKM.  Apabila dikaitkan 

dengan tolok ukur yang dikemukakan pada kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping pada siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun 

pelajaran 2010/2011 termasuk dalam kategori kurang.

4.2.4.5  Siklus II Kelas Vb          

Setelah menganalisis aktivitas dari siklus I terhadap kemampuan siswa 

dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping maka dilanjutkan 

perlakuan ke dalam siklus II.  Dalam siklus ini, siswa kembali diberikan tugas 

menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping dibantu dengan stimulus 

media gambar berseri dan gambar animasi untuk pembelajaran menulis karangan 
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narasi, sedangkan untuk pembelajaran membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping peneliti menggunakan CD interaktif tentang mind mapping yang 

dibuat oleh Femi Olivia.  

Pada siklus II di kelas Vb, peneliti menggunakan 2 RPP yang juga disusun 

untuk pertemuan 1 dan 2 siklus II di kelas Va.  RPP pertemuan 1 difokuskan pada 

pematangan konsep dan praktik berpikir lurus dan memencar, cara membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping, dan pematangan konsep 

karangan narasi serta unsur-unsur yang harus ada di dalamnya.  Untuk praktik 

membuat kerangka karangan dengan teknik mind mapping, konsep berpikir lurus 

dan memencar, peneliti menggunakan CD interaktif yang dibuat Femi Olivia dan 

gambar animasi yang dicetak di kertas ukuran A4.  Sementara itu materi unsur-

unsur karangan narasi dibelajarkan peneliti kepada siswa dengan media gambar 

berseri.  RPP pertemuan 2 difokuskan pada mengembangkan kerangka karangan 

menjadi sebuah karangan narasi dengan menuliskan unsur-unsur karangan narasi 

di dalam karangan narasi siswa.

Pada pertemuan 1 siklus II, ada beberapa kelebihan dan kelemahan yang 

masih terjadi.  Kemampuan siswa dalam membentuk kalimat yang sesuai dengan 

kaidah EYD mengalami peningkatan, namun masih banyak siswa kelas Vb yang 

masih menemui kesulitan dalam membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah 

EYD, seyogyanya mereka ini membutuhkan bimbingan guru.  Hal ini masih 

menjadi kelemahan pada siklus II di kelas Vb, karena peneliti masih kurang 

maksimal dalam membimbing siswa pada pembelajaran membuat kerangka 

karangan dengan teknik mind mapping dan mengembangkannya ke dalam 

karangan narasi.  Untuk mengatasi kelemahan ini maka di pertemuan 2 siklus III 
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setiap siswa akan diberikan lembar self-evaluation, yang bertujuan untuk 

membantu siswa dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan penggunaan 

ejaan, tanda baca, dan diksi.  

Pada siklus II kemampuan menulis karangan narasi siswa juga sedikit 

mengalami peningkatan,  namun jumlah siswa yang masih belum mencapai KKM 

juga banyak.  Hal ini terjadi karena peneliti kurang optimal dalam membimbing 

siswa dalam pembelajaran mengembangkan kerangka karangan narasi yang sesuai 

dengan unsur-unsur karangan narasi.  Untuk mengatasi kelemahan ini juga 

digunakan lembar self-evaluation.  Dalam lembar self-evaluation terdapat 10 butir 

pertanyaan, 6 butir pertanyaan berkaitan dengan penggunaan unsur-unsur 

karangan narasi dan 4 butir pertanyaan berkaitan dengan penggunaan tata bahasa, 

ejaan, dan diksi.

Saat pembelajaran berlangsung, kecenderungan siswa untuk bermain-main 

dengan teman sebangkunya sudah berkurang.  Suasana belajar kondusif, karena 

siswa kelas Vb aktif sehingga peneliti dapat mengetahui siswa yang benar-benar 

sudah paham dengan siswa yang belum mengerti sama sekali, namun karena 

keterbatasan waktu dan banyaknya siswa yang perlu dibimbing mengakibatkan 

peneliti lebih banyak membimbing siswa yang mau bertanya kepada peneliti, 

sehingga pada akhirnya karena jumlah siswa yang cukup banyak (33 siswa) 

berdampak pada pemerataan bimbingan kepada seluruh siswa pada saat mereka 

menulis.  

Pada pertemuan 1 siklus II, siswa berhasil membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Unjuk kerja siswa kemudian diperiksa oleh 

peneliti.  Kemudian pada pertemuan 2 siklus II, kerangka karangan ini digunakan 
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sebagai pola untuk menulis karangan narasi dengan tema pengalaman pribadi saat 

liburan.  Karangan siswa beserta kerangka karangannya dikumpulkan oleh peneliti 

untuk dievaluasi menggunakan kisi-kisi penilaian kemampuan menulis siswa.  

Ada 5 unsur yang menjadi indikator penilaian yakni (1) tema, (2) struktur narasi, 

(3) tata bahasa, (4) diksi, dan (5) ejaan.

Hasil siklus II di kelas Vb belum mencapai indikator keberhasilan 

penelitian.  Hanya 60,6% siswa kelas Vb yang nilainya memenuhi KKM.  

Ketuntasan klasikal pada siklus II ini mengalami peningkatan dibandingkan 

ketuntasan klasikal pada siklus I (56,7%).  Berdasarkan refleksi peneliti bersama 

dengan kolaborator hal ini terjadi karena antusiasme siswa dalam pembelajaran 

dan bertambahnya pemahaman siswa kelas Vb terhadap materi menulis karangan 

narasi.  Pada siklus I, tema yang diberikan adalah pengalaman pribadi, sedangkan 

pada siklus II tema yang diberikan adalah pengalaman pribadi saat liburan.  Tema 

pada siklus I masih terlalu umum, sedangkan tema pada siklus II sudah banyak 

digunakan siswa pada saat menulis karangan narasi pada siklus I.  Meskipun tema 

yang diberikan terkesan berulang namun hal ini tidak menjadikan siswa 

mengalami kebosanan karena menulis cerita yang sama pada siklus I dan II. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II, maka peneliti dan kolaborator 

menyepakati untuk mengganti tindakan dan media yang digunakan pada siklus II.  

Pada siklus II untuk membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan 

teknik mind mapping peneliti menggunakan CD interaktif dan gambar animasi.  

