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MOTTO 

                   

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 

(Q.S. Al-Mujadilah : 11).1 

                 

 

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 

( Q.S. Al-Insyiroh : 5-6 ).  2  

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Bandung: PT Sygma Examedia 
Arkanleema, 2009), hlm. 543. 
2 Ibid. hal. 596 
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ABSTRAK 

       Nur Ikah Atikah. Upaya Meningkatkan Kreativitas Siswa dalam  Menulis 
Karangan Narasi dengan Pendekatan Kontekstual pada Mata Pelajaran Bahasa 
Indonesia Kelas IV A MI Sananul Ula, Piyungan, Bantul. Skripsi. Yogyakarta: 
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,  Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.  

Latar belakang masalah penelitian ini adalah kejenuhan dan kebosanan siswa 
atas model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran karangan narasi. 
Hal tersebut dapat menurunkan semangat dan motivasi siswa dalam mempelajari 
dan menulis karangan narasi yang sebenarnya merupakan sesuatu yang 
mengasyikkan pada usia mereka. Apabila semangat dan motivasi turun, maka 
keberhasilan pembelajaranpun akan jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, 
perlu diadakan penelitian untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis 
karangan narasi siswa kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan, Bantul. 

Penelitian tindakan kelas ini mengambil subjek penelitian siswa kelas IV  A 
MI Sananul Ula Piyungan, Bantul. Fokus penelitian ini adalah penerapan 
pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis 
karangan narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV A MI Sananul Ula 
Piyungan, Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, 
tes, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan pemaparan dalam bentuk penjelasan dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan: bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis 
karangan narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV A MI Sananul Ula 
Piyungan, Bantul berjalan lancar dan dapat mengembangkan motivasi siswa 
dalam menulis karangan narasi. Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 
pelajaran dengan adanya inovasi yang dilakukan pada penelitian ini. Hal ini 
ditunjukkan pada aktivitas siswa yang selalu meningkat pada tiap pertemuan baik 
di siklus I maupun siklus II. Peningkatan persentase aktivitas siswa pada akhir 
siklus I sampai akhir siklus II adalah sebanyak 30,43 %, data ini diambil dari 
persentase akhir siklus II (95,65 %) dikurangi persentase akhir siklus I (65,22 %). 
Peningkatan aktivitas siswa ini berarti juga bahwa penerapan pembelajaran 
dengan pendekatan kontekstual berpengaruh positif dalam peningkatan belajar 
siswa. Peningkatan kreativitas yang dicapai siswa kelas IV A MI Sananul Ula 
Piyungan Bantul dalam menulis karangan narasi pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia dengan menggunakan pendekatan kontekstual dirasa efektif . Hal ini 
dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata nilai yang diperoleh siswa mulai dari 
pre-test, siklus I, siklus II, dan post-test.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menjelaskan bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 4  

Kinsella dalam Aqib menjelaskan bahwa dalam belajar bahasa 

Indonesia meskipun sebagai bahasa ibu, para siswa menemui banyak kesulitan, 

khususnya dalam keterampilan menulis. Selanjutnya dikatakan bahwa menulis 

merupakan hal yang sulit karena menulis memerlukan penguasaan beberapa 

keterampilan seperti tata bahasa yang tepat dan bisa diterima sehingga 

hubungan antar kata-kata memerlukan mekanisme tanda baca, penulisan huruf 

besar, dan kosa kata yang tepat sesuai dengan tema yang diajarkan serta sesuai 

dengan tingkat kesesuaian dalam menulis.5  

Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan saintifik 

setelah siswa berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari 

sekitarnya. Pada dasarnya, semua siswa memiliki gagasan atau pengetahuan 

                                                             
4 Wardati, Implementasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 
2011), hlm. 129. 
5 Zainal  Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2009), hlm. 25.  
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awal yang sudah terbangun dalam wujud skemata. Dari pengetahuan awal dan 

pengalaman yang ada, siswa menggunakan informasi yang berasal dari 

lingkungannya dalam rangka mengonstruksi interpretasi pribadi serta makna-

maknanya. Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan yang 

relevan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, 

memberi kesempatan pada siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. 

Untuk membangun makna tersebut, proses belajar mengajar berpusat pada 

siswa.6    

 Proses pembelajaran di kelas tidak terlepas dari beberapa komponen 

yang saling berkaitan dan saling ketergantungan. Komponen-komponen 

tersebut adalah peserta didik, guru  sebagai pendidik, media pembelajaran dan 

strategi, metode atau pendekatan yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada 

pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. 

Oleh karenanya strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat 

bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu.7    

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan.8 Apabila 

dihubungkan dengan proses belajar mengajar, strategi adalah cara yang dipilih 

untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, 

                                                             
6 Hamdani,  Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 23. 
7 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 
Kencana, 2008), hlm. 127.   
8 Hamdani,  Strategi Belajar Mengajar,…………………… hlm. 18. 
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yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan 

pengalaman belajar pada siswa. Strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas 

pada prosedur kegiatan, tetapi termasuk di dalamnya materi atau paket 

pengajarannya.9  

Strategi belajar mengajar terdiri atas metode dan teknik atas semua 

komponen materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk 

membantu siswa mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan kata lain, 

strategi belajar mengajar juga merupakan pemilihan jenis latihan tertentu yang 

cocok dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap tingkah laku yang dipelajari 

harus dipraktikkan. Karena setiap materi dan tujuan pengajaran berbeda satu 

sama lain, jenis kegiatan yang harus dipraktikkan oleh siswa memerlukan 

persyaratan yang berbeda pula.10  

Dalam memilih strategi, metode atau pendekatan guru hendaknya 

memperhatikan apa yang dibutuhkan dan cocok untuk setiap peserta didik. Jadi 

metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Hal ini 

bertujuan untuk menjadikan pembelajaran bermakna, tepat sasaran dan 

menyenangkan. Apabila iklim pembelajaran yang dirasakan peserta didik 

seperti hal tersebut di atas, maka tugas guru dalam mengajar dapat dikatakan 

berhasil.    

Selain itu, guru juga bertugas memupuk kemampuan peserta didik 

untuk berpikir kreatif. Paradigma dan cara berpikir di kalangan guru adalah 

generalisasi dan homogenitas dalam kelas. Maka, proses pendidikan pun 

                                                             
9 Ibid. hlm. 19. 
10 Ibid. hlm. 19. 
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berjalan cenderung linear dengan orientasi dasar pada penyelesaian materi 

pelajaran sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum. Pola semacam ini 

cenderung memposisikan siswa secara generalis dengan mereduksi keunikan 

dan karakteristik masing-masing siswa.  

Implikasi lebih jauh dari kondisi ini adalah anak didik menjadi insan 

yang justru kering dari nilai-nilai kreativitas. Titik tekan pendidikan hanya 

pada aspek kognitif, seperti yang selama ini dikembangkan, dalam 

kenyataannya menyisakan berbagai macam persoalan. Kualitas anak didik dari 

tahun ke tahun justru semakin terpuruk. Melihat kondisi seperti ini guru 

hendaknya megubah paradigma pemikirannya bahwa siswa itu memiliki corak 

dan karakteristik yang satu sama lain berbeda. Agar keperluan seluruh siswa 

terpenuhi dan perkembangan kreativitas anak semakin melejit.  

Kreativitas anak dalam berpikir tercermin dalam berbagai hal, di 

antaranya dalam diri peserta didik punya hasrat untuk selalu ingin tahu, tidak 

serta merta menerima begitu saja apa yang disampaikan guru. Peserta didik 

selalu mengajukan berbagai pertanyaan berkaitan dengan materi yang 

disampaikan apabila merasa kurang puas dengan penjelasan guru mereka 

mencari referensi atau sumber lain demi mendapatkan jawaban yang valid atas 

pertanyaan yang diajukan.  

Mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik dituntut untuk 

menguasai beberapa aspek yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan 

menulis. Dalam penelitian yang akan diadakan ini peneliti hanya menekankan 
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pada aspek menulis, yang selama ini dirasakan cukup sulit untuk direalisasikan 

atau diajarkan dan diserap oleh peserta didik. 

Selanjutnya kreativitas peserta didik juga tercermin dari 

kemampuannya dalam menyusun atau membuat sebuah karangan. Kreativitas 

peserta didik di sini yaitu seberapa jauh mereka dapat berimajinasi tentang 

bagaimana menceritakan sebuah benda atau menuangkan suatu peristiwa yang 

pernah dialami dalam sebuah tulisan. Karangan tersebut semestinya dengan 

menggunakan kosakata, ejaan dan tata penulisan yang telah mereka kuasai 

dengan runtut dan benar.  Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa karangan yang 

mereka buat sarat dengan bahasa anak-anak mereka yang khas dan 

mendominasi. 

Menulis sendiri sesungguhnya memiliki banyak manfaat. Pertama, 

menulis dapat membangkitkan ide-ide (gagasan) baru. Kedua, menulis 

membantu mengorganisasikan gagasan-gagasan dan menjelaskan 

(menjernihkan) konsep-konsep. Ketiga, menulis dapat membuat jarak antara 

penulis dan gagasan-gagasannya sehingga gagasan-gagasan tersebut mudah 

dievaluasi oleh penulisnya. Keempat, menulis membantu menyerap dan 

mengolah informasi sehingga ketika menulis topik dapat dipelajari dengan 

lebih baik. Kelima, menulis dapat membantu kita menyelesaikan masalah; kita 

dapat menguji dengan menguraikan elemen-elemen masalah kedalam bentuk 
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tulisan. Keenam, menulis menjadikan kita sebagai pembelajar yang aktif 

dibandingkan menjadi penerima informasi yang pasif.11  

Selama ini metode yang diterapkan dalam pembelajaran mengarang di 

MI Sananul Ula Piyungan Bantul menggunakan metode ceramah dan metode 

gambar  yang telah tersedia dalam buku sumber ajar. Walaupun siswa ada yang 

tertarik, tetapi sebagian lain cenderung bosan dengan gambar yang sering 

mereka temui di buku tersebut. Siswa menceritakan peristiwa yang ada dalam 

gambar, apabila gambar yang digunakan sama, anak lebih cenderung ikut-

ikutan dalam membuat karangan. Padahal sebagian tugas guru juga untuk 

memupuk kreativitas anak. Selain itu, siswa juga diberi tugas untuk 

menceritakan kembali pengalaman yang dialami mereka yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan. Akibatnya, hasil yang dicapai oleh siswa tidak maksimal. 

Hal itu terbukti bahwa nilai yang dicapai oleh beberapa siswa yang belum 

memuaskan dan belum memenuhi KKM yang telah ditetapkan yaitu 70. Nilai 

beberapa siswa tersebut berkisar antara 50 sampai 68. 

Pendekatan yang diajukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu pendekatan 

yang membantu guru mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia 

nyata. Pembelajaran ini memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan 

yang diperoleh di kelas dan penerapannya dalam kehidupan siswa sebagai 

anggota keluarga, dan anggota masyarakat.12 Ada tujuh komponen dalam 

                                                             
11 Ngainun Naim, Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 
174-175. 
12Nurul, Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) dalam Pembelajaran Bahasa 
dan Sastra Indonesia,  http://nurul071644249.wordpress.com/2010/06/06/pendekatan-kontekstual-
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pendekatan kontekstual yaitu konstruktivisme, menemukan (inqury), bertanya 

(questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan 

(modelling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic 

assessment). Pada penelitian ini komponen yang terlihat adalah kostruktivisme, 

menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning community), dan refleksi 

(reflection). Dengan pendekatan tersebut diharapkan lebih memudahkan guru 

untuk memupuk kreativitas peserta didik. Bagi peserta didik, tertanamnya 

pikiran yang kreatif dalam menghadapi tantangan di segala bidang.   

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang yang tertulis di atas, penulis dapat 

merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dipecahkan dan dicari 

kebenarannya setelah melakukan proses penelitian. Rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendekatan kontekstual dalam menulis karangan 

narasi mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas IV A di MI 

Sananul Ula Piyungan Bantul?   

