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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilatarbelakangi hasil observasi pada siswa kelas III SDN 1 Moyoketen 

Tulungagung menunjukkan bahwa, pada materi menulis karangan sederhana masih rendah. 

Hal ini dibuktikan, dari hasil ulangan harian hanya 40% siswa yang mencapai KKM. Hal ini 

disebabkan guru kurang mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi 

yang diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan pada materi menulis 

karangan sederhana yaitu model picture and picture.  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah kemampuan menulis 

karangan sederhana dengan menggunakan model picture and picture pada siklus 1 siswa 

kelas III SDN 1 Moyoketen, Tulungangung? 2) Bagaimanakah kemampuan menulis 

karangan sederhana dengan menggunakan model picture and picture pada siklus 2 siswa 

kelas III SDN 1 Moyoketen, Tulungangung? 3 Apakah penggunaan model picture and 

picture dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan sederhana siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen, Tulungangung? 
 Penelitian ini berjenis penelitian tindakan kelas (PTK) Model Kemmis dan Taggart 
(dalam Wiratmaja, 2015:66), mencakup 2 siklus. Kedua siklus ini dengan tahapan: 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini 
siswa kelas III SDN 1 Moyoketen sebanyak 31 siswa. Teknik pengumpulan data berupa tes 
dan angket dengan teknik penilaian hasil karya berjumlah 5 tugas. Teknik analisis ini adalah 
deskriptif kuantitatif berupa nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal ≤ 75 tidak tuntas dan ≥ 75 
tuntas. 
 Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Kemampuan menulis karangan sederhana siswa kelas III SDN 1 Moyoketen pada siklus I, 

belum mencapai KKM. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata kelas sebesar 56,8, dari jumlah 

31 siswa, hanya 3 siswa yang berhasil mencapai KKM sedangkan 28 siswa belum mencapai 

KKM, sehingga persentase ketuntasan yang diperoleh sebesar 9,7%. 2) Kemampuan menulis 

karangan sederhana siswa kelas III SDN 1 Moyoketen pada siklus II, sudah mencapai KKM. 

Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata kelas sebesar 82,9, dari jumlah 31 siswa, 26 siswa yang 

sudah mencapai KKM, sedangkan 5 siswa yang belum mencapai KKM, dengan prosentase 

ketuntasan yang diperoleh sebesar 83,9%. 3) Penggunaan model picture and picture dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan sederhana siswa kelas III SDN 1 Moyoketen, 

sudah mencapai KKM. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata pada siklus I dari 56,8 (Belum 

Tuntas) menjadi 82,9 (Tuntas) pada siklus II. 

 
Kata kunci: Kemampuan Menulis Karangan Sederhana, Model Picture and Picture 
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A. PENDAHULUAN 

Pembelajaran bahasa Indonesia 

di Sekolah Dasar (SD) memiliki pera-

nan penting karena pada jenjang 

pendidikan ini pertama kali-

nya pengajaran bahasa Indonesia di-

laksanakan secara berencana dan 

terarah. 

Pembelajaran bahasa Indonesia 

mencakup komponen berbahasa dan 

sastra, yang meliputi empat aspek ke-

terampilan yaitu mendengarkan, mem-

baca, berbicara dan menulis. Keempat 

aspek keterampilan tersebut merupa-

kan satu kesatuan dan saling berkaitan. 

Keempat keterampilan tersebut dapat 

disajikan secara bersama tetapi dengan 

penekanan salah satu aspek keteram-

pilan.  

Tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas III SD pada KD 8.1 

menulis karangan sederhana berdasar-

kan gambar seri menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang tepat dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan, 

huruf kapital, dan tanda titik, yaitu: 1. 

siswa dapat menamai gambar seri 

setelah mengamati gambar. 2. siswa 

dapat mengurutkan gambar seri 

setelah menamai gambar. 3. siswa 

dapat membuat kalimat sesuai gambar 

seri pada karangan sederhana dengan 

memperhatikan penggunan ejaan, 

huruf kapital, dan tanda titik, setelah 

mengurukan gambar seri. siswa 

memiliki sikap teliti saat menulis 

karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri.   

Untuk mencapai tujuan tersebut 

garis besar materi pelajaran bahasa 

Indonesia  di kelas III SD meliputi: 5. 

Memahami cerita dan teks drama anak 

yang dilisankan. 6. Mengungkap-kan 

pikiran, perasaan, dan pengalaman 

secara lisan dengan bertelepon dan 

bercerita. 7. Memahami teks dengan 

membaca intensif (150- 200 kata) dan 

membaca puisi. 8. Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, dan informasi dalam 

karangan sederhana dan puisi. 