Sementara media yang digunakan untuk membelajarkan unsur-unsur karangan 

narasi peneliti menggunakan stimulus media gambar berseri.  Sementara itu pada 

siklus III untuk membelajarkan cara membuat kerangka karangan dengan teknik 
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mind mapping peneliti menggunakan perangkat lunak mind mapping Freemind

yang dibuat oleh Bagus Taruno Legowo dan foto.  Media yang digunakan untuk 

membelajarkan unsur-unsur karangan narasi peneliti menggunakan contoh 

karangan narasi. 

Hasil tes kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD 

interaktif yang telah dilakukan pada siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun 

pelajaran 2010/2011 dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.47 Tingkat Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan  Teknik Mind Mapping di Siklus II

Rentangan skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

85 – 100 Baik sekali 1 3,0 %
75 – 84 Baik 10 30,3 %
60 – 74 Cukup 11 33,3 %
40 – 59 Kurang 11 33,3 %
0 – 39 Sangat kurang - -

Jumlah 33 100 %
Skor rata-rata 2156 : 33 = 65,3

Keterangan Cukup 

Dari tabel di atas, diketahui 1 siswa (3,0%) memiliki kemampuan kategori 

baik sekali, 10 siswa (30,3%) memiliki kemampuan kategori baik, 11 siswa 

(33,3%) memiliki kemampuan kategori cukup, 11 siswa (33,3%) memiliki 

kemampuan kategori kurang, dan tidak ada siswa yang dikategorikan sangat 

kurang.  Skor tertinggi yang dicapai oleh siswa di kelas Vb di siklus II ini adalah 

86 (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4).  Dengan demikian siswa 

tersebut telah mampu menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

dengan baik sekali.  Hal tersebut dibuktikan dari tercapainya penerapan pada 
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indikator unsur tema, struktur narasi, tata bahasa, diksi, dan ejaan.  Skor terendah 

yang diperoleh siswa adalah 41, hal ini dikarenakan masih belum tercapainya 

kriteria penilaian dalam indikator secara keseluruhan pada unsur struktur narasi, 

tata bahasa, diksi, dan ejaan.

1.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tema

Kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD 

interaktif menurut unsur tema dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.48 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik Mind Mapping pada Unsur Tema di Siklus II

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali 25 75,8 %
7 – 8 Baik 5 15,2 %
5 – 6 Cukup 3 9,1 %
3 – 4 Kurang - -
0 – 2 Sangat kurang - -

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa mampu 

mengembangkan gagasan-gagasan dalam kerangka karangan sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan dalam  menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD 

interaktif, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki kemampuan kategori 

baik sekali sebanyak 25 siswa (75,8%) dari 33 siswa, ada 5 siswa (15,2%) yang 

tergolong dalam kategori baik, dan 3 siswa (9,1%) tergolong dalam kategori 

cukup.  Jadi, kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan-gagasan dalam 

kerangka karangan sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam menulis

karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media 

gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif tergolong baik sekali.
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Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk unsur tema 

karangan, siswa yang memiliki kemampuan baik sekali sudah mampu 

mengembangkan gagasan-gagasan dalam kerangka karangan sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan.

Contoh

Liburan ke Yogyakarta

Saat liburan, saya [&] keluarga pergi ke Yogyakarta sekaligus menjenguk 
saudara. Setelah menjenguk saudara saya mampir ke rumah eyang[ ]rumah eyang 
berada di Sleman.

Keesokan harinya saya dan keluarga berjalan-jalan keliling Yogyakarta[ ] 
[s]aya melihat candi Prambanan. Candi [yg] [di bangun] oleh Bandung 
Bondowoso ini sangat indah [&] megah candi ini berjumlah 100 candi[ ]

Setelah seharian berkeliling Yogyakarta saya merasa lelah dan tertidur. 
[l]alu keesokan harinya saya [&] keluarga pulang ke Bandar Lampung[ ]di 
perjalanan saya melihat gunung Merapi. 

2.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Struktur Narasi  

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

dapat dilihat pada tabel 4.49 berikut.

Tabel 4.49 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik mind mapping pada Unsur Struktur Narasi di Siklus II

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

33 – 40 Baik sekali 2 6,1 %
25 – 32 Baik 28 84,8 %
17 – 24 Cukup 2 6,1 %
9 – 16 Kurang 1 3,0 %
0 – 8 Sangat kurang - -

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang menuliskan 

unsur struktur narasi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif, 



195

dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki kemampuan kategori baik sekali

ada 2 siswa (6,1%), 28 siswa (84,8%) tergolong dalam kategori baik, 2 siswa 

(6,1%) tergolong dalam kategori cukup, 1 siswa (3,0%) tergolong dalam kategori 

kurang, dan tidak ada siswa yang tergolong dalam kategori sangat kurang.  

Namun, terdapat karangan siswa yang belum menuliskan indikator penokohan 

dalam karangan narasinya.  Hal ini terjadi karena siswa masih belum memahami 

penerapan penokohan dalam karangan narasi.  Untuk lebih jelasnya berikut 

contoh bagian karangan siswa yang tidak memasukkan indikator penokohan 

dalam karangan narasinya.

Contoh

Liburan

Pada liburan sekolah[ ]kami berlibur[ ][k]ami berangkat pada hari 
[m]inggu, tanggal 04 [a]pril 2010. [k]ami berangkat naik mobil[,] setelah sampai 
di pelabuhan [b]akauheni kami naik kapal.

Kami liburan ke Bali. [d]i Bali kami juga jalan-jalan, kami jalan-jalan ke 
Sanur, Kute, Tanahlot. Setelah dari [b]ali kami ke Yoyakarta. [kami di jogja]
hanya ke [k]eraton saja.

3.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tata Bahasa

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

menurut unsur tata bahasa dapat dilihat pada tabel 4.50.

Tabel 4.50 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi
      Dengan Teknik mind mapping pada Unsur Tata Bahasa di Siklus II

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

13 – 15 Baik sekali 14 42,4 %
10 – 12 Baik 11 33,3 %

7 – 9 Cukup 2 6,1 %
4 – 6 Kurang 6 18,2 %
0 – 3 Sangat kurang - -

Jumlah 33 100 %
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Dari tabel di atas diketahui bahwa kemampuan siswa menerapkan unsur 

tata bahasa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

adalah 14 siswa (42,4%) tergolong dalam kategori baik sekali, 11 siswa (33,3%) 

tergolong dalam kategori baik, 2 siswa (6,1%) tergolong dalam kategori cukup, 6

siswa (18,2%) tergolong dalam kategori kurang, dan tidak ada siswa yang 

tergolong dalam kategori sangat kurang.  Menggunakan perhitungan persentase 

keseluruhan di unsur ini, maka kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar 

animasi, dan CD interaktif pada unsur tata bahasa adalah 71,9% tergolong cukup.