2. Apakah ada peningkatan kreativitas siswa kelas IV A dalam menulis 

karangan narasi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual di MI Sananul Ula Piyungan Bantul? 

 

 

                                                                                                                                                                       
contextual-teaching-and-learningdalam-pembelajaran-bahasa-dan-sastra-indonesia/ diunduh 
tanggal 15 Februari 2012 pukul 20.30 WIB  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis karangan 

narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV A MI Sananul Ula 

Piyungan Bantul dengan menggunakan pendekatan kontekstual.  

2. Untuk dapat mengetahui peningkatan kreativitas siswa kelas IV A MI 

Sananul Ula Piyungan Bantul dalam menulis karangan narasi pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan kontekstual.  

D. Manfaat Penelitian 

        Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan alternatif 

pendekatan dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia dan umumnya dalam pelajaran lainnya 

yang sekiranya cocok dalam pelaksanaannya.  Selain itu dengan 

dilaksanakanya penelitian tindakan kelas ini, guru bidang studi dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menjadi kreatif dan inovatif 

dalam menciptakan pembelajaran. 

2. Bagi Peserta Didik   

Manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah bahwa peserta didik  

mampu untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuannya dalam 

menulis karangan narasi dengan pengalaman mereka sendiri. Disamping 

itu peserta didik diharapkan lebih antusias dan berperan aktif dalam proses 

belajar mengajar. 
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3. Bagi Institusi 

Bagi institusi, penelitian tindakan kelas ini akan memberikan 

sumbangan  dalam peningkatan pembelajaran di Madrasah. Selain itu 

penelitian ini akan berdampak pada peningkatan out put madrasah.  

E. Kajian Pustaka 

Ada beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan judul yang 

diangkat oleh peneliti. Di antaranya adalah sebagai berikut;  

1. Skripsi hasil karya Etik Ma’sumah Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  dengan judul “Penerapan Contextual 

Teaching and Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V di MIN 

Ngawen Gunung Kidul (Penelitian Tindakan Kelas),  penelitian ini 

berkesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis karangan narasi 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan 

kemampuan karangan narasi dan berpengaruh positif untuk meningkatkan 

aktivitas dalam belajar siswa MIN Ngawen Gunung Kidul.13 

2. Skripsi hasil karya R. Moehamad Fatin Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2011 dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kontekstual 

untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Mata Pelajaran 

                                                             
13 Etik Ma’sumah, “Penerapan Contextual Teaching and Learning untuk Meningkatkan 
Kemampuan Menulis Karangan Narasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V di MIN 
Ngawen Gunung Gunung Kidul (Penelitian Tindakan Kelas)” (Yogyakarta Skripsi S1 Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009) 
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Pendidikan Islam pada Kelas V SD Islam “Al-Islam” Sleman Tahun Ajaran 

2010/2011, penelitian ini berkesimpulan bahwa guru dapat menerapkan 

pembelajaran kontekstual dengan rata-rata nilai yang menunjukkan 

peningkatan dari siklus I ke siklus II, dan terlihat adanya peningkatan 

pemahaman siswa dengan adanya peningkatan nilai pada aspek-aspek 

pemahaman siswa.14  

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alvi Syukron Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011 dengan judul “ Upaya 

Meningkatakan Prestasi Belajar Matematika Materi Pecahan Melalui 

Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas III MI Ma’arif Sangon”. Dalam 

skripsi ini disimpulkan bahwa (a) pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 

dalam dua siklus dengan dua kali pertemuan dalam tiap siklusnya. 

Menggunakan media gula jawa dan menerapkan tujuh komponen 

pembelajaran kontekstual, (b) adanya peningkatan prestasi belajar yang 

cukup signifikan dibandingkan sebelum menggunakan pendekatan 

kontekstual.15 

4. Skripsi yang ditulis oleh Arif Wibowo jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2008 dengan judul “Implementasi Pendekatan Contextual Teaching and 

                                                             
14 R. Moehamad Fatin, “Penerapan Pembelajaran Kontekstual untuk Meningkatkan Pemahaman 
Siswa terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam pada Kelas V SD Islam “Al-Islam” Sleman 
Tahun Ajaran 2010/2011” (Yogyakarta Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
2011). 
15 Muhammad Alvi Syukron, “Upaya Meningkatakan Prestasi Belajar Matematika Materi Pecahan 
Melalui Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas III MI Ma’arif Sangon” (Yogyakarta Skripsi 
S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011). 
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Learning dalam Pengajaran Hiwar di MTs Negeri Sleman Kota”. Dalam 

skripsi ini disimpulkan bahwa (1) pengajaran hiwar dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning terbukti dapat mewujudkan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, (2) dengan 

menggunakan pendekatan  Contextual Teaching and Learning guru dengan 

mudah menyampaikan materi hiwar karena mnegkolaborasikan 

pengetahuan siswa dengan pengetahuan yang didapat di sekolah, (3) 

pembelajaran hiwar dengan mengkonstruksikan pengetahuan siswa masih 

harus dipancing terlebih dahulu untuk mengemukakan ide-ide atas inisiatif 

sendiri, (4) belajar dengan proses menemukan, baik arti kata dan 

kandungan hiwar dapat menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif, (5) 

dengan adanya kelompok belajar di kelas, kemampuan siswa menjadi 

merata, (6) dengan memberi contoh hiwar, intonasi dan pelafalan siswa 

menjadi lebih baik, mudah ditirukan dan dipahami, (7) dalam proses 

belajar, sedikit dari siswa yang aktif bertanya kepada guru tentang 

pelajaran, (8) media yang digunakan masih sederhana berupa papan tulis, 

buku panduan dan terkadang gambar, masih jarang menggunakan media 

elektronik, (9) suasana kelas sesekali terasa tegang dan kaku, (10) sistem 

penilaian yang digunakan sudah baik dan sesuai dengan teori penilaian 

Contextual Teaching and Learning.16 

Dengan memperhatikan beberapa kajian pustaka di atas maka penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan judul upaya meningkatkan 
                                                             
16 Arif Wibowo, “Implementasi Pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam Pengajaran 
Hiwar di MTs Negeri Sleman Kota” (Yogyakarta Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 
2008). 
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kreativitas siswa dalam  menulis karangan narasi dengan pendekatan 

kontekstual mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV A MI Sananul Ula 

Piyungan Bantul, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Yaitu dalam penelitian ini lebih ditekankan pada upaya 

peningkatan kreativitas yang dimiliki siswa dalam hal menulis karangan narasi 

dan keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran.. Dengan cerpen sebagai 

media pembelajaran penulisan karangan narasi, sisaw akan lebih mudah untuk 

menuliskan pikiran dan pengalam pribadi mereka dalam bentuk tulisan narasi. 

Pada penelitian sebelumnya pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan 

pemahaman, kemampuan,dan prestasi  siswa. 

F. Landasan Teori 

1. Pengertian Kreativitas  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kreativitas adalah 

kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk menciptakan sesuatu. 

Kreativitas juga diartikan sebagai suatu pola berpikir atau ide yang timbul 

secara spontan dan imajinatif, yang mencirikan hasil artistik penemuan 

ilmiah dan penciptaan baru, walaupun mungkin orang lain telah 

menemukan atau memproduksi sebelumnya. 

Terlepas dari berbagai definisi yang ada, satu hal yang mendasar 

dan perlu diperhatikan yang menjadi titik temu berkaitan dengan 

kreativitas, yaitu sebuah kemampuan untuk menciptakan atau 

menghasilkan sesuatu hasil karya atau ide-ide yang sama sekali baru. 

Kreativitas bukan sekedar merupakan hasil dari proses berpikir yang 
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disengaja, melainkan juga anugerah dari Yang Kuasa kepada siapa saja 

yang dikehendaki. Dalam pemaknaan seperti ini, kreativitas merupakan 

potensi yang bersifat alamiah pada semua manusia, semua manusia 

memilikinya.  Dalam istilah Islam kreativitas disebut sebagai fitrah, yaitu 

potensi yang bersifat suci, positif, dan siap berkembang mencapai 

puncaknya.  

Dengan demikian, sesungguhnya kreativitas adalah potensi yang 

dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. Tidak ada manusia yang 

tidak memiliki potensi kreatif. Persoalannya, potensi kreatif itu tidak akan 

berubah dan berkembang kalau tidak didayagunakan secara baik. Potensi 

tersebut akan tetap tinggal sebagai potensi belaka.17 

Gardner dalam Elaine B. Johnson menyatakan bahwa setiap 

manusia memiliki kapasitas untuk menggunakan pikiran dan imajinasi 

mereka secara konstruktif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kita 

bisa merumuskan sebuah ide baru yang kan semakin menyempurnakan 

produk yang sudah ada, atau kita bisa menciptakan sebuah cara, yang 

benar-benar baru, bagaimana memberikan suara pada saat pemilihan 

umum. Baik kita memperbaiki sesuatu yang sudah dikenal maupun 

memperkenalkan sesuatu yang unik, baik  kita muncul dengan ide orisinal, 

puisi, lukisan, mesin, maupun membuat makanan baru dengan resep lama, 

kita menciptakan sesuatu yang baru. Tentu saja, tindakan yang kreatif 

memperkaya hidup, sementara tindakan yang merusak akan merusak 

                                                             
17 Ngainun Naim, Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan,.........., hlm. 229. 
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hidup. Karena kreativitas menambahkan keanekaragaman tak terbatas 

yang mengisi alam semesta, maka bisa dikatakan mereka yang 

menciptakan telah bertindak selaras dengan alam.18    

Dalam perkembangannya, kreativitas bisa tumbuh dan berkembang 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor intenal yang 

mempengaruhi kreativitas adalah aspek kognitif dan aspek kepribadian. 

Aspek kognitif terdiri dari kecerdasan (inteligensi), pengalaman dan 

keterampilan; sedangkan aspek kepribadian terdiri dari rasa ingin tahu, 

harga diri, kepercayaan diri, sifat mandiri, berani mengambil resiko, dan 

asertif.  

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kreativitas adalah 

lingkungan. Faktor lingkungan yang paling penting adalah lingkungan 

yang dapat memberikan dukungan berupa suatu kebebasan bagi individu 

dan menghargai kreativitasnya. Suatu lingkungan yang tidak mendukung 

upaya untuk mengapresiasikan potensi dan kebebasan individu bukan 

sekedar mengurangi kemampuan kreatif, tetapi dalam jangka waktu yang 

panjang dapat memusnahkannya sama sekali.  

Kreativitas memang seharusnya dilatih dan diberdayakan secara 

optimal. Tidak mungkin seseorang yang hanya berdiam diri saja daya 

kemampuan untuk kreativitasnya akan berkembang dengan sendirinya. 

Apabila dia ingin kemampuan kreativitasnya berkembang maka harus 

                                                             
18 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning, (Bandung: Mizan Learning Center, 
2007), hlm. 212.  
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tanggap, mengambil langkah-langkah progresif, dan mencari berbagai 

peluang bagi perkembangan kreativitasnya.  

Melihat kondisi seperti ini, pengembangan kreativitas sangat 

penting  untuk ditumbuhkembangkan dalam diri anak sejak usia dini. 

Dengan berkembangnya daya kreativitas seseorang maka dia mudah untuk 

pengaktualisasikan diri secara optimal. 

Agar kreativitas bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, J. 

Stanley Gray dalam Ngainun Naim menyebutkan adanya dua prasyarat 

yang harus dipenuhi, yaitu motivasi dan informasi. Motivasi atau dorongan 

internal yang muncul baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar untuk 

melatih kreativitas akan membuat kita bergairah. Seseorang mau 

melakukan sesuatu karena adanya faktor yang memotivasi. Motivasi bisa 

muncul dari diri sendiri, dari orang lain, dari membaca buku, maupun dari 

berbagai sumber lainnya. Namun, sesungguhnya sumber motivasi yang 

terbesar berasal dari diri sendiri.19 

 Ciri-ciri kreatif yang dapat ditunjukkan dalam diri seseorang 

kurang lebih meliputi: kelancaran, kelenturan, atau keluwesan, dan 

orisinalitas dalam berpikir. Kreativitas merupakan salah satu faktor yang 

ada pada setiap individu yang berkembang secara berkesinambungan, 

sehingga guru harus memperhatikan cara untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kreativitas pada diri siswa dalam proses pembelajaran. 