Salah satu materi menulis di 

kelas III semester 2 tersebut terdapat 

pada kompetensi dasar (KD) 8.1 

menulis karangan sederhana berdasar-

kan gambar seri menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang tepat dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan, 

huruf kapital, dan tanda titik. Adapun 

untuk mencapai kompetensi dasar 

tersebut ada empat indikator yang 

harus dipenuhi siswa, yakni: 1) 

menamai gambar seri; 2) mengurutkan 

gambar seri; 3) membuat kalimat 

dengan memperhatikan penggunaan 

ejaan, huruf kapital, dan tanda titik; 4) 

menunjukkan sikap teliti dalam 

menulis karangan sederhana berdasar-

kan gambar seri. Dengan indikator 

tersebut diharapkan siswa mampu 

menulis karangan sederhana berdasar-
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kan gambar seri menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang tepat dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan, 

huruf kapital, dan tanda titik dengan 

benar. 

Dari hasil observasi yang dilaku-

kan pada siswa kelas 3 SDN 1 

Moyoketen ditemukan bahwa kemam-

puan menulis karangan sederhana 

masih rendah. Hal ini dibuktikan dari 

31 siswa sebanyak 19 siswa (61,29%) 

memperoleh nilai di bawah KKM 

sedangkan 12 siswa (38,71%) 

memperoleh nilai di atas KKM,  

dengan kriteria ketuntasan maksimum 

75. 

 Salah satu solusi untuk menga-

tasi masalah tersebut dalam 

pembelajaran menulis karangan 

sederhana dengan menggunakan 

model pembelajaran Kooperatif tipe 

Picture and Picture. Hal ini 

ditegaskan oleh Kurniasih dan Sani 

(2016: 44-45), “model pembelajaran 

picture and picture merupakan model 

pembelajaran yang kooperatif atau 

mengutamakan kelompok-kelompok 

dengan menggunakan media gambar 

yang dipasangkan atau diurutkan 

menjadi urutan yang logis”. 

Selain itu, model pembelajaran 

picture and picture memiliki beberapa 

kelebihan, antara lain: 1) siswa ditun-

tun untuk aktif selama pembelajaran; 

2) memudahkan siswa dalam mema-

hami materi karena didukung oleh 

gambar; 3) membantu siswa berinte-

raksi dan berkompetensi dalam kelom-

pok; 4) membantu menarik konsen-

trasi siswa pada pembelajaran; 5) 

membantu siswa untuk berpikir secara 

sistematis melalui kegiatan mengurut-

kan gambar. 

Berdasarkan uraian di atas, 

dipilihlah judul penelitian: “Pening-

katan Kemampuan Menulis Karangan 

Sederhana dengan Menggunakan Mo-

del Picture and Picture pada Siswa 

Kelas III SDN 1 Moyoketen Tulung-

angung Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. mendeskripsikan kemampuan menu-

lis karangan sederhana dengan men-

ggunakan model picture and picture 

pada siklus 1 siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen, Tulungangung; 

2. mendeskripsikan kemampuan menu-

lis karangan sederhana dengan 

menggunakan model picture and 

picture pada siklus 2 siswa kelas III 

SDN 1 Moyoketen, Tulungangung; 

dan 

3. mendeskripsikan peningkatan ke-

mampuan menulis karangan 

sederhana dengan menggunakan 

model picture and picture pada siswa 
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kelas III SDN 1 Moyoketen 

Tulungangung. 

 

B. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini berjenis penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan Model 

Kemmis dan Taggart (dalam 

Wiratmaja, 2015:66). Penelitian 

dilakukan dalam 2 siklus. Kedua 

siklus ini dengan tahapan: 

perencanaan tindakan, pela-ksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

  Subyek penelitian ini siswa kelas 

III SDN 1 Moyoketen sebanyak 31 

siswa. Teknik pengumpulan data 

berupa tes dan angket. Tes digunakan 

untuk mengukur kemampuan menulis 

karangan sederhana pada siswa kelas 

III SDN I Moyoketen, Tulungagung 

dengan bentuk instrumen penilaian 

hasil karya sedangkan angket diguna-

kan untuk mengumpulkan data 

observasi keaktifan siswa dan aktivitas 

guru dengan bentuk instrumen berupa 

ceklist. Teknik analisis data meng-

gunakan deskriptif kuantitatif berupa 

nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal 

dikatakan tuntas ≥ 75, tidak tuntas ≤ 

75. 

  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kemampuan menulis karangan 

sederhana dengan menggunakan 

model picture and picture pada 

siklus 1 siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen, Tulungangung I, 

belum mencapai KKM, karena nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh 

sebesar 65,80 sehingga persentase 

ketuntasan yang diperoleh sebesar 

35,48%. 