Pada unsur tata bahasa terdapat lebih dari 50% jumlah siswa yang sudah 

mampu menulis kalimat-kalimat efektif dan adanya kepaduan antar paragraf 

dalam karangan narasinya.  Namun, masih ada siswa yang kalimat-kalimat dalam 

karangannya belum efektif dan tidak ada kepaduan antar paragraf dalam 

karangannya.  Hal ini dikarenakan siswa masih belum memahami penerapannya 

dan masih sedikit pengalaman siswa dalam menulis karangan narasi yang dituntut 

untuk mengikuti unsur-unsur karangan narasi, sehingga siswa masih kurang 

memahami penggunaan kepaduan antar paragraf dalam menulis karangan 

narasinya. 

Berikut contoh kesalahan yang dilakukan siswa saat menulis kalimat-

kalimat efektif dan kepaduan antar paragraf dalam karangan narasi menggunakan 

stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif.
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Contoh

Liburan

Pada hari [m]inggu[ ]saya dan keluarga [mengujungi] salah satu kebun 
binatang[ ]Saya melihat [macam-macam] binatang[ ]contohnya ular, gajah, 
monyet, buaya dan masih banyak lagi[ ]

Aku diajak ayah[ ]aku sangat senang [mengujungi] [sala] satu kebun 
binatang itu[ ]terletak di Bumi [k]edaton dan masih ada[ ]terletak di [l]embah 
[h]ijau[ ]

Aku dan [keluarga ku] [berakat] pada waktu siang hari[ ][PADa] siang 
hari itu cuacanya sangat panas[ ]aku kepanasan[ ]Lalu aku mengipas-ngipas[ ]

4. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Diksi 

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

menurut unsur diksi (pilihan kata) dapat dilihat pada tabel 4.51.

Tabel 4.51 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik mind mapping pada Unsur Diksi di Siklus II

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

21 – 25 Baik sekali 1 3,0 %
16 – 20 Baik 9 27,3 %
11 – 15 Cukup 11 33,3 %
6 – 10 Kurang 7 21,2 %
0 – 5 Gagal 5 15,2 %

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel 4.51, dari keterangan jumlah siswa yang menggunakan 

unsur diksi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif, 

dapat dilihat bahwa ada 1 siswa (3,0%) yang tergolong dalam kategori baik sekali, 

9 siswa (27,3%) tergolong dalam kategori baik, 11 siswa (33,3%) tergolong dalam 

kategori cukup, 7 siswa (21,2%) tergolong dalam kategori kurang, dan 5 siswa 

(15,2%) tergolong dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang salah 
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dalam memilih kata yang tepat sesuai konteks cerita.  Hal ini terjadi karena 

kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa dan pengaruh penggunaan bahasa 

sehari-hari.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian karangan siswa yang 

menggunakan diksi yang tidak sesuai dengan konteks cerita dalam karangan 

narasi.

Contoh

Tentang Liburan

Pada suatu[,] hari aku dan keluargaku [P]ergi ke [R]umah nenek saya[,]
[dan] [k]eadaan[ya] [di sana], suasana[ ]lumayan sejuk[,] [s]aya dan keluarga saya 
[M]enaiki kendaraan motor. Setelah saya[,] sampai di [R]umah nenek[ ]saya[,]
beristirahat sebentar[,] [s]etelah beristirahat saya [M]enikmati di [babawah]
pohon.

Pemandangan [di sana] [lu mayan] bagus. [dan] [jenis2] pepohonan di 
sana sangat rimbun[,] dan sejuk [dan] saya waktu pergi [kerumah] nenek saya 
[waktu] hari minggu dan [waktu] 11.15 dan tanggal 19-11-2010[ ]

5. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Ejaan

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif 

menurut unsur ejaan dapat dilihat pada tabel 4.52.

Tabel 4.52 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi
      dengan Teknik mind mapping pada Unsur Ejaan di Siklus II

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali - -
7 – 8 Baik 2 6,1 %
5 – 6 Cukup 8 24,2 %
3 – 4 Kurang 7 21,2 %
0 – 2 Sangat kurang 16 48,5 %

Jumlah 33 100 %

Berdasarkan tabel 4.52, dari keterangan jumlah siswa yang menggunakan 

unsur ejaan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping
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menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif, 

dapat dilihat bahwa tidak ada siswa yang tergolong dalam kategori sangat baik, 2 

siswa (6,1%) tergolong dalam kategori baik, 8 siswa (24,2%) tergolong dalam 

kategori cukup, 7 siswa (21,2%) tergolong dalam kategori kurang, dan 16 siswa 

(48,5%) tergolong dalam kategori sangat kurang.  Masih banyak siswa yang salah 

dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca yang tepat.  Hal ini terjadi 

karena kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa dan ketelitian siswa dalam 

penulisan karangan narasi.  

Contoh

Liburan ke Jawa Tengah

Saya dan sekeluarga berlibur ke [j]awa [t]engah [waktunya] [H]ari 
[m]inggu [jam] 10.00[ ][p]ada siang [H]ari tujuan kami menuju [c]andi 
[b]orobudur[ ]

[disana] aku melihat patung-patung, dewa[ ]dewa[ ][a]ku berjalan-jalan 
melihat relief di candi itu[ ][s]etelah selesai berkunjung ke [c]andi [b]orobudur 
aku berkunjung ke rumah saudara[ ][s]etelah sampai di sana kami bermain 
bersama[ ]sama[ ]lalu kami istirahat [lalu] aku pulang ke rumah[ ]

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, 

gambar animasi, dan CD interaktif untuk tiap-tiap indikator.

Tabel 4.53 Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi dengan Teknik 
      mind mapping untuk Tiap-tiap Aspek Indikator di Siklus II   

no Indikator
Skor

Tingkat Kemampuan
1 2 3

1 Tema 330 294 89,1 % Baik Sekali
2 Struktur Narasi 1.320 983 74,5 % Baik 
3 Tata Bahasa 495 356 71,9 % Cukup 
4 Diksi 825 427 51,8 % Kurang
5 Ejaan 330 96 29,1 % Gagal

Jumlah 3.300 2.156 - -
Rerata skor (2.156 : 3.300) x 100% = 65,3 %
Tingkat Kemampuan Cukup 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk indikator tema, 

umumnya siswa sudah mampu mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan dalam menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan 

CD interaktif sehingga dikategorikan baik sekali.  Untuk indikator struktur narasi, 

umumnya siswa telah mampu menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman 

pribadi siswa tentang liburan dengan menunjukkan adanya latar cerita, alur cerita, 

sudut pandang, dan penokohan secara keseluruhan sehingga dikategorikan baik.