Setiap siswa pada dasarnya memiliki kreativitas, namun hal ini sering 

                                                             
19 Ngainun Naim, Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan,.........., hlm. 231-232. 
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tidak dihiraukan dalam proses pembelajaran sehingga ini berakibat pada 

terpendamnya kreativitas dalam perilaku siswa yang cenderung untuk 

diam. Siswa tidak dirangsang untuk menemukan dan memecahkan 

masalahnya sendiri. Untuk itu perlu bagi seorang pendidik menggunakan 

suatu metode yang tepat untuk membangkitkan kreativitas dalam diri 

peserta didiknya. 

Kreativitas akan menjadikan seseorang memiliki daya penciptaan, 

penemuan, semangat problem solving, dan berbagai nilai-nilai inovatif 

lainnya. Pada titik inilah kreativitas dan inovasi sesungguhnya sebuah 

rangkaian. Sebagaimana dikatakan Rhenald Khasali, kreativitas adalah 

proses timbulnya ide baru, sedangkan inovasi adalah implementasi atas ide 

tersebut. Semakin banyak siswa yang mampu mengembangkan 

kreativitasnya maka semakin banyak langkah inovatif yang dilakukan. Di 

antara kunci penting dalam mengembangkan kreativitas anak adalah lewat 

jalan membangun komunikasi yang baik dengan mereka.20 

2. Pendekatan Kontekstual 

a. Pengertian  

Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut 

pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada sudut 

pandang terjadinya suatu  proses yang sifatnya masih umum, 

didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan dan melatari 

metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Komalasari 

                                                             
20 Ibid, hlm. 241. 
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(2008) mengelompokkan pendekatan konstektual dan pendekatan 

konvensional/tradisional. Pendekatan konstektual menempatkan siswa 

dalam konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal 

siswa dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus 

memperhatikan faktor kebutuhan individual siswa dan peran guru. 21 

Pendekatan pembelajaran adalah sebagai aktifitas guru dalam 

memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sebagai 

penjelas dan juga mempermudah bagi para guru memberikan pelayanan 

belajar dan juga mempermudah siswa untuk memahami materi ajar 

yang disampaikan guru, dengan memelihara suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Pendekatan kontekstual dapat membuat variasi dalam 

pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai. 

Pendekatan pembelajaran tentu tidak kaku harus menggunakan 

pendekatan tertentu, artinya memilih pendekatan disesuaikan dengan 

kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang sering dipakai oleh para 

guru antara lain: pendekatan konsep dan proses, pendekatan deduktif 

dan induktif pendekatan ekspositori dan heuristik, pendekatan 

kecerdasan dan pendekatan konstektual. Tokoh penemu pendekatan 

kontekstaual adalah Elaine B. Johnson, beliau adalah seorang konsultan 

para pendidik dan pelaku bisnis, dengan pengalamannya yang 

                                                             
21 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 54. 
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sedemikian luas memungkinkanya untuk melakuan eksperimen dengan 

berbagai strategi mengajar yang akhirnya berubah menjadi CTL.   

Pendekatan kontekstual mendasarkan pada filosofi 

konstruktivisme. Glasersfeld dalam Kokom menegaskan bahwa 

pengetahuan buanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas). Pengetahuan 

bukanlah gambaran dari dunia nyata kenyataan yang ada. Pengetahuan 

selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan 

melalui kegiatan seseorang. Seseorang membentukskema, kategori, 

konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. 

Dengan demikian pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari 

pengamat, melainkan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan 

dari pengalaman atau dunia sejauh dialaminya.22    

Dengan demikian, konstruktivisme beranggapan bahwa 

pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia. Manusia mengonstruksi 

pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, 

pengalaman dan lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar 

bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan atau fenomena yang sesuai. Bagi konstruktivisme, 

pengetahuan tidak dapa ditransfer begitu saja dari seseorang kepada 

yang lain, tetapi diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. 

Tiap orang harus mengonstruksi pengetahuan sendiri. Pengetahuan 

                                                             
22 Ibid. hlm. 15. 



19 
 

bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang 

berkembang terus-menerus.23 

Pendekatan kontekstual (CTL) merupakan konsep belajar yang 

beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan 

diciptakan secara alamiah, artinya belajar akan lebih bermakna jika 

anak “bekerja” dan “mengalami” sendiri apa yang dipelajarinya, bukan 

sekedar “mengetahuinya”.24 

Pembelajaran kontekstual (Contextual Theaching and Learning 

atau CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru menghubungkan 

antar materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari 

konteks yang terbatas sedikit demi sedikit, dan dari proses 

mengonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat.25  

Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran 

yang memberikan fasilitas kegiatan siswa untuk mencari, mengolah, 

dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret (terkait 

dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam 

mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, 

                                                             
23 Ibid. hlm. 16. 
24 Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 293. 
25 Ibid. hlm. 296. 
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pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang 

terpenting adalah proses.26 

b. Karakteristik dan Komponen Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang 

khas yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran lain. 

Blanchard dalam Kokom mengidentifikasi beberapa karakteristik 

pendekatan kontekstual (contextual instruction) sebagai berikut: (1) 

relies on spatial memory (bersandar pada memori mengenai ruang), (2) 

typically integrated multiple subjects (mengintegrasikan berbagai 

subjek materi/disiplin), (3) value of information is based on individual 

need (nilai informasi didasarkan pada kebutuhan siswa), (4) relates 

information with prior knowledge (menghubungkan informasi dengan 

pengetahuan awal siswa), dan (5) authentic assessment thruoght 

practical application or solving of realistic problem (penilaian 

sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata).27  

Johnson B. Elaine dalam Kokom komponen pembelajaran 

kontekstual meliputi: (1) menjalin hubungan-hubungan yang bermakna 

(making meaningful connections); (2) mengerjakan pekerjaan yang 

berarti (doing significant work); (3) melakukan proses belajar yang 

diatur sendiri ( self-regulated learning); (4) mengadakan kolaborasi 

(collaborating); (5) berpikir kritis dan kreatif (critical and creative 

thinking); (6) memberikan layanan secara individual (nurturing the 
                                                             
26 Rusman,  Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2010), hlm. 190 
27 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, .........hlm. 7 
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individual); (7) mengupayakan pencapaian standar yang tinggi 

(reaching high standards); dan (8) menggunakan asesmen autentik 

(using authentic assessment).28   

Inilah penjelasan sekilas tentang tujuh komponen tersebut di 

atas:  

1) Konstruktivisme (constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) 

dalam CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau 

kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

membangun pengetahuan itu memberi makna melalui pengalaman 

yang nyata. Batasan konstruktivisme di atas memberikan 

penekanan bahwa konsep bukanlah tidak penting sebagai bagian 

integral dari pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa, 

akan tetapi bagaimana dari setiap konsep atau pengetahuan yang 

dimiliki siswa itu dapat memberikan pedoman nyata terhadap siswa 

untuk diaktualisasikan dalam kondisi nyata.   

 Pembelajaran akan dirasakan memiliki makna apabila 

secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan 

pengalaman sehari-hari yang dialami oleh para siswa itu sendiri. 

Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki bekal wawasan yang 

                                                             
28 Rusman,  Model-model Pembelajaran............, hlm. 192 
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cukup luas, sehingga dengan wawasannya itu ia selalu dengan 

mudah memberikan ilustrasi, menggunakan sumber belajar, dan 

media pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk aktif 

mencari dan melakukan sendiri kaitan antara konsep yang 

dipelajari dengan pengalamannya.29    

2) Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan 

pembelajaran berbasis kontekstual yang berpendapat bahwa 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari 

menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang 

merujuk pada kegiatan menemukan, apa pun materi yang 

diajarkannya. Semua mata pelajaran dapat menggunakan 

pendekatan inkuiri, kata kunci dari strategi ini adalah “siswa 

menemukan sendiri”.30  

3) Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari 

bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran 

berbasis kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran sebagai 

kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai 

kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa kegiatan bertanya 

merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang 

                                                             
29 Ibid, hlm. 193-194. 
30 Kunandar, Guru Profesional, ...... hlm. 309. 
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berbasis inkuiri, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa 

yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang 

belum diketahuinya. Dalam aktivitas belajar bertanya dapat 

diterapkan: antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, 

antara siswa dengan guru, antara siswa  dengan orang lain, dan 

sebagainya.31 

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)  

Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil belajar 

yang diperoleh dari kerjasama dengan oranglain. Hasil belajar 

diperoleh dari sharing antara teman, antarkelompok, dan antara 

yang sudah tahu ke yang belum tahu. Di dalam kelas CTL, guru 

disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-

kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok yang anggotanya 

heterogen. Yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberi 

tahu yang belum tahu, yang cepat menangkap mendorong 

temannya yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi 

usul, dan seterusnya.32 

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila terjadi komunikasi 

dua arah. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat 

belajar memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya 

dan juga sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari 

teman belajarnya.  

                                                             
31 Ibid, hlm. 310.  
32 Ibid. hlm. 312. 
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Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apabila ada pihak 

yang dominan dalam berkomunikasi. Tidak ada pihak yang segan 

bertanya, tidak ada pihak yang paling tahu, semua pihak harus 

saling berbagi dan mau mendengarkan. Semua pihak harus merasa 

bahwa setiap orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman, atau 

keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari. 

5) Pemodelan (Modelling) 

Pemodelan artinya dalam sebuah pembelajaran 

keterampilan atau pengetahuan tertentu. Pemodelan pada dasarnya 

membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan 

bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar, dan 

melakukan apa yang diinginkan guru agar siswa-siswanya 

melakukan.33  

Guru bukan satu-satunya model dan sumber belajar, karena 

segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki guru akan 

mengalami hambatan dan sedikit kesulitan dalam memberi 

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang cukup 

heterogen. Oleh karena itu, pemodelan dapat dijadikan alternatif 

untuk mengembangkan pembelajaran agar siswa bisa memenuhi 

harapan siswa bisa memenuhi harapannya secara menyeluruh, dan 

membantu mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh guru. 

Pemodelan dapat dilakukan juga dengan melibatkan siswa, tokoh 

                                                             
33 Ibid. hlm. 313. 
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masyarakat, seorang pedagang, penulis, tukang kayu, atau ahli 

geografi yang tentunya model tersebut sesuai dengan materi yang 

sedang dikaji.  

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang yang baru dipelajari 

atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita kita 

lakukan dimasa lalu. Refleksi merupakan gambaran terhadap 

kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima. Refleksi 

merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan 

yang baru diterima.34 

Siswa mengendapkan sesuatu yang baru saja dipelajarinya 

struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau 

revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon 

terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 

Kunci dari kegiatan refleksi adalah bagaiman pengetahuan itu 

mengendap di benak siswa. Siswa mencatat apa yang sudah 

dipelajari dan bagaimana merasakan ide-ide baru. Guru perlu 

melaksanakan refleksi pada akhir program pengajaran. Pada akhir 

pembelajaran, guru menyisihkan waktu sejenak agar siswa 

melakukan refleksi. Perwujudannya dapat berupa pernyataan 

langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu, catatan atau 

                                                             
34 Ibid. hlm. 314. 
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jurnal di buku siswa, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran 

hari itu, diskusi, dan hasil karya.35  

7)  Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Penilaian adalah proses pengumpulan data-data yang dapat 

memberikan petunjuk terhadap perkembangan pengalaman belajar 

siswa. Dengan terkumpulnya data-data dan informasi yang lengkap 

sebagai perwujudan dari penerapan penilaian, maka akan semakin 

akurat pula pemahaman guru terhadap proses dan hasil pengalaman 

belajar setiap siswa.  

Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan semata hasil, 

dan dengan berbagi cara. Penilaian dapat berupa penilaian tertulis 

(pencil and paper test) dan penilaian berdasarkan perbuatan 

(performance based assessment), penugasan (project), produk 

(product), atau portofolio (portfolio).36  

c. Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran 

Tradisional 

Adapun perbedaan pembelajaran kontekstual dengan 

pembelajaran tradisional  yang dikutip dari Ditjen Dikdasmen oleh 

Kokom Komalasari dalam bukunya dengan judul Pembelajaran 

Kontekstual sebagai berikut: 

 

                                                             
35 Ibid. hlm. 135.  
36 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, .........hlm. 13. 



27 
 

Tabel 1.1 Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan 

Pembelajaran Tradisional 

Pendekatan CTL Pendekatan Tradisional 

Siswa secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran   

Siswa adalah penerima informasi 

secara pasif  

Siswa belajar dari teman melalui 

kerja kelompok, diskusi, dan 

saling koreksi 

Siswa belajar secara individual 

Pembelajaran dikaitkan dengan 

kehidupan nyata dan atau masalah 

yang disimulasikan 

Pembelajaran sangat abstrak dan 

teoritis 

Perilaku dibangun atas kesadaran 

sendiri 

Perilaku dibangun atas kebiasaan 

Keterampilan dikembangkan atas 

dasar pemahaman  

Keterampilan dikembangkan atas 

dasar latihan  

Hadiah untuk perilaku baik adalah 

kepuasan 

Hadiah untuk perilaku baik adalah 

pujian atau nilai (angka) rapor 

Seseorang tidak melakukan yang 

jelek karena dia sadar hal itu keliru 

dan merugikan 

Seseorang tidak melakukan yang 

jelek karena dia takut hukuman 

Bahasa diajarkan dengan 

pendekatan komunikatif, yakni 

siswa diajak menggunakan bahasa 

Bahasa diajarkan dengan 

pendekatan struktural: rumus 

diterangkan sampai paham, 
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dalam konteks nyata kemudian dilatihkan (drill) 

Pemahaman rumus dikembangkan 

atas dasar skemata yang sudah ada 

dalam diri siswa 

Rumus itu ada di luar diri siswa, 

yang harus diterangkan, diterima, 

dihafalkan, dan dilatihkan 

Pemahaman rumus itu relatif 

berbeda antara siswa yang satu 

dengan lainnya sesuai skemata 

siswa (on going process of 

development) 

Rumus adalah kebenaran absolut 

(sama untuk semua orang). Hanya 

ada dua kemungkinan, yaitu 

pemahaman rumus yang salah 

atau benar 

Siswa diminta bertanggung jawab 

memonitor dan mengembangkan 

pembelajaran mereka masing-

masing  

Guru adalah penentu jalannya 

proses pembelajaran  

Penghargaan terhadap pengalaman 

siswa sangat diutamakan  

Pembelajaran tidak 

memperhatikan pengalaman siswa 

Hasil belajar diukur dengan 

berbagai cara: proses bekerja, hasil 

karya, penampilan, rekaman, tes, 

dll 

Hasil belajar diukur hanya dengan 

tes  

Pembelajaran terjadi di berbagai 

tempat, konteks, dan setting  

Pembelajaran hanya terjadi dalam 

kelas 

Penyesalan adalah hukuman dari 

perilaku jelek 

Sanksi adalah hukuman dari 

perilaku jelek 
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Perilaku baik berdasar motivasi 

instrinsik 

Perilaku baik berdasar motivasi 

ekstrinsik 

Seseorang berperilaku baik karena 

yakin itulah yang terbaik dan 

bermanfaat 

Seseorang berperilaku baik karena 

dia terbiasa melakukan begitu. 

Kebiasaan ini dibangun dengan 

hadiah yang menyenangkan. 

 

3. Karangan Narasi 

Narasi adalah cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa 

menurut urutan waktu terjadinya, namun pada dasarnya merupakan 

jawaban terhadap apa yang terjadi (bisa berupa biografi, hikayat, 

pengalaman pribadi, dll). 

Menurut Keraf, karangan narasi adalah suatu bentuk wacana yang 

sasaran utamanya tindak-tanduk yang dirangkai menjadi sebuah peristiwa 

yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Setiap narasi memiliki sebuah 

plot atau alur yang didasarkan pada kesinambung-sinambungan peristiwa-

perisiwa dalam narasi itu dalam hubungan sebab akibat. Ada bagian yang 

mengawali narasi itu, ada bagian yang merupakan perkembangan lebih 

lanjut dari situasi awal, dan ada bagian yang mengakhiri narasi itu. Alurlah 

yang menandai kapan sebuah narasi itu mulai dan kapan berakhir. Tidak 

perlu dipersoalkan, bahwa akhir narasi masih menimbulkan persoalan baru 
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lagi. Alur ditandai oleh puncak atau klimaks dari perbuatan dramatis 

dalam rentang laju narasi itu.37 

Dengan kata lain pula, narasi adalah bentuk tulisan yang berusaha 

menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak-tanduk perbuatan 

manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung 

dalam suatu kesatuan waktu.38   

Karangan narasi mempunyai beberapa  unsur pembentuk yang 

terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu gagasan dan mekanik tulisan. 

a. Isi gagasan, unsur-unsur pembentuk karangan narasi meliputi alur dan 

penceritaan. 

b. Mekanik tulisan, unsur-unsur yang terkait dengan menggunakan unssur 

bahasa itu sendiri atau permasalahan tata bahasa. Adapun unsur-unsur 

yang termasuk dalam bentuk tulisan atau mekanik karangan ini adalah 

ejaan, kalimat paragraf, dan wacana. Adapun ejaan meliputi huruf, 

penulisan kata, dan penerapan tanda baca. 

Adapun pola sederhana dari karangan narasi ada tiga, yaitu: awal, 

tengah, dan akhir.   

a. Awal narasi biasanya berisi pengantar yaitu memperkenalkan suasana 

dan tokoh. Bagian awal sebaiknya dibuat menarik agar dapat menyita 

perhatian pembaca. 

b. Bagian tengah merupakan bagian yang memunculkan suatu 

konflik. Konflik lalu diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konflik 

                                                             
37 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 136. 
38 Nurudin, Dasar-dasar Penulisan, (Malang: UMM Press, 2010),hlm. 71. 



31 
 

timbul dan mencapai klimaks, secara berangsur-angsur cerita akan 

mereda. 

c. Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan bermacam-

macam. Ada yang menceritakannya dengan panjang, ada yang singkat, 

ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita dengan 

mempersilakan pembaca untuk menebaknya sendiri. 

4. Bahasa Indonesia 

Bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah alat yang 

digunakan manusia untuk saling berhubungan atau berkomunikasi.  

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang disepakati dalam 

ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil 

Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta. Salah satu ikrar Sumpah Pemuda 

yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

adalah “kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan- 

bahasa Indonesia”.39 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan 

dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan 

membantu peserta  didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang 

lain, menggemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam 

masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta 

menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. 

                                                             
39 Eneng Herniti, Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), 
hlm. 5.  
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Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting 

yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara 

lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara. 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
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Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang 

meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, peneliti dapat merumuskan 

hipotesis bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis karangan narasi pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan, Bantul. 

H. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

a. Tempat   : MI Sananul Ula Piyungan, Bantul  

b. Waktu Pelaksanaan : 01 sampai 24 Mei 2012  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas IV 

A MI Sananul Ula Piyungan, Bantul. Objek penelitian tindakan kelas ini 

adalah keseluruhan proses serta hasil pembelajaran bahasa Indonesia siswa 

kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan, Bantul dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual.  

3. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas 

(PTK), penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru 

dikelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menunjukan 
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peningkatan yang signifikan. Dengan demikian hasil penelitian PTK tidak 

dapat digeneralisasikan atau berlaku secara umum. Hali ini dikarenakan 

bahwa sejak awal PTK bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam konteks kelas yang akan melakukan perbaikan dalam 

pembalajaran.  

Dalam penelitan tindakan kelas (PTK) terdapat tiga unsur atau 

konsep, yakni sebagai beikut: 

a. Penelitian adalah aktifitas mencermati suatu objek tertentu melalui 

metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis 

untuk menyelesaikan suatu masalah.  

b. Tindakan adalah suatu aktifitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan 

tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan suatu masalah dalam proses belajar 

mengajar. 

c. Kelas adalah kelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang guru.  

Dalam konteks pendidikan, PTK mengandung pengertian bahwa 

PTK adalah sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para 

pelaku pendidikan dalam suatu situasi kependidikan untuk memperbaiki 

rasionalitas dan keadilan tentang: (a) praktik-praktik kependidikan mereka, 

(b) pemahaman mereka, tentang praktik-praktik tersebut dan (c) situasi 

dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. 
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Penelitian tindakan kelas adalah sebuah bentuk penelitian refleksi 

diri yang melibatkan sejumlah partisipan (guru, peserta didik, kepala 

sekolah dan partisipan lain) di dalam suatu situasi sosial (pembelajaran) 

yang bertujuan membuktikan kerasionalan dan keadilan terhadap praktik 

sosial dan pembelajaran yang mereka lakukan, pemahaman mereka 

terhadap praktek-praktek pembelajaran serta situasi dan institusi yang 

terlibat didalamnya.40 

PTK termasuk penelitian kualitatif meskipun data yang 

dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif, dimana uraiannya bersifat 

deskriptif dalam bentuk kata-kata, peneliti merupakan instrumen utama 

dalam pengumpulan data, proses sama pentingnya dengan produk. 

Perhatian peneliti diarahkan kepada pemahaman bagaimana 

berlangsungnya suatu kejadian atau efek dari suatu tindakan.  

PTK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan 

masalah pembelajaran di sekolah. Pada sisi lain, PTK akan mendorong 

para guru untuk memikirkan apa yang mereka lakukan sehari-hari dalam 

menjalankan tugasnya. Mereka akan kritis terhadap apa yang mereka 

lakukan tanpa tergantung pada teori-teori yang muluk-muluk yang bersifat 

universal yang ditemukan oleh para pakar peneliti yang sering kali tidak 

cocok dengan situasi dan kondisi kelas.    

                                                             
40 E. Mulyasa,Praktik Penelitian Tindakan Kelas,(Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2009), hlm 
5. 
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Untuk mencapai tujuan penelitian tindakan kelas, dilakukan proses 

pengkajian berbaur (cyclical) terdiri atas beberapa siklus. Siklus pada 

kesempatan ini adalah putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan 

(planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi 

(reflection). Adapun siklusnya dapat digambarkan dengan gambar sebagai 

berikut: 

Gambar I: Siklus Penelitian Tindakan Kelas41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 16. 
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4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian  

Adapun teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang 

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. 

Wawancara memiliki sifat yang  luwes, pertanyaan yang diberikan 

dapat disesuaikan dengan subjek, sehingga segala sesuatu yang ingin  

diungkap dapat digali dengan baik.42  

Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara lisan 

dalam pertemuan tatap muka individual. Sasaran wawancaranya adalah 

guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan beberapa siswa 

kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan Bantul. Wawancara ini dilakukan 

sebagai upaya menggali informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Indonesia menulis karangan dengan pendekatan kontekstual.   

b. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data 

dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi 

penelitian. Observasi sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang 

berhubungan dengan kondisi belajar-mengajar, tingkah laku, dan 

interaksi kelompok.43  

                                                             
42 Wijaya Kusumah & Dedi Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT 
Indeks, 2010), hlm. 77. 
43 Ibid, hlm. 67. 
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Dalam penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti bengan 

melakukan pengamatan proses pembelajaran, keaktifan dan kreativitas 

siswa didalamnya.    

c. Dokumentasi  

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa 

diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan 

harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk 

menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki 

kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga 

tidak sekadar barang yang tidak bermakna.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi ini 

untuk mengumpulkan data yang cocok serta menggambarkan keadaan 

pada saat proses penelitian dari subjek penelitian yaitu siswa kelas IV A 

MI Sananul Ula Piyungan Bantul. Data tersebut berupa profil atau 

gambaran umum madrasah, arsip foto dan hasil karya siswa.   

d. Catatan lapangan 

Catatan lapangan yaitu rincian tentang keadaan yang terjadi 

selama berlangsungnya penelitian. Catatan ini diperoleh dari apa yang 

didengar, dilihat, dialami serta yang dipikirkan oleh peneliti. Cacatan 

lapangan digunakan untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi ketika 

pembelajaran menulis karangan narasi dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dilaksanakan.  
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Instrumen penelitian yang digunakan untuk maksud mengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi, 

nilai  hasil karya siswa (karangan narasi), dan foto dokumentasi.  

5. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan peningkatan kreativitas siswa dalam menulis 

karangan narasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.2 Indikator Keberhasilan 

Kreativitas Siswa Indikator Keberhasilan 
90-100 Sangat baik 
65-89 Baik 
50-64 Cukup 
35-49 Kurang  
>35 Sangat kurang 

 

6. Prosedur Penelitian 

a. Perencanaan (Planning) 

Penelitian ini bersifat kolaboratif, yakni peneliti bersama-sama 

guru merencanakan tindakan. Guru bertindak sebagai  pelaksana 

tindakan dan peneliti bertindak sebagai observer.  

Adapun rincian kegiatan pada tahap perencanaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Bersama guru, peneliti merencanakan pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menulis 

karangan narasi.  

2) Merumuskan tujuan pembelajaran, yakni untuk meningkatkan 

kreativitas siswa kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan Bantul pada 
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mata pelajaran bahasa Indonesia dalam menulis karangan narasi 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual.  

3)  Menentukan hari dan tanggal penelitian                                                                                       

4) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang 

materi yang akan diajarkan dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual.  

5) Membuat rancangan instrumen penelitian  

6) Menyiapkan sarana dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual.  

7) Menyiapkan lembar observasi, pedoman wawancara, cacatan 

lapangan, dan persiapan pertanyaan yang diajukan kepada siswa 

disetiap pembelajaran dan setiap sikus berlangsung. 

b. Tindakan (Acting) 

Pada tahap tindakan, guru menerapkan tindakan yang mengacu 

pada rancangan yang telah disusun sebelumnya. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, dan dalam tiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Proses penelitian dilaksanakan secara kolaboratif bersama 

dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia.   

c. Pengamatan (Observating) 

Kegiatan pengamatan merupakan waktu dimana proses 

pengumpulan data dilaksanakan. Proses pengumpulan data ini dengan 

cara  mengamati seluruh tindakan yang dilaksanakan. Kegiatan yang 

diamati meliputi sikap siswa dalam pembelajaran, suasana kelas, guru 
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dalam menyampaikan materi, interaksi antara guru dengan siswa, 

interaksi siswa  dengan siswa, dan hal-hal yang terjadi pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi yang sudah disusun dan catatan 

lapangan.   

d. Refleksi (Reflection) 

Refleksi ini dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan 

tindakan baik yang bersifat positif maupun negatif. Guru dan peneliti 

mengadakan evaluasi dan mengidentifikasi masalah pada pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I untuk memperoleh gambaran bagaimana 

pelaksanaan tindakan yang dilakukan dan adakah permasalahan yang 

muncul guna diadakannya perbaikan pada siklus II demi tercapainya 

tujuan dari penelitian ini.  

7. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dar hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian tindakan 

kelas ini ada dua data yang akan dikumpulkan yaitu data kuantatif dan 

kualitatif, karena penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

dan kualitatif.  

Data kuantitatif berupa nilai siswa. Data kualitatif yaitu data yang 

berupa informasi berbentuk kalimat yang berbentuk kalimat yang memberi 



42 
 

gambaran ekspedisi, sikap, perhatian, aktivitas, antusias ketika mengikuti 

proses pembelajaran. 

Data kualitatif analisa dilakukan melalui tiga tahap yaitu:  reduksi 

data, paparan data, dan penyimpulan. 

a. Reduksi data 

Tahap ini merupakan tahap memilih data yang akan dipergunakan 

dalam penelitian. Data yang dalam penelitian ini berupa data hasil 

observasi, angket dan catatan lapangan tentang proses pembelajaran 

siswa. Dan data tambahan, seperti wawancara dengan beberapa siswa 

tentang proses pembelajaran dan foto hasil dokumentasi. Data-data 

tersebut dikelompokkan untuk memudahkan analisis. 

b. Paparan data 

Paparan data adalah proses penampilan secara lebih sederhana 

dalam bentuk paparan naratif, presentasi tabular, termasuk dalam 

bentuk matrik, presentasi grafis, dan sebagainya. 

c. Penyimpulan  

Penyimpulan data adalah proses pengambilan intisari dan sajian 

yang telah terorganisasi tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat 

atau formula yang singkat dan padat tatapi mengandung pengertian 

yang luas. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika dan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

Bagian formalitas terdiri atas halaman judul skripsi, halaman persetujuan, 

halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman 

abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar 

serta daftar lampiran. 

Bab I merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini berisi hal-hal yang 

menjadi latar belakang masalah sehingga perlu diadakan sebuah tindakan, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu MI Sananul 

Ula Piyungan Bantul. Gambaran umum ini meliputi letak geografis, sejarah 

singkat berdirinya MI tersebut, visi dan misi, keadaan guru dan karyawan, 

siswa, serta sarana dan prasarana di MI Sananul Ula Piyungan Bantul tersebut. 

Bab III ini diuraikan tentang hasil pelaksanaan dan hasil pembahasan 

penelitian tindakan kelas. 

Bab IV berisi tentang kesimpulan terhadap pelaksanaan dan hasil 

penelitian yang dilakukan di MI Sananul Ula Piyungan Bantul pada kelas IV A 

dan saran bagi pihak-pihak yang terkait serta kata penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kreativitas Siswa Dalam  Menulis Karangan Narasi Dengan 

Pendekatan Kontekstual Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV A 

MI Sananul Ula Piyungan, Bantul” dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran menulis karangan narasi pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan Bantul berjalan 

lancar dan dapat mengembangkan motivasi siswa dalam menulis 

karangan narasi. Siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

dengan adanya inovasi yang dilakukan pada penelitian ini. Hal itu dapat 

diketahui pada aktivitas siswa yang selalu meningkat pada tiap 

pertemuan, baik di siklus I maupun siklus II. Pada siklus I pertemuan I 

ada  43,47% siswa yang aktif selama pembelajaran berlangsung, 

sedangkan pada siklus I pertemuan II ada 65,22%. Dari pertemuan I ke 

pertemuan II persentasenya meningkat 21,75%, sedangkan pada siklus II 

pertemuan I persentase yang dicapai adalah 82,61%, sementara itu pada 

pertemuan II siklus II persentase yang dicapai adalah 95,65%. Maka, 

terdapat peningkatan dari pertemuan  I ke pertemuan II sebesar 13,04%. 

Peningkatan persentase aktivitas siswa pada akhir siklus I sampai akhir 

siklus II sebanyak 30,43%. Data ini diambil dari persentase akhir siklus 
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II (95,65%) dikurangi persentase akhir siklus I (62,55%). Peningkatan 

aktivitas siswa ini berarti juga bahwa penerapan pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual berpengaruh positif dalm peningkatan belajar 

siswa.  

2. Peningkatan kreativitas siswa kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan, 

Bantul dalam menulis karangan narasi pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan pendekatan kontekstual dirasa efektif. 

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa mulai dari pre-test, siklus I, siklus II, dan post-test. Jadi, 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini meningkatan skor nilai 

rata-rata hasil karangan narasi siswa.    

B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap data yang 

diperoleh sampai pada kesimpulan,  peneliti menyarankan beberapa hal, 

baik  bagi siswa, guru, maupun sekolah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa  

Siswa harus lebih bersemangat dan mempertahankan keaktivannya pada 

setiap pembelajaran sehingga terwujud kompetisi yang baik antarsiswa 

dalam berbagai pelajaran.  

2. Bagi Guru 

Penerapan pendekatan kontekstual pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia ini hendaknya sebagai masukan baru dalam pengembangan 

metode atau strategi yang akan diterapkan guru dalam pelaksannan 

pembelajaran. Dalam pelaksanan pembelajaran, guru hendaknya 
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terlebih dahulu mempersiapkan materi serta metode yang cocok untuk 

menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran. Kreativitas dan inovasi 

guru dalam menyusun rencana pembelajaran kontekstual juga sangat 

berpengaruh pada keberhasilan anak dalam berkompetisi untuk 

mengejar kompetensi yang telah ada. Dalam pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual ini, guru dituntut untuk lebih 

memancing dan menonjolkan keterlibatan aktif siswa tentang proses 

pembelajaran. Siswa bukan hanya sebagai penerima dan guru sebagai 

sumbernya, melainkan juga memerankan peran utama dalam 

pembelajaran. Dengan memerankan peran utama dalam pembelajaran 

tersebut siswa akan mudah menerima dam memahami materi pelajaran. 

Selain itu, siswa juga harus selalu diarahkan untuk menemukan dan 

memecahkan masalah sendiri yang berkaitan dengan pelajaran, 

sehingga ilmu yang digali dan didapatkan dari pengalaman mereka 

sendiri dapat membekas dalam pikirannya. Di sinilah peran guru 

sebagai pengarah dan fasilitator.    

3. Bagi Madrasah 

Pihak Madrasah hendaknya senantiasa mengembangkan dan 

mendampingi terealisasinya rancangan perencanaan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Salah satu bentuk 

pendampingan tersebut adalah menyediakan sarana dan prasarana yang 

menunjang pelaksanaan pembelajaran tersebut. Adanya sarana dan 

prasarana tersebut diharapkan dapat menciptakan pembelajaran dengan 
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pendekatan kontekstual yang semakin hari semakin kreatif dan inovatif. 

Hal ini juga akan berimbas positif pada salah satu jalan untuk 

mengembangkan potensi siswa.    

C. Penutup  

Alhamdulillah puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan kekuatan untuk melakukan penelitian dan 

penyusunan laporan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini adalah sebagian 

kecil dari usaha untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis 

karangan narasi dengan pendekatan kontekstual. Peneliti berharap agar 

adanya tulisan ini dapat dijadikan sebagai sebuah gambaran untuk 

senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga sedikit banyak 

dapat mengahantarkan siswa untuk mencapai cita-cita, khususnya, dan 

pada umumnya tercapai tujuan pendidikan yang telah dicanangkan.   

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi guru dan madrasah serta 

senantiasa membimbing dan menyediakan sarana dan prasarana yang 

menunjang pembelajaran sehingga tercipta suasana pembelajaran yang 

aktif, kreatif, kondusif, dan nyaman.  
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. DATA DOKUMENTASI 

Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi : 

1. Sejarah berdiri dan proses perkembangan MI Sananul Ula Piyungan 

Bantul  

2. Visi, misi, dan tujuan MI Sananul Ula Piyungan Bantul 

3. Susunan program pengajaran MI  Sananul Piyungan Bantul  

4. Keadaan guru, karyawan, dan siswa MI Sananul Ula Piyungan Bantul 

5. Struktur organisasi MI Sananul Ula Piyungan Bantul 

6. Sarana dan prasarana MI Sananul Ula Piyungan Bantul 

7. Data jumlah siswa kelas IV A MI Sananul Ula Piyungan Bantul 

8. Konsep dan rancangan pembelajaran dengan penerapan pendekatan 

kontekstual  

B. PEDOMAN OBSERVASI  

Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi :  

1. Letak dan keadaan geografis MI Sananul Ula Piyungan Bantul 

2. Situasi pembelajaran di kelas IV A Piyungan Bantul 

3. Pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan pendekatan kontekstual 

C. PEDOMAN WAWANCARA 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara : 

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

a. Bagaimana sejarah berdiri dan siapa pendiri MI Sananul Ula 

Piyungan Bantul  
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b. Bagaimana perkembangan yang telah dicapai MI Sananul Ula 