 Berdasarkan hasil analisis 

diketahui bahwa, kemampuan 

menulis karangan sederhana pada 

siswa kelas III SDN 1 Moyoketen 

pada siklus 1 menggunakan model 

picture and picture dinyatakan be-

lum tuntas karena berada di bawah 

KKM. Hal ini dibuktikan dari 31 

siswa memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 65,80 (persentase 

ketuntasan sebesar =35,48%) 

sehingga belum mencapai KKM 

75. 

 Hasil penelitian pada siklus I 

tersebut dapat diketahui dari hasil 

observasi dari aktivitas siswa dan 

aktivitas guru dalam menerapkan 

model pembelajaran picture and 

picture. Dari hasil kegiatan aktivi-

tas siswa menunjukkan bahwa 

siswa kurang tepat menamai 

gambar seri, kurang tepat meng-

urutkan gambar seri, siswa kurang 

tepat membuat kalimat dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan, 

huruf kapital dan tanda titik dan 

kurang teliti dalam menulis 
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karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri. Sedangkan pada 

aktivitas guru, guru kurang baik 

dalam menunjuk siswa secara 

bergantian memasang atau meng-

urutkan gambar menjadi urutan 

yang logis, guru kurang baik dalam 

menanyakan alasan atau dasar 

pemikiran urutan gambar tersebut, 

dan guru kurang baik ketika 

memulai menanamkan konsep/ 

materi sesuai dengan kompetensi 

yang ingin dicapai pada urutan 

gambar tersebut. 

  Dengan demikian dapat 

diinterpretasikan, bahwa guru 

kurang mampu mengaplikasikan 

model pembelajaran picture and 

picture pada pembelajaran  menulis 

karangan sederhana. 

2. Kemampuan menulis karangan 

sederhana dengan menggunakan 

model picture and picture pada 

siklus 2 siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen, Tulungangung, sudah 

mencapai KKM karena nilai rata-

rata kelas yang diperoleh sebesar 

83,22 dengan prosentase ketuntasan 

yang diperoleh sebesar 83,87%.  

 Hasil penelitian pada siklus II 

tersebut dapat diketahui dari hasil 

observasi dari aktivitas siswa dan 

aktivitas guru dalam menerapkan 

model pembelajaran picture and 

picture. Dari hasil kegiatan aktivi-

tas siswa menunjukkan bahwa 

siswa tepat menamai gambar seri, 

tepat mengurutkan gambar seri, 

siswa tepat membuat kalimat 

dengan memperhatikan pengguna-

an ejaan, huruf kapital dan tanda 

titik dan kurang teliti dalam 

menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri. Sedang-

kan pada aktivitas guru, guru baik 

dalam menunjuk siswa secara 

bergantian memasang atau meng-

urutkan gambar menjadi urutan 

yang logis, guru baik dalam 

menanyakan alasan atau dasar 

pemikiran urutan gambar tersebut, 

dan guru baik ketika memulai 

menanamkan konsep/ materi sesuai 

dengan kompetensi yang ingin 

dicapai pada urutan gambar 

tersebut. 

 Pada siklus ke-2 nilai siswa 

dalam menulis karangan sederhana 

meningkat dibandingkan pada 

siklus 1. Hal itu disebabkan oleh 

peran guru dalam menggunakan 

model picture and picture. Peran 

guru dalam menggunakan model 

picture and picture pada siklus 2 

yaitu pada gambar yang disajikan, 

tujuan pembelajaran yang di-

sampaikan dan pembentukan ke-

lompok.  

  Dengan demikian dapat di-

interpretasikan, bahwa peran guru 

dalam mengaplikasikan model 

pembelajaran picture and picture 

sangat berpengaruh terhadap ke-

mampuan menulis karangan 
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sederhana siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen. 

3. Penggunaan model picture and 

picture dapat meningkatkan 

kemampuan menulis karangan 

sederhana siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen, meningkat. Hal ini 

dibuktikan dari nilai rata-rata pada 

siklus I dari 65,80 (Belum Tuntas) 

menjadi 83,22 (Tuntas) pada siklus 

II. 

  Berdasarkan hasil penelitian 

siklus I dan siklus II diketahui 

bahwa, hasil observasi aktivitas 

guru dan aktivitas siswa dalam 

menulis karangan sederhana  

melalui model picture and picture 

dengan media gambar seri 

meningkat.  Setelah dilakukan 

tindakan, observasi dan evaluasi 

bahwa terlihat adanya peningkatan 

baik aktivitas siswa dan aktivitas 

guru pada siklus I dan siklus II. 

Dengan demikian ada peningkatan 

penggunaan