Untuk indikator tata bahasa, umumnya siswa belum mampu sepenuhnya 

menulis karangan narasi dengan kalimat-kalimat yang efektif dan masih banyak 

karangan siswa yang tidak ada  kepaduan antar paragraf di dalamnya sehingga 

dikategorikan cukup.  Untuk indikator diksi, umumnya siswa belum mampu 

sepenuhnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks cerita serta 

masih banyak siswa yang salah memilih dan menggunakan kata-kata dalam 

karangan narasinya sehingga dikategorikan kurang.  

Sedangkan untuk indikator ejaan, umumnya siswa masih melakukan 

kesalahan dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca.  Untuk 

indikator ejaan, kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik

mind mapping menggunakan stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan 

CD interaktif dikategorikan gagal.

Menggunakan skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 65,3%

dengan ketuntasan klasikal 60,6%, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif siswa kelas Va 
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SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 tergolong dalam kategori cukup, dan 

telah mengalami peningkatan dari tindakan siklus I.

Dari hasil penelitian siklus II ini, dapat diketahui bahwa teknik mind 

mapping membantu siswa dalam memetakan pikiran dan mengorganisasi setiap 

gagasan dalam bentuk kerangka karangan, media gambar berseri dan gambar 

animasi berguna untuk menstimulasi dan membantu siswa untuk lebih memahami 

unsur-unsur narasi yang kemudian diaplikasikan menulis karangan narasi, 

sedangkan media CD interaktif berguna untuk membantu siswa untuk lebih 

memahami cara membuat mind map dan membantu siswa dalam membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping.  Hal ini dapat dilihat dari hasil 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

stimulus media gambar berseri, gambar animasi, dan CD interaktif siswa kelas Vb

SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 dapat membantu siswa untuk menulis 

karangan narasi.  

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hasil tes 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping yang telah

dilakukan siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 86, sedangkan 

skor terendah 41.  Secara keseluruhan hasil pembelajaran di siklus 2 dengan 

tindakan menggunakan teknik mind mapping dalam bentuk CD interaktif 

diperoleh hasil sebanyak 60,6% siswa kelas Vb telah memenuhi KKM.  Apabila 

dikaitkan dengan tolok ukur yang dikemukakan pada kemampuan menulis 

karangan narasi dengan teknik mind mapping pada siswa kelas Vb SDN 1 

Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 termasuk dalam kategori cukup dan telah 
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mengalami peningkatan ketuntasan secara klasikal dari siklus I (57,6%).  Berbeda 

dengan siswa kelas Va yang mengalami penurunan ketuntasan secara klasikal di 

siklus 2, siswa kelas Vb mengalami peningkatan ketuntasan secara klasikal di 

siklus 2.  Hal ini disebabkan karena sebagian besar siswa kelas Vb tidak 

menuliskan tentang pengalaman mereka saat liburan di siklus 1, mereka 

menuliskan tentang pengalaman pribadi mereka yang sangat beragam, sehingga 

tema yang diberikan di siklus 2 tidak membuat mereka jenuh dalam menulis 

karangan narasi.

4.2.4.6  Siklus III Kelas Vb

Setelah melakukan analisis terhadap hasil pengamatan pada siklus II maka 

perlakuan selanjutnya adalah siswa diberikan tes yaitu menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping mengambil tema pengalaman pribadi yang 

menakutkan menggunakan stimulus media contoh karangan narasi sederhana yang 

benar (mengikuti kaidah penulisan karangan narasi), foto dan perangkat lunak 

mind mapping.  

Pada siklus III di kelas Vb, peneliti menggunakan 2 RPP yang juga 

digunakan di kelas Va untuk pertemuan 1 dan 2 pada siklus III.  RPP pertemuan 1 

difokuskan pada pematangan konsep dan praktik membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping dan pematangan konsep unsur-unsur karangan 

narasi yang harus ada dalam sebuah karangan narasi.  Untuk praktik membuat 

kerangka karangan dengan teknik mind mapping, peneliti menggunakan perangkat 

lunak mind mapping Freemind yang dibuat oleh Bagus Taruno Legowo dan foto 

yang diproyeksikan dengan LCD ke papan tulis.  Sementara itu materi unsur-

unsur karangan narasi dibelajarkan peneliti kepada siswa dengan memperlihatkan 
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sebuah karangan narasi yang di dalamnya terdapat unsur-unsur karangan narasi.  

RPP pertemuan 2 difokuskan pada mengembangkan kerangka karangan menjadi 

sebuah karangan narasi dengan menuliskan unsur-unsur karangan narasi di dalam 

karangan narasi siswa.

Pada siklus III, peneliti mengidentifikasi beberapa kelebihan selama 

pembelajaran berlangsung.  Hal ini diperkuat dengan data-data dari lembar 

observasi aktivitas peneliti dan siswa, hasil wawancara peneliti terhadap para 

siswa, dan hasil belajar siswa di siklus III.  Pada siklus III siswa sangat 

termotivasi dalam pembelajaran, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah siswa yang 

aktif dalam pembelajaran.  Peneliti menjadi fasilitator yang baik, hal ini 

dibuktikan dengan peneliti banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran.  Jadi 

siswa aktif dalam aktivitas pembelajaran di kelas dan peneliti menjalankan 

fungsinya sebagai fasilitator.  

Berkaitan dengan hasil belajar menulis karangan narasi siswa kelas Vb, 

kemampuan siswa kelas Vb dalam membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping sudah tergolong baik.  Kemampuan menulis karangan narasi siswa 

sudah tergolong baik dengan menuliskan unsur-unsur karangan narasi  dan 

berdasarkan tema yang diberikan.  Ada peningkatan dalam hal pemahaman 

penggunaan EYD, tanda baca, dan diksi dalam karangan siswa.     

Pada pertemuan 1 siklus III, siswa berhasil membuat kerangka karangan 

dengan teknik mind mapping.  Unjuk kerja siswa kemudian diperiksa oleh 

peneliti.  Kemudian pada pertemuan 2 siklus III, kerangka karangan ini digunakan 

sebagai pola untuk menulis karangan narasi dengan tema pengalaman pribadi 

yang menakutkan.  Karangan siswa beserta kerangka karangannya dikumpulkan 
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oleh peneliti untuk dievaluasi menggunakan kisi-kisi penilaian kemampuan 

menulis siswa.  5 unsur yang menjadi indikator penilaian yaitu (1) tema, (2) 

struktur narasi, (3) tata bahasa, (4) diksi, dan (5) ejaan. 