Piyungan Bantul 

c. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami selama 

perjalanan persekolahan 

d. Bagaimana perkembangan jumlah siswa MI Sananul Ula Piyungan 

Bantul 

e. Berapa keadaan dan jumlah guru, karyawan dan siswa saat ini 

f. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang ada 

2. Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran  

a. Kapan waktu dan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia 

b. Strategi dan model pembelajaran apa yang digunakan selama 

proses pembelajaran 

c. Bagaimana keterlibatan dan peran guru dalam meningkatkan 

kreativitas siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia  

d. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan dan 

dihadapi guru dan peserta didik selama proses pembelajaran 

e. Pendekatan apa yang dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran 

f. Bagaimana motivasi guru dalam meningkatkan kreativitas peserta 

didik 

g. Penilaian apa saja yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh 

pemahaman peserta didik 
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3. Wawancara dengan Peserta Didik 

a. Bagaimana proses pembelajaran sebelum menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam pelajaran bahasa Indonesia 

b. Bagaimana proses pembelajran setelah menggunakan pendekatan 

kontekstual dalam pelajaran bahasa Indonesia 

c. Manakah yang lebih menyenangkan pembelajaran yang tanpa 

pendekatan kontekstual atau pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual  

D. PEDOMAN TES  

Data yang dikumpulkan dengan teknik tes : 

1. Hasil nilai yang dicapai sebelum pembelajaran dengan penerapan 

pendekatan kontekstual  

2. Hasil nilai yang dicapai setelah pembelajaran dengan penerapan 

pendekatan kontekstual   
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Format Observasi Kreativitas Siswa dalam Menulis Narasi 

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Mei 2012 

Pukul  : 11.55-13.50 

Siklus : I pertemuan 1

No. Nama A B C D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Siswa 1 
Siswa 2 
Siswa 3 
Siswa 4 
Siswa 5 
Siswa 6 
Siswa 7 
Siswa 8 
Siswa 9 
Siswa 10 
Siswa 11 
Siswa 12 
Siswa 13 
Siswa 14 
Siswa 15 
Siswa 16 
Siswa 17 
Siswa 18 
Siswa 19 
Siswa 20 
Siswa 21 
Siswa 22 
Siswa 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

Jumlah 2 1 5 2 
Keterangan:  

A : Siswa berani mengeluarkan pendapat 

B : Siswa berani bertanya 

C : Siswa berani menjawab pertanyaan  

D : Siswa antusias mengerjakan tugas 

Piyungan, 02 Mei 2012 

Kolaborator 

 

Nur Ikah Atikah 
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Format Observasi Kreativitas Siswa dalam Menulis Narasi 

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2012 

Pukul  : 13.15-14.25 

Siklus : I pertemuan 2

No. Nama A B C D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Siswa 1 
Siswa 2 
Siswa 3 
Siswa 4 
Siswa 5 
Siswa 6 
Siswa 7 
Siswa 8 
Siswa 9 
Siswa 10 
Siswa 11 
Siswa 12 
Siswa 13 
Siswa 14 
Siswa 15 
Siswa 16 
Siswa 17 
Siswa 18 
Siswa 19 
Siswa 20 
Siswa 21 
Siswa 22 
Siswa 23 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
  
  

  
 
  

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
  

Jumlah 2 1 7 5 
Keterangan:  

A : Siswa berani mengeluarkan pendapat 

B : Siswa berani bertanya 

C : Siswa berani menjawab pertanyaan  

D : Siswa antusias mengerjakan tugas 

Piyungan, 03 Mei 2012 

Kolaborator 

 

Nur Ikah Atikah 
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Format Observasi Kreativitas Siswa dalam Menulis Narasi 

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2012 

Pukul  : 10.45-11.55 

Siklus : II pertemuan 1

No. Nama A B C D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Siswa 1 
Siswa 2 
Siswa 3 
Siswa 4 
Siswa 5 
Siswa 6 
Siswa 7 
Siswa 8 
Siswa 9 
Siswa 10 
Siswa 11 
Siswa 12 
Siswa 13 
Siswa 14 
Siswa 15 
Siswa 16 
Siswa 17 
Siswa 18 
Siswa 19 
Siswa 20 
Siswa 21 
Siswa 22 
Siswa 23 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
  
  
  
   

Jumlah 2 3 4 10 
Keterangan:  

A : Siswa berani mengeluarkan pendapat  

B : Siswa berani bertanya 

C : Siswa berani menjawab pertanyaan  

D : Siswa antusias mengerjakan tugas 

Piyungan, 22 Mei 2012 

Kolaborator 

 

Nur Ikah Atikah   
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Format Observasi Kreativitas Siswa dalam Menulis Narasi 

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Mei 2012 

Pukul  : 11.55-13.50 

Siklus : II pertemuan 2

No. Nama A B C D 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Siswa 1 
Siswa 2 
Siswa 3 
Siswa 4 
Siswa 5 
Siswa 6 
Siswa 7 
Siswa 8 
Siswa 9 
Siswa 10 
Siswa 11 
Siswa 12 
Siswa 13 
Siswa 14 
Siswa 15 
Siswa 16 
Siswa 17 
Siswa 18 
Siswa 19 
Siswa 20 
Siswa 21 
Siswa 22 
Siswa 23 

 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
 
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 
  

 
 
  

 
  

 
  
  

 
 
 
  
  

 
 
  
  

Jumlah 4 5 1 12 
Keterangan:  

A : Siswa berani mengeluarkan pendapat 

B : Siswa berani bertanya 

C : Siswa berani menjawab pertanyaan  

D : Siswa antusias mengerjakan tugas 

Piyungan, 23 Mei 2012 

Kolaborator 

 

Nur Ikah Atikah 
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan 1 

Metode  : Observasi 

Lokasi   : Ruang Kelas IV A 

Materi  : Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual   

Hari/ Tanggal : Rabu, 02 Mei 2012 

Pukul  : 11.55–13.50 WIB 

Sumber Data : Kolaborator (Peneliti)  

Guru bersama siswa mempersiapkan runagan yang akan dipakai untuk 

pembelajaran bahasa Indonesia. Guru memberi salam pembuka pelajaran dan 

mengabsen siswa. Pelajaran dilaksanakan di ruang kelas IV A MI Sananul Ula. 

Guru menanyakan kabar siswa dan menanyakan kejadian atau peristiwa 

yang telah mereka lalui selama tiga hari atau seminggu yang lalu atau peristiwa 

pada masa lalu. Respon mereka berbeda-beda, ada beberapa siswa memberi 

respon yang positif, meraka bersahut-sahutan tanpa aturan untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tetapi di lain pihak sebagian siswa yang 

masih acuh dengan pembelajaran. Ada yang hanya diam mendengarkan teman-

temannya mengemukakan pendapat.  

Guru menunjuk salah satu siswa untuk meju ke depan kelas dengan 

tujuan menyampaikan pengalaman yang dimiliki kepada teman-temannya melalui 
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bahasa lisan terlebih dahulu. Siswa yang lain terlihat serius mendengarkan dan 

sekarang siswa yang tidak memperhatikan menjadi semakin berkurang. Ini 

tandanya bahwa siswa mulai tertarik dengan pelajaran yang sedang berlangsung. 

Dalam ketertarikannya itu,  ada beberapa siswa yang meluapkannya dengan 

memberikan komentar-komentar yang kurang terkontrol. Ada beberapa beberapa 

siswa yang selalu menyela, tetapi ini sudah teratasi oleh siswa yang lain. Dari sini 

terlihat bahwa siswa secara tidak sadar telah bekerjasama mengatasi masalah yang 

muncul yang dirasa menggangu ketenangan dalam belajar.  

Setelah siswa yang ditunjuk selesai menyampaikan ceritanya, guru  

memberi penjelasan bahwa yeng telah disampaikan itu adalah sebuah cerita 

pendek (cerpen). Ada siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai cerpen 

tersebut. Guru melemparkan pertanyaan tersebut kepada siswa yang lain, ada yang 

mencoba menjawab, meskipun belum sepenuhnya tepat. Setelah itu, guru 

berusaha untuk menjawab dengan baik dan benar atas pertanyaan siswa tersebut 

dan mengaitkan jawaban tersebut dengan jawaban yang diajukan oleh siswa yang 

lain tadi. Hal ini bertujuan agar siswa yang menjawab tadi merasa dihargai 

pendapatnya.  

Selanjutnya guru membacakan contoh teks cerpen kepada siswa. 

beberapa siswa yang serius mendengarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa  memiliki rasa keingintahuan yang besar. Guru menunjukkan unsur-unsur 

karangan narasi yang terdapat pada cerpen tadi. Sebagian besar siswa masih 

merasa bingung. Beberapa siswa sibuk bermain sendiri, mengobrol sendiri, dan 

ada juga yang terlihat serius memperhatikan guru.   
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 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menuangkan cerita 

pengalaman meraka masing-masing dalam bentuk tulisan. Siswa terlihat cukup 

antusias dalam mengerjakan tugas. Ada beberapa siswa yang merasa kesulitan 

untuk memilih peristiwa apa yang akan ditulis, meraka bertanya pada guru untuk 

mencari jalan keluarnya. Guru melemparkan pertanyaan tersebut pada kelas, guru 

meminta siswa untuk berdiskusi untuk tema apa yang akan diangkat. Beberapa 

siswa mengemukakan pendapatnya. Ada juga yang memilih untuk dipilihkan 

temanya oleh guru. Akhirnya setelah melakukan voting maka diputuskan yang 

akan memilih tema adalah guru. Guru memilih tema “Liburan Sekolah”. 

Siswa segera mengerjakan tugas, namun terhalang oleh waktu 

ISHOMA. Maka pelajaran dilanjutkan setelah ISHOMA. Setelah ISHOMA siswa 

melanjutkan mengerjakan tugasnya. Setelah selesai guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan tugas.  

Siswa bersama guru merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran 

hingga diperoleh kesepakatan pemahaman terkait dengan unsur-unsur pembentuk 

karangan narasi.  Guru menyampaikan bahwa hasil karangan siswa akan 

dibacakan di depan kelas pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pelajaran 

dengan doa dan salam penutup.  
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus I Pertemuan 2 

Metode  : Observasi 

Lokasi   : Ruang Kelas IV A 

Materi  : Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual  

Hari/ Tanggal : Kamis, 03 Mei 2012 

Pukul  : 13.15 – 14.25 WIB 

Sumber Data : Kolaborator (Peneliti)  

 

Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian mengabsen siswa. 

Guru menanyakan kabar siswa. Guru menanyakan tentang pelajaran yang telah 

lalu. Pelajaran berlangsung di ruang kelas IV A MI Sananul Ula.  

  Guru memenuhi janji untuk membacakan hasil karya siswa yaitu 

berupa karangan narasi. Seketika kelas menjadi riuh, karena siswa bertanya-tanya 

secara bersamaan kepada guru hasil karya siapakah yang akan dibacakan di depan 

kelas. Guru berusaha memenangkan keadaan kelas dengan memcoba untuk 

mengundi karya siapakah yang akan dibacakan. Guru memilih sesuai absen yang 

secara acak, siswa yang berulang tahun pada hari tersebut, menyebutkan tanggal, 

bulan, tahun yang nantinya akan disesuaikan dengan nomor absen siswa. Maka 

siswa yang terpilih itu tadi yang karyanya akan dibacakan di depan kelas. Siswa 

cukup antusias mendengarkan pembacaan karangan hasil karya temannya 

tersebut. Guru mengulangnya sebanyak 3 kali dan tentunya dengan siswa yang 

berbeda. 
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Guru mengevaluasi karya tersebut, mulai dari unsur-unsur karangan 

narasi sampai dengan ejaan dan kosakata yang dilipih anak, dan tata penulisan 

dalam karangan narasi tersebut. Ternyata siswa belum sepenuhnya mengerti 

mengenai ejaan, kosakata, dan tata penulisan yang baik. Sehingga perlu perbaikan 

pada pertemuan berikutnya.  

Siswa bersama guru merefleksikan dan menyimpulkan pembelajaran. 

Guru memberikan tugas agar siswa belajar secara otodidak (mencari informasi, 

bahan) mengenai ejaan, kosakata, dan tata penulisan yang akan dibahas pada 

pertemuan berikutnya. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam penutup.  
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CATATAN LAPANGAN 

Siklus II Pertemuan 2 

Metode  : Observasi 

Lokasi   : Ruang Kelas IV A  

Materi  : Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Kontekstual 

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Mei 2012 

Pukul  :11.55 –13.50 WIB   

Sumber Data : Kolaborator (Peneliti) 

 

Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian mengabsen siswa. 

Guru menanyakan kabar siswa. Guru menanyakan tentang pelajaran yang telah 

lalu. Pelajaran berlangsung di ruang kelas IV A MI Sananul Ula.  

  Guru memenuhi janji untuk membacakan hasil karya siswa yaitu 

berupa karangan narasi. Seketika kelas menjadi riuh, karena siswa bertanya-tanya 

secara bersamaan kepada guru hasil karya siapakah yang akan dibacakan di depan 

kelas. Guru berusaha memenangkan keadaan kelas dengan memcoba untuk 

mengundi karya siapakah yang akan dibacakan. Guru memilih sesuai absen yang 

secara acak, siswa yang berulang tahun pada hari tersebut, menyebutkan tanggal, 

bulan, tahun yang nantinya akan disesuaikan dengan nomor absen siswa. Maka 

siswa yang terpilih itu tadi yang karyanya akan dibacakan di depan kelas. Siswa 

cukup antusias mendengarkan pembacaan karangan hasil karya temannya 

tersebut. Guru mengulangnya sebanyak 3 kali dan tentunya dengan siswa yang 

berbeda. 
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Guru mengevaluasi karya tersebut, mulai dari unsur-unsur karangan 

narasi sampai dengan ejaan dan kosakata yang dilipih anak, dan tata penulisan 

dalam karangan narasi tersebut. Ternyata siswa sudah mulai mengerti mengenai 

ejaan, kosakata, dan tata penulisan yang baik. Siswa bersama guru merefleksikan 

dan menyimpulkan pembelajaran. Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam 

penutup.  

 





Drs. Sri Haryatmo, M.Hum
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yos-yakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING
Hal : Skripsi

Saudara Nur lkah Atikah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum l{r. lYb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku

pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara,

Nama : Nur Ikah Atikah

NIM :08480077

Judul : fIPAYA MENINGKATKAN KRBATIVITAS SISWA

DALAM MENULIS KARANGAN NARASI DENGAN

PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA MATA

PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV A MI

SANANUL ULA, PIYUNGAN, BANTUL

telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana satu

pendidikan islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk

mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

l{as s a I am ual ai k um Wr. lY b.

Yogyakarta, l7 Oktober 2012
Pembimbing,z,/-
{r.\rrK^ruat,no. tvt.tDrs. Sri{Flarvatmo. M.Hum

NIP. 19620122198911 r 001
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Nama Mahasiswa

Nomor Induk

Jurusan

Semester

Tahun Akademik
Judul Skripsi

BUKTI SEMTNAR PROPOSAL

{

Nur lkah Atikah

08480077

PGMI.

VIII

20tU2ot2
UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DAI-AM MENULIS
KARANGAN NARASI DENGAN PENDEKATAN KONTEKTUAL
PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV A MI
SANANUL ULA PIYUNGAN BANTUL

Telah mengikuti seminar proposal skripsi tanggal : 12 April 2012

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-

hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 12 April 2012
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MATERI KARANGAN NARASI 

Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang 

untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya melalui bahasa tulis 

kepada pembaca untuk dipahami. Lima jenis karangan yang umum 

dijumpai dalam keseharian adalah narasi, deskripsi, eksposisi, 

argumentasi, dan persuasi. 

Narasi secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi 

terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam 

kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur 

berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. 

Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Jadi, 

narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. 

Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Narasi yang berisi fakta disebut narasi 

ekspositoris, sedangkan narasi yang berisi fiksi disebut narasi sugestif. 

Contoh narasi ekspositoris adalah biografi, autobiografi, atau kisah 

pengalaman. Sedangkan contoh narasi sugestif adalah novel, cerpen, 

cerbung, ataupun cergam. 

Menurut Keraf, karangan narasi adalah suatu bentuk wacana yang 

sasaran utamanya tindak-tanduk yang dirangkai menjadi sebuah peristiwa 

yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Setiap narasi memiliki sebuah 

plot atau alur yang didasarkan pada kesinambung-sinambungan peristiwa-

perisiwa dalam narasi itu dalam hubungan sebab akibat. Ada bagian yang 

mengawali narasi itu, ada bagian yang merupakan perkembangan lebih 
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lanjut dari situasi awal, dan ada bagian yang mengakhiri narasi itu. Alurlah 

yang menandai kapan sebuah narasi itu mulai dan kapan berakhir. Tidak 

perlu dipersoalkan, bahwa akhir narasi masih menimbulkan persoalan baru 

lagi. Alur ditandai oleh puncak atau klimaks dari perbuatan dramatis 

dalam rentang laju narasi itu.1 

Karangan narasi mempunyai beberapa  unsur pembentuk yang 

terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu gagasan dan mekanik tulisan. 

a. Isi gagasan, unsur-unsur pembentuk karangan narasi meliputi alur dan 

penceritaan. 

b. Mekanik tulisan, unsur-unsur yang terkait dengan menggunakan unssur 

bahasa itu sendiri atau permasalahan tata bahasa. Adapun unsur-unsur 

yang termasuk dalam bentuk tulisan atau mekanik karangan ini adalah 

ejaan, kalimat paragraf, dan wacana. Adapun ejaan meliputi huruf, 

penulisan kata, dan penerapan tanda baca. 

Adapun pola sederhana dari karangan narasi ada tiga, yaitu: awal, 

tengah, dan akhir.   

a. Awal narasi biasanya berisi pengantar yaitu memperkenalkan suasana 

dan tokoh. Bagian awal sebaiknya dibuat menarik agar dapat menyita 

perhatian pembaca. 

b. Bagian tengah merupakan bagian yang memunculkan suatu 

konflik. Konflik lalu diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konflik 

                                                             
1 Gorys Keraf, Argumentasi dan Narasi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 136. 
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timbul dan mencapai klimaks, secara berangsur-angsur cerita akan 

mereda. 

c. Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan bermacam-

macam. Ada yang menceritakannya dengan panjang, ada yang singkat, 

ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita dengan 

mempersilakan pembaca untuk menebaknya sendiri. 

Langkah menyusun narasi (terutama yang berbentuk fiksi) 

cenderung dilakukan melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, 

menemukan, dan menggali ide Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan 

menggunakan "rumus" 5 W + 1 H, yang dapat disingkat menjadi “ADIK 

SIMBA”. 

1. (What) Apa yang akan diceritakan, 

2. (Where) Di mana seting/lokasi ceritanya, 

3. (When) Kapan peristiwa-peristiwa berlangsung, 

4. (Who) Siapa pelaku ceritanya, 

5. (Why) Mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan 

6. (How) bagaimana cerita itu dipaparkan. 

Contoh karangan narasi adalah sebagai berikut:  

a. Narasi yang  berisi fakta 

Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama adalah 

seorang nasionalis. Ia memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno 

menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan karena 

keberaniannya menentang penjajah. 
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Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia 

merdeka yang dinamakan Pancasila pada siding BPUPKI tanggal 1 Juni 

1945. Soekarno bersama Mohammad Hatta sebagai wakil bangsa 

Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada 

tahun 1948. 

Soekarno dikembalikan ke Yogya dan dipulihkan 

kedudukannya sebagai Presiden RI pada tahun 1949. 

Jiwa kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus. Soekarno 

bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi 

negara-negara nonblok pada Konfrensi Asia Afrika di Bandung tahun 

1955. Hampir seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk berbakti 

dan berjuang.  

b. Narasi yang berisi fiksi 

Gara-Gara Tidak Mendengar Kata Orang Tua 

Oleh : Nurul Fadhilla 

SD CITRA AL MADINA PADANG 

Pada suatu hari ada anak yang bernama Boni. Ia juara kelas, akan 

tetapi ia kadang-kadang tidak mendengar perkataan orang tuanya. Pada 

libur sekolah, tepatnya hari Minggu, ia selalu main sepeda. Apabila 

ibunya memanggil ia mengacuhkannya saja. Ia tetap saja bermain 

sepeda. Boni bermain sepeda bersama teman-temannya. Boni dan 

teman-temannya bermain sepeda di sekitar kompleks perumahannya. 
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Pada suatu saat ketika ia bermain sepeda sendirian, ibunya 

memanggilnya untuk sholat dulu karena adzan sudah dikumandangkan. 

Tetapi Boni tetap mengacuhkan perkataan ibunya, dan ia tetap saja 

bermain sepeda. 

Karena Boni tidak mendengarkan perkataan orang tuanya, Boni 

pun terjatuh dari sepedanya. Kakinya pun terkilir dan juga terluka. Ia 

meraung-raung kesakitan. Lalu Boni memanggil ibunya dengan suara 

yang sangat keras “Ibuuuuuuuuuu,,,, tolong aku bu” kata Boni. Ibunya 

pun segera keluar rumah dan membantu Boni berdiri dan ibunya pun 

membawa Boni ke dalam rumah. 

Di dalam rumah, ibunya pun mengobati Boni. Boni pun berkata 

dalam hati “Andai saja aku tadi mendengar perkataan ibu pasti aku 

tidak akan jadi begini”. Boni pun merasa menyesal karena ia tidak 

mendengarkan perkataan ibunya. Kemudian ia minta maaf kepada 

ibunya. 

“Ibu maafkan Boni ya bu, soalnya tadi Boni tidak mendengar 

perkataan ibu” kata Boni kepada ibunya. “Ibu sudah memaafkan mu” 

kata ibunya. “Tetapi lain kali kamu harus mendengarkan perkataan 

orang tua ya!” tambah ibunya lagi. 

Dan setelah kejadian itu, Boni selalu mendengarkan perkataan 

orang tuanya. Karena dia takut kejadian waktu itu akan terulang lagi. 

Dan setelah itu Boni menjadi anak yang pintar, rajin, dan patuh kepada 

orang tua.  
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KURA-KURA 

oleh : FRIESKA SEPTI AWWALIA 

 SD CITRA AL MADINA PADANG 

Kura-kura adalah binatang yang lucu dan pintar berenang. 

Kebetulan aku suka warna hijau tapi sayangnya kura-kura aku 

warnanya hitam. Sebelum aku pindah ke rumah yang sekarang aku 

tempati bersama keluarga, kura-kura aku ada 10 ekor. Yang merupakan 

hadiah dari ayah untuk aku dan adikku kaylila, tapi sekarang kura-

kuraku ada 2, “Bedakan jauhnya dari 10 ekor menjadi 2 ekor, bedanya 

8 ekor jauhkan!..”. Oh ya, ada satu kura-kuraku yang mata sebelah 

kanannya buta, kasihan ya! 

Tapi kemarin ini kura-kuraku hilang satu lagi, jadi kura-kuraku 

sekarang tinggal 1 deh... Huk...huk...sedihnya, tapi nggak apa-apa, 

Alhamdulillah... aku masih punya satu. Setiap hari aku selalu melihat 

kura-kuraku yang sedang bermain dihalaman belakang, aku senang 

melihatnya tapi sekarang kura-kuraku tidak ada teman lagi. Tapi aku 

yakin kura-kuraku bisa bermain sendiri.  
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MONYET YANG CERDIK 

Oleh : Febrina Isty S 

Pada suatu hari. Seekor monyet sedang enak-enak makan 

pisang..hap..hap…hap…yamiiiii. 

Seekor buaya melihat sang monyet makan dengan liur menetes-

netes….tes….tes…. 

“Monyet yang ganteng, baik, dan hebat, bagi dong pisangnya.!”Bujuk sang buaya. 

Si Monyet yang baik hati, melempar satu sisir pisang ke mulut buaya itu. 

Hoop…..nyam, nyam, nyam…buaya mengunyah pisang itu dengan lahap. 

“Nyet, minta lagi dong pisangnya !” kata si Buaya sambil mengancam. 