Hasil siklus III di kelas Vb telah mencapai indikator keberhasilan 

penelitian.  Sebanyak 81,3% siswa kelas Vb nilainya telah memenuhi KKM, oleh 

karena itu penelitian dihentikan sampai pada siklus III.

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil tes menunjukkan bahwa skor 

terendah yang diperoleh siswa adalah 41, sedangkan skor tertinggi 90.  Skor rata-

rata keseluruhan yang diperoleh adalah 66,8.  Hal ini, apabila dikaitkan dengan 

tolok ukur yang dikemukakan sebelumnya, berarti menggunakan skor rata-rata 

keseluruhan yang diperoleh, kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 

2010/2011 tergolong baik karena berada pada interval 75–84 dan ada peningkatan 

dari siklus II.  Kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, media foto, dan perangkat 

lunak mind mapping yang telah dilakukan pada siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman 

tahun pelajaran 2010/2011 dapat dirangkum ke dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.54 Tingkat Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik mind mapping di Siklus III

Rentangan skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

85 - 100 Baik sekali 6 18,8 %
75 - 84 Baik 12 37,5 %
60 - 74 Cukup 10 31,3 %
40 - 59 Kurang 4 12,5 %
0 - 39 Gagal - -

Jumlah 32 100 %
Skor rata-rata 2.349 : 32 = 73,4

Keterangan Cukup
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    Berdasarkan hasil analisis dengan indikator kemampuan menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan contoh karangan narasi, media 

foto, dan perangkat lunak mind mapping, skor tertinggi yang diperoleh siswa 

adalah 94 tergolong baik sekali karena berada di interval 85-100, sedangkan skor 

terendah yang diperoleh siswa adalah 41 tergolong kurang karena berada di 

interval 40-59.  Dari 32 siswa yang mengikuti tes, didapatkan siswa yang 

berkemampuan kategori baik sekali 6 orang (18,8%), ada 12 orang (37,5%) yang 

berkemampuan kategori baik.  Siswa yang berkemampuan kategori cukup ada 10 

orang (31,37%), sedangkan siswa yang berkemampuan kategori kurang 4 orang 

(12,5%).  Tidak ada siswa yang gagal dalam penelitian siklus III ini.  Skor rata-

rata keseluruhan hasil tes menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping yaitu 73,4 dengan kategori tingkat kemampuan cukup. 

Skor tertinggi yang dicapai oleh siswa di kelas Vb adalah 94, dengan 

demikian siswa tersebut telah mampu menulis karangan narasi dengan teknik

mind mapping menggunakan contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping dengan baik sekali, hal tersebut dibuktikan dari tercapainya 

penerapan pada indikator unsur tema, struktur narasi, tata bahasa, diksi, dan ejaan.  

Skor terendah yang diperoleh siswa adalah 41, hal ini dikarenakan tidak 

tercapainya kriteria penilaian dalam indikator secara keseluruhan pada unsur 

tema, struktur narasi, tata bahasa, diksi, dan ejaan.

Untuk mengetahui hasil tes kemampuan siswa menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping dapat diuraikan melalui tabel penilaian pada setiap 

unsur karangan sebagai berikut.
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1. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tema   

Kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping dapat dilihat pada tabel berikut (selengkapnya di 

Lampiran 5).

Tabel 4.55 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik mind mapping pada Unsur Tema di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali 21 65,6 %
7 – 8 Baik 9 28,1 %
5 – 6 Cukup 2 6,3 %
3 – 4 Kurang - -
0 – 2 Sangat kurang - -

Jumlah 32 100 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa skor tertinggi yang didapat siswa untuk 

unsur tema karangan adalah 10 dan terendah adalah 6.  Skor maksimal unsur tema 

karangan adalah 320.  Skor hasil kemampuan menulis karangan narasi dengan 

teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, 

dan perangkat lunak mind mapping yang telah dikerjakan siswa pada unsur 

tersebut adalah 285.  Persentase kemampuan siswa menerapkan unsur tersebut 

dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping

adalah 100%, termasuk dalam interval 85-100 karenanya tergolong dalam 

kategori baik sekali.

Berdasarkan tabel 4.55, dari keterangan jumlah siswa yang menerapkan 

unsur tema dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 
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mind mapping, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki kemampuan 

kategori baik sekali sebanyak 21 siswa (65,6%) dari 32 siswa, 9 siswa (28,1%) 

tergolong dalam kategori baik, 2 siswa (6,3%) tergolong dalam kategori cukup, 

tidak ada siswa yang tergolong dalam kategori kurang atau sangat kurang.  Jadi, 

kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan-gagasan dalam kerangka 

karangan sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh 

karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping tergolong baik sekali.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk unsur tema 

karangan, siswa yang memiliki kemampuan baik sekali sudah mampu 

mengembangkan gagasan-gagasan dalam kerangka karangan sesuai dengan tema 

yang telah ditentukan.

Contoh

Pada hari itu [di malam hari] aku berlibur ke rumah nenek[ ][a]ku 
[S]ampai [dirumah] nenek pukul 09.00[ ][a]ku disuruh bibi mengunjungi rumah[.]
[S]audara karena [ ] pengajian di rumahnya.

Aku bersama keponakanku melewati pohon tangkil yang sangat besar[ ]
[Disana] kami melihat bunga melati yang sangat cantik[ ][keponakan ku]
[M]endekatinya, tiba-tiba kami melihat sosok seperti hantu.

2.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Struktur Narasi  

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping dapat dilihat pada tabel 4.56 berikut.
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Tabel 4.56 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      dengan Teknik mind mapping pada Unsur Struktur Narasi di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

33 – 40 Baik sekali 19 59,4 %
25 – 32 Baik 10 31,3 %
17 – 24 Cukup 2 6,3 %
9 – 16 Kurang - -
0 – 8 Sangat kurang 1 3,1 %

Jumlah 32 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang menuliskan 

unsur struktur narasi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang memiliki kemampuan 

kategori baik sekali ada 19 siswa (59,4%), 10 siswa (31,3%) tergolong dalam 

kategori baik, 2 siswa (6,3%) tergolong dalam kategori cukup, tidak ada siswa 

yang tergolong dalam kategori kurang, dan 1 siswa (3,1%) tergolong dalam 

kategori sangat kurang.  Meskipun masih banyak karangan siswa yang belum 

menuliskan indikator penokohan dalam karangan narasinya, namun peningkatan 

jumlah siswa yang memasukkan indikator penokohan dalam karangan narasinya 

meningkat.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian karangan siswa yang telah 

memasukkan indikator penokohan dalam karangan narasinya.

Contoh

Pengalaman Mengerikan

Dahulu, waktu saya masih berumur 5 tahun, saya punya pengalaman 
mengerikan yaitu melihat hantu[ ][s]aya melihat hantu saat sedang menonton TV 
dengan keluarga. [s]aat sedang asyik menonton TV saya ingin buang air [dan]
pergi ke toilet. [s]aat di perjalanan [ ] saya terkejut karena ada [yg] berlari dengan 
cepat[ ]lalu saya lari ke ruang keluarga. Saya menceritakan kejadian tadi [dng] ibu 
[&] ayah ternyata saya melihat hantu.
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Saya melihat hantu di dapur[ ]hantu itu mirip sekali [dng] ayah saya. 
memakai baju kemeja biru [&] bergaris putih dan membawa ember hijau dan 
putih, memakai celana cream[ ]

Saya melihat hantu pada waktu malam hari pada saat jam 12 malam[ ]
tepatnya pada malam [j]umat [k]liwon[ ][wajah ku] pucat dan bulu kudukku 
berdiri semua. 

3.  Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Tata Bahasa

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping menurut unsur tata bahasa dapat dilihat pada tabel 4.57.

Tabel 4.57 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
     dengan Teknik mind mapping pada Unsur Tata Bahasa di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

13 – 15 Baik sekali 16 50 %
10 – 12 Baik 7 21,9 %

7 – 9 Cukup 3 9,4 %
4 – 6 Kurang 6 18,8 %
0 – 3 Sangat kurang - -

Jumlah 32 100 %

   
Dari tabel di atas diketahui bahwa kemampuan siswa menerapkan unsur 

tata bahasa dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping 

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping adalah 16 siswa (50%) tergolong dalam kategori baik sekali, 7

siswa (21,9%) tergolong dalam kategori baik, 3 siswa (9,4%) tergolong dalam 

kategori cukup, 6 siswa (18,8%) tergolong dalam kategori kurang, dan tidak ada 

siswa yang tergolong dalam kategori sangat kurang.  Menggunakan perhitungan 

persentase keseluruhan di unsur ini, maka kemampuan siswa menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh

karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping pada unsur tata bahasa 

adalah 72,9% tergolong cukup.
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Pada unsur tata bahasa terdapat siswa yang sudah mampu menulis kalimat-

kalimat efektif dan adanya kepaduan antar paragraf dalam karangan narasinya.  

Namun, masih banyak siswa mampu menulis kalimat-kalimat yang efektif tetapi 

tidak ada kepaduan antar paragraf dalam karangannya.  Hal ini dikarenakan siswa 

masih belum memahami penerapannya dan masih sedikit pengalaman siswa 

dalam menulis karangan narasi yang dituntut untuk mengikuti unsur-unsur 

karangan narasi, sehingga siswa masih kurang memahami penggunaan kepaduan 

antar paragraf dalam menulis karangan narasinya. 

Berikut contoh karangan narasi siswa yang menggunakan kalimat-kalimat 

efektif dan ada kepaduan antar paragraf di dalam karangan narasi menggunakan 

stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping.

Contoh

Pengalaman yang Menakutkan

Pada suatu hari[ ]kami melakukan petualangan yang menakutkan. Kami 
hanya berdua saja. [k]etika kami berjalan perasaan kami tidak enak, [K]ami 
merasakan takut, jantung berdebar-debar, dan tegang.

Selain itu suasana [disana] sangat menakutkan. [disana] tidak ada orang 
sama sekali. [disana] juga suasananya sangat sepi, selain itu gelap[ ]dan seram 
sekali. [k]ami saja sampai takut ketika di sana.

4. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Diksi

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping menurut unsur diksi dapat dilihat pada tabel 4.58.
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Tabel 4.58 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      Dengan Teknik mind mapping pada Unsur Diksi di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

21 – 25 Baik sekali 4 12,5 %
16 – 20 Baik 15 46,9 %
11 – 15 Cukup 7 21,9 %
6 – 10 Kurang 3 9,4 %
0 – 5 Gagal 3 9,4 %

Jumlah 32 100 %

Berdasarkan tabel di atas, dari keterangan jumlah siswa yang 

menggunakan unsur diksi dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind 

mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping, dapat dilihat bahwa ada 4 siswa (12,5%) yang 

tergolong memiliki kemampuan baik sekali, 15 siswa (46,9%) tergolong dalam 

kategori baik, 7 siswa (21,9%) tergolong dalam kategori cukup, 3 siswa (9,4%) 

tergolong dalam kategori kurang, dan 3 siswa (9,4%) tergolong dalam kategori 

sangat kurang.  Banyak siswa yang mengalami kemajuan dalam memilih kata 

yang tepat sesuai konteks cerita.  Untuk lebih jelasnya berikut contoh bagian 

karangan siswa yang menggunakan diksi yang sesuai dengan konteks cerita dalam 

karangan narasi.

Contoh:

Pada suatu hari[ ]aku dan ayah pergi ke supermarket menaiki [sepedah]
motor. Aku dan ayah melewati rumah sakit yang sudah [berpuluhan] tahun tidak 
berpenghuni lagi.

Suasananya gelap dan seram sehingga aku menjadi takut[,] [dan] [a]ku 
tidak mau melihat [R]umah sakit itu lagi, aku berkata kepada ayah[ ]“[c]epat yah 
cepat...”[ ][a]khirnya aku sampai di supermarket. Setelah membeli apa yang di 
perlukan kami pulang [kerumah], tetapi sayangnya kami melewati rumah sakit [ ] 
lagi.
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5. Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Unsur Ejaan

Kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping menurut unsur ejaan dapat dilihat pada tabel 4.59.

Tabel 4.59 Frekuensi Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi 
      Dengan Teknik mind mapping pada Unsur Ejaan di Siklus III

Rentang skor
Tingkat 

Kemampuan
Frekuensi Persentase

9 – 10 Baik sekali - -
7 – 8 Baik 5 15,6 %
5 – 6 Cukup 7 21,9 %
3 – 4 Kurang 4 12,5 %
0 – 2 Sangat kurang 16 50 %

Jumlah 32 100 %

Berdasarkan tabel 4.59, dari keterangan jumlah siswa yang menggunakan 

unsur ejaan dalam menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak 

mind mapping, dapat dilihat bahwa tidak ada siswa yang tergolong dalam kategori 

baik sekali, 5 siswa (15,6%) tergolong dalam kategori baik, 7 siswa (21,9%) 

tergolong dalam kategori cukup, 4 siswa (12,5%) tergolong dalam kategori 

kurang, dan 16 siswa (50%) tergolong dalam kategori sangat kurang.  Masih 

banyak siswa yang salah dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca 

yang tepat.  Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan kebahasaan siswa dan 

ketelitian siswa dalam penulisan karangan narasi.  Untuk lebih jelasnya berikut 

contoh bagian karangan siswa yang banyak melakukan kesalahan dalam unsur 

ejaan dalam menulis karangan narasi.
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Contoh

Pengalaman Menakutkan

Pada [waktu] hari [m]inggu[ ]aku dan kakakku pergi [kerumah] kosong. 
[Disana] aku dan kakakku masuk [kedalam] rumah kosong itu. Aku dan kakakku 
ternyata ada [yg] ketinggalan [diluar].

Aku dan kakakku pergi [kerumah] kosong itu [terus] aku dan kakakku 
masuk [kedalam] rumah kosong itu[ ]kakakku juga berani[ ]tetapi kalau aku 
sangat takut.[j]adi aku minta [temenin kebelokan kanan][ ]

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel kemampuan menulis karangan narasi 

dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan 

narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping untuk tiap-tiap indikator.

Tabel 4.60 Kemampuan Siswa Kelas Vb Menulis Karangan Narasi dengan Teknik 
      mind mapping untuk Tiap-tiap Aspek Indikator di Siklus III   

no Indikator
Skor Tingkat

Kemampuan1 2 3
1 Tema 320 285 89,1 % Baik Sekali
2 Struktur Narasi 1.280 1.095 85,5 % Baik Sekali
3 Tata Bahasa 480 350 72,9 % Cukup 
4 Diksi 800 513 64,1 % Cukup 
5 Ejaan 320 106 33,1 % Gagal

Jumlah 3.200 2.349 -
Rerata skor (2.349 : 3.200) x 100% = 73,4 %
Tingkat Kemampuan Cukup  

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa untuk indikator tema, 

umumnya siswa sudah mampu mengembangkan gagasan-gagasan yang sesuai 

dengan tema yang telah ditentukan dalam menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping sehingga dikategorikan baik sekali.  Untuk 

indikator struktur narasi, umumnya siswa telah mampu sepenuhnya menulis 

karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi yang menakutkan dengan 
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menunjukkan adanya latar cerita, alur cerita, sudut pandang, dan penokohan 

secara keseluruhan sehingga dikategorikan baik sekali.

Untuk indikator tata bahasa, umumnya siswa belum mampu sepenuhnya 

menulis karangan narasi dengan kalimat-kalimat yang efektif dan masih banyak 

karangan siswa yang tidak ada  kepaduan antarparagraf di dalamnya sehingga 

dikategorikan cukup.  Untuk indikator diksi, umumnya siswa belum mampu 

sepenuhnya menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks cerita serta 

masih banyak siswa yang salah memilih dan menggunakan kata-kata dalam 

karangan narasinya sehingga dikategorikan cukup.  

Sedangkan untuk indikator ejaan, umumnya siswa masih melakukan 

kesalahan dalam penulisan huruf, kata, dan pemakaian tanda baca.  Untuk 

indikator ejaan, kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping menggunakan stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan 

perangkat lunak mind mapping dikategorikan sangat kurang.

Menggunakan skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh yaitu 73,4%

dengan ketuntasan klasikal 81,3%, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping menggunakan 

stimulus media contoh karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping

siswa kelas Va SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 sudah tergolong 

kategori cukup, dan telah mengalami peningkatan dari tindakan siklus II.

Dari hasil penelitian siklus III ini, dapat diketahui bahwa teknik mind 

mapping memudahkan siswa dalam curah gagas dan mengorganisasi gagasan-

gagasan tersebut ke dalam kerangka karangan.  Sedangkan media contoh karangan 

narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping berguna untuk menstimulasi dan 
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membantu siswa untuk lebih memahami unsur-unsur narasi yang kemudian 

diaplikasikan menulis karangan narasi, sedangkan media perangkat lunak mind 

mapping berguna untuk membantu siswa untuk lebih memahami cara membuat 

mind map dan membantu siswa dalam membuat kerangka karangan dengan teknik 

mind mapping serta mengembangkan kerangka karangan tersebut ke dalam 

karangan narasi.  Hal ini dapat dilihat dari hasil kemampuan menulis karangan 

narasi dengan teknik mind mapping menggunakan stimulus media contoh 

karangan narasi, foto, dan perangkat lunak mind mapping siswa kelas Vb SDN 1 

Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 dapat membantu siswa untuk menulis 

karangan narasi.  

Dengan melihat hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hasil tes 

kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping yang telah 

dilakukan siswa kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 

menunjukkan bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa adalah 94, sedangkan 

skor terendah 41.  Secara keseluruhan hasil pembelajaran di siklus 3 dengan 

tindakan menggunakan teknik mind mapping dalam bentuk perangkat lunak mind 

mapping diperoleh hasil sebanyak 81,3% siswa kelas Vb telah memenuhi KKM.  

Apabila dikaitkan dengan tolok ukur yang dikemukakan pada kemampuan 

menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping pada siswa kelas Vb SDN 1 

Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 termasuk dalam kategori baik dan telah 

mengalami peningkatan ketuntasan secara klasikal dari siklus II (60,6%).

Jika dilihat secara keseluruhan dari ketiga siklus yang dilakukan dalam 

penelitian tindakan ini, akan diperoleh sebuah hubungan dalam bentuk grafik.  

Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar grafik 4.2 berikut ini.
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NILAI TIAP SIKLUS KELAS Vb

Gambar 4.3 Grafik Nilai Tiap Siklus dan Ketuntasan Klasikal Kelas Vb

Grafik tersebut merupakan penyajian dari hasil ketiga siklus.  Skor rata-

rata hasil tes kemampuan menulis karangan narasi dengan teknik mind mapping

kelas Vb SDN 1 Pahoman tahun pelajaran 2010/2011 adalah 63,1 dengan 

ketuntasan klasikal 57,6% pada siklus I, 65,3 dengan ketuntasan klasikal 60,6% 

pada siklus II, dan 73,4 dengan ketuntasan klasikal 81,3% pada siklus III.

4.2.4.7  Perbandingan Setiap Siklus

Apabila skor kemampuan siswa menulis karangan narasi dengan teknik 

mind mapping pada dua kelas, yakni kelas Va dan kelas Vb dibandingkan maka 

akan terlihat seperti pada gambar 4.3 berikut ini.
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PERBANDINGAN NILAI TIAP SIKLUS KELAS Va dan Vb

Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Tiap Siklus Kelas Va dan Vb

Berdasarkan gambar tersebut, ternyata nampak perbedaan yang signifikan.  

Perbedaan ini dimungkinkan muncul karena siswa kelas Vb lebih aktif dalam 

pembelajaran dibandingkan siswa kelas Va.  Namun menurut data Ujian Tengah 

Semester (UTS) skor kedua kelas tidak berbeda secara signifikan.  Kelalaian 

peneliti ini merupakan salah satu keterbatasan penelitian tindakan yang dilakukan 

oleh peneliti.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini, 

penggunaan teknik mind mapping secara manual untuk membelajarkan siswa 

membuat kerangka karangan ternyata tidak unggul.  Penggunaan teknik mind 

mapping dengan perangkat lunak lebih efektif untuk membelajarkan siswa dalam 

membuat kerangka karangan untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 

narasi dibandingkan dengan penggunaan teknik mind mapping secara manual.  
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4.2.4.8  Perbandingan Nilai Antar 

Berikut adalah grafik perbandingan nilai antar aspek penilaian dalam 

penelitian ini.

Perbandingan Nilai Antar Aspek 

Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Nilai Antar Aspek dalam Karangan Narasi

Berdasarkan grafik 4.5, didapati temuan baru yakni mengenai rendahnya 

kemampuan siswa kelas Va dan Vb dalam menggunakan ejaan ke dalam kaliamat 

maupun paragraf dengan tepat.  Rendahnya kemampuan siswa dalam hal 

penggunaan ejaan yang tepat merupakan hal ya

guru kelas yang membelajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia.  Fakta ini 

menjadi bukti kuat bagi para guru kelas untuk lebih membelajarkan dan 

memperhatikan siswa dalam menggunakan ejaan yang disempurnakan.  

4.2.4.8  Rangkuman Langkah Tindakan Tiap Siklus

Rangkuman langkah tindakan yang dilakukan pada setiap siklus disajikan 

dalam gambar bagan sebagai berikut.
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Berikut adalah grafik perbandingan nilai antar aspek penilaian dalam 

Perbandingan Nilai Antar Aspek dalam Karangan Narasi Kelas Va dan Vb

Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Nilai Antar Aspek dalam Karangan Narasi

Berdasarkan grafik 4.5, didapati temuan baru yakni mengenai rendahnya 

kemampuan siswa kelas Va dan Vb dalam menggunakan ejaan ke dalam kaliamat 

maupun paragraf dengan tepat.  Rendahnya kemampuan siswa dalam hal 

penggunaan ejaan yang tepat merupakan hal yang patut diperhatikan oleh semua 

guru kelas yang membelajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia.  Fakta ini 

menjadi bukti kuat bagi para guru kelas untuk lebih membelajarkan dan 

memperhatikan siswa dalam menggunakan ejaan yang disempurnakan.  

Rangkuman Langkah Tindakan Tiap Siklus

Rangkuman langkah tindakan yang dilakukan pada setiap siklus disajikan 

dalam gambar bagan sebagai berikut.
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Berikut adalah grafik perbandingan nilai antar aspek penilaian dalam 

Karangan Narasi Kelas Va dan Vb

Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Nilai Antar Aspek dalam Karangan Narasi

Berdasarkan grafik 4.5, didapati temuan baru yakni mengenai rendahnya 

kemampuan siswa kelas Va dan Vb dalam menggunakan ejaan ke dalam kaliamat 

maupun paragraf dengan tepat.  Rendahnya kemampuan siswa dalam hal 

ng patut diperhatikan oleh semua 

guru kelas yang membelajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia.  Fakta ini 

menjadi bukti kuat bagi para guru kelas untuk lebih membelajarkan dan 

memperhatikan siswa dalam menggunakan ejaan yang disempurnakan.  

Rangkuman langkah tindakan yang dilakukan pada setiap siklus disajikan 
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4.3  Keterbatasan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini sudah dilakukan sebaik mungkin 

sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah.  Akan tetapi peneliti menyadari bahwa 

selama penelitian tidak luput dari kekurangan.  Hal ini besar kemungkinan 

menyebabkan hasil penelitian kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Keterbatasan yang ada mungkin terjadi sejak penulisan proposal, ujicoba 

instrumen, pelaksanaan tindakan sampai dengan penulisan hasil, antara lain

a) peneliti menyadari keterbatasannya dalam memberikan perlakuan penelitian, 

    baik dalam merencanakan dan menyusun perangkat pembelajaran ataupun 

    dalam menyiapkan perangkat instrumen tes yang digunakan, yang semuanya 

    kemungkinan berakibat mempengaruhi hasil penelitian,

b) peneliti menyadari belum sepenuhnya dapat memanfaatkan dan menggunakan 

    media lain sebagai sarana untuk membelajarkan menulis karangan narasi 

    dengan teknik mind mapping pada siswa seperti yang diharapkan,

c) peneliti menyadari bahwa untuk tujuan penelitian yang berkaitan dengan 

    validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti tidak melakukan kalibrasi atau uji 

    ahli.
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Refleksi Siklus I:                               Tindakan I
Kelemahan mind mapping secara 
manual kurang menarik karena 
minim gambar dan variasi warna

                  Observasi I:
Mengamati kegiatan siswa 

dalam pembelajaran

Identifikasi: 
Kemampuan siswa dalam menulis 

karangan narasi masih rendah

Perencanaan Siklus I:
Menggunakan teknik mind 

mapping secara manual 

Perencanaan Siklus II:
Menggunakan  CD interaktif 
untuk membelajarkan mind 

mapping

Refleksi Siklus II:                                     Tindakan II
Kelemahan mind mapping dengan CD 
interaktif siswa tidak terlibat dalam 
pembuatan mind map
           
  

                                    Observasi II:
Mengamati kegiatan siswa 

dalam pembelajaran

Perencanaan Siklus III:
Menggunakan perangkat lunak 

mind mapping

Refleksi Siklus III:                                  Tindakan III
Telah mencapai indikator keberhasilan
Sehingga tindakan dihentikan                    
                                                                            Observasi III:

Mengamati kegiatan siswa 
dalam pembelajaran