“Sorry yah, pisang gua tinggal sedikit, aku tidak sudi memberimu lagi, buaya 

rakus!” kata si monyet pula.“Tapi nyet, gua kan masih lapar nih” kata si Buaya 

sambil mengelus-elus perutnya yang keroncongan dan menahan marah. “Itu 

urusan ente, mau lapar kek, mau kenyang kek, pokoknya jatah pisang untuk kamu 

udah habis…bis…bisss! Maka-nya, jangan rakus, bwek!” Kata si Monyet pula 

sambil mencibir. “Dasar, kurang ajar, yah. Berani-braninya lu nantang aku yang 

perkasa ini…hahhh…hahh” Si Buaya marah sambil meng-goncang-goncang 

pohon pisang itu. “Cihuyyy, enak tenan, ayo… Buaya! Terus goyang! Eke 

keenakan nih… Mantap beneeerrr… “ Kata si Monyet kesenangan diayun-

ayunkan si Buaya. Karena dia tidak bisa membuat jatuh si Monyet, Buaya rakus 

itu pergi ngeloyor sambil menggerutu-gerutu. “Awas kau, monyet licik! Nanti, 

kalau tertangkap, aku telan bulat-bulat! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 2 

Satuan Pendidkan : MI Sananul Ula 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema   : Pendidikan 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

I. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaaan ejaan (huruf besar, tanda tititk, tanda 

koma, dll).  

III. Indikator 

1. Siswa dapat menentukan tema/ pokok suatu karangan narasi  

2. Siswa dapat menyusun kerangka karangan narasi 

3. Siswa dapat menyusun karangan berdasarkan kerangka karangan narasi 

yang dibuat 
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4. Siswa dapat menyusun karangan narasi yang baik dan benar dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda tititk, tanda koma, 

dll).  

IV. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu menentukan 

tema/pokok dari suatu karangan, mampu menyusun kerangka karangan dan 

mampu menyusun suatu karangan narasi berdasar kerangka karangan yang 

dibuat, sehingga dalam diri siswa terbentuk jiwa kreativitas.   

 Karakter yang diharapkan: 

 Jujur 

 Sabar 

 Tanggung jawab 

 Berani  

V. Materi Ajar 

Menyusun karangan narasi   

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Contextual Teaching And Learning (CTL) 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Penugasan 

5. Lembar latihan soal  

VII.  Langkah-langkah Pembelajaran 
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No. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1. PENDAHULUAN  10 menit 

 a. Guru membuka pembelajaran dengan 

membaca salam. 

b. Secara bersama membaca doa sebelum 

belajar. 

c. Guru membangkitkan semangat belajar 

siswa dengan menanyakan kabar dan 

perasaan yang dirasakan. 

d. Guru menanyakan pelajaran yang telah 

lalu dan pelajaran yang akan dibahas 

bersama 

e. Guru menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

Penataan ruang   

2. KEGIATAN INTI    50 menit 

 a. Eksplorasi  

1) Guru menarik perhatian siswa dengan 

menanyakan tentang hal yang 

berkaitan dengan karangan (narasi)  

2) Guru menggali kemampuan awal 

siswa dalam mengetahui sebuah 

karangan 

Buku ajar/LKS 

Pertanyaan lisan 

Pertanyaan  tulis 
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b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa untuk membaca 

buku paket dan LKS  

2) Guru menjelaskan materi 

3) Guru memberikan pertanyaan secara 

spontan pada siswa supaya terjalin 

komunikasi yang hangat ketika 

menyampaikan materi dan perhatian 

siswa fokus  

4) Guru meminta salah satu siswa untuk 

mengungkapkan kembali mengenai 

materi yang telah dibahas. 

5) Membaca dan menilai karangan narasi 

yang telah ditulis berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan tema 

“Liburan Sekolah” 

c. Konfirmasi  

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum dipahami siswa 

2) Guru bersama-sama siswa bertanya 

jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan 

dan penyimpulan 
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3. PENUTUP   10 menit 

 a. Guru menyimpulkan kembali materi 

yang telah disampaikan, atau 

memberikan pekerjaan rumah dan 

menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

b. Menutup pelajaran dengan berdo’a 

Buku ajar/LKS  

 

VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 

a. Buku Paket Bahasa Indonesia :  Saya Ingin Mahir Berbahasa Indonesia 

untuk SD Kelas IV karangan Bambang 

Trimansyah penerbit 

Gravindo Media Pratama Bandung 2007  

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)  

IX. Penilaian 

a. Teknik  : tes dan non tes 

b. Bentuk : uraian 

c. Instrumen :  

1. Apakah karangan narasi yang ditulis sudah memuat unsur-unsur 

karangan narasi? 

2. Apakah ejaan yang dipakai  suadah benar menurut EYD? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I PERTEMUAN 1 

Satuan Pendidkan : MI Sananul Ula 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema   : Pendidikan 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

I. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll).  

III. Indikator 

1. Siswa dapat menentukan tema/ pokok suatu karangan narasi  

2. Siswa dapat menyusun kerangka karangan narasi 

3. Siswa dapat menyusun karangan berdasarkan kerangka karangan narasi 

yang dibuat 
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4. Siswa dapat menyusun karangan narasi yang baik dan benar dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll).  

IV. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu menentukan 

tema/pokok dari suatu karangan, mampu menyusun kerangka karangan dan 

mampu menyusun suatu karangan narasi berdasar kerangka karangan yang 

dibuat, sehingga dalam diri siswa terbentuk jiwa kreativitas.   

 Karakter yang diharapkan: 

 Jujur 

 Sabar 

 Tanggung jawab 

 Berani  

V. Materi Ajar 

Menyusun karangan narasi   

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Contextual Teaching And Learning (CTL) 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Penugasan 

5. Lembar latihan soal  
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VII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

No. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1. PENDAHULUAN  10 menit 

 a. Guru membuka pembelajaran dengan 

membaca salam. 

b. Secara bersama membaca doa sebelum 

belajar. 

c. Guru membangkitkan semangat belajar siswa 

dengan menanyakan kabar dan perasaan yang 

dirasakan. 

d. Guru menanyakan pelajaran yang telah lalu 

dan pelajaran yang akan dibahas bersama 

e. Guru menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

Penataan ruang   

2. KEGIATAN INTI    50 menit 

 a. Eksplorasi  

1) Guru menarik perhatian siswa dengan 

menanyakan tentang hal yang berkaitan 

dengan karangan (narasi)  

2) Guru menggali kemampuan awal siswa 

dalam mengetahui sebuah karangan 

Buku ajar/LKS 

Pertanyaan lisan 

Pertanyaan  tulis 
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b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa untuk membaca buku 

paket dan LKS  

2) Guru menjelaskan materi 

3) Guru memberikan pertanyaan secara 

spontan pada siswa supaya terjalin 

komunikasi yang hangat ketika 

menyampaikan materi dan perhatian siswa 

fokus  

4) Guru meminta salah satu siswa untuk 

mengungkapkan kembali mengenai materi 

yang telah dibahas. 

5) Membuat karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi siswa dengan tema 

“Liburan Sekolah” 

c. Konfirmasi  

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum dipahami siswa 

2) Guru bersama-sama siswa bertanya jawab 

meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan 
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3. PENUTUP   10 menit 

 a. Guru menyimpulkan kembali materi yang telah 

disampaikan, atau memberikan pekerjaan rumah 

dan menginformasikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

b. Menutup pelajaran dengan berdo’a 

Buku ajar/LKS  

 

VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 

a. Buku Paket Bahasa Indonesia :  Saya Ingin Mahir Berbahasa Indonesia 

untuk SD Kelas IV karangan Bambang 

Trimansyah penerbit 

Gravindo Media Pratama Bandung 2007  

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)  

IX. Penilaian 

a. Teknik  : tes dan non tes 

b. Bentuk : uraian 

c. Instrumen :  

1. Tentukanlah tema atau topik karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadimu dengan tema “Liburan Sekolah”! 

2. Susunlah kerangka karangan dengan topik tersebut!  

3. Kembangankanlah kerangka karangan tersebut menjadi karangan 

yang utuh dengan memperhatikan unsur-unsur pembentuk 

karangan narasi! 
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4. Susunlah karangan narasi tersebut dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda tititk, tanda koma, dll) yang 

baik dan benar!  
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Kolaborator 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

Satuan Pendidkan : MI Sananul Ula 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester : IV/2 

Tema   : Pendidikan 

Alokasi Waktu : 2x35 menit 

I. Standar Kompetensi 

Menulis 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman dan pantun anak. 

II. Kompetensi Dasar 

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll).  

III. Indikator 

1. Siswa dapat menentukan tema/ pokok suatu karangan narasi  

2. Siswa dapat menyusun kerangka karangan narasi 

3. Siswa dapat menyusun karangan berdasarkan kerangka karangan narasi 

yang dibuat 
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4. Siswa dapat menyusun karangan narasi yang baik dan benar dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll).  

IV. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu menentukan 

tema/pokok dari suatu karangan, mampu menyusun kerangka karangan dan 

mampu menyusun suatu karangan narasi berdasar kerangka karangan yang 

dibuat, sehingga dalam diri siswa terbentuk jiwa kreativitas.   

 Karakter yang diharapkan: 

 Jujur 

 Sabar 

 Tanggung jawab 

 Berani  

V. Materi Ajar 

Menyusun karangan narasi 

VI. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Contextual Teaching And Learning (CTL) 

2. Ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Penugasan 

5. Lembar latihan soal  
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VII.  Langkah-langkah Pembelajaran 

No. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1. PENDAHULUAN  10 menit 

 a. Guru membuka pembelajaran dengan 

membaca salam. 

b. Secara bersama membaca doa sebelum 

belajar. 

c. Guru membangkitkan semangat belajar 

siswa dengan menanyakan kabar dan 

perasaan yang dirasakan. 

d. Guru menanyakan pelajaran yang telah 

lalu dan pelajaran yang akan dibahas 

bersama 

e. Guru menjelaskan kompetensi yang akan 

dicapai dan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

Penataan ruang   

2. KEGIATAN INTI    50 menit 

 a. Eksplorasi  

1) Guru menarik perhatian siswa dengan 

menanyakan tentang hal yang berkaitan 

dengan karangan (narasi)  

2) Guru menggali kemampuan awal siswa 

Buku ajar/LKS 

Pertanyaan lisan 

Pertanyaan  tulis 
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dalam mengetahui sebuah karangan 

b. Elaborasi 

1) Guru meminta siswa untuk membaca 

buku paket dan LKS  

2) Guru menjelaskan materi 

3) Guru memberikan pertanyaan secara 

spontan pada siswa supaya terjalin 

komunikasi yang hangat ketika 

menyampaikan materi dan perhatian 

siswa fokus  

4) Guru meminta salah satu siswa untuk 

mengungkapkan kembali mengenai 

materi yang telah dibahas. 

5) Membaca tulisan karangan narasi 

dengan tema “Hobi” 

c. Konfirmasi  

1) Guru bertanya jawab tentang hal-hal 

yang belum dipahami siswa 

2) Guru bersama-sama siswa bertanya 

jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan 

dan penyimpulan 
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3. PENUTUP   10 menit 

 a. Guru menyimpulkan kembali materi yang 

telah disampaikan, atau memberikan 

pekerjaan rumah dan menginformasikan 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan selanjutnya. 

b. Menutup pelajaran dengan berdo’a 

Buku ajar/LKS  

 

VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 

a. Buku Paket Bahasa Indonesia :  Saya Ingin Mahir Berbahasa Indonesia 

untuk SD Kelas IV karangan Bambang 

Trimansyah penerbit 

Gravindo Media Pratama Bandung 2007  

b. Lembar Kerja Siswa (LKS)  

IX. Penilaian 

a. Teknik  : tes dan non tes 

b. Bentuk : uraian 

c. Instrumen :  

1. Tentukanlah tema atau topik karangan narasi berdasarkan benda 

yang kamu ketahui (bebas)! 

2. Susunlah kerangka karangan dengan topik tersebut!  
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3. Kembangankanlah kerangka karangan tersebut menjadi karangan 

yang utuh dengan memperhatikan unsur-unsur pembentuk 

karangan narasi! 

4. Susunlah karangan narasi tersebut dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda tititk, tanda koma, dll) yang 

baik dan benar!  
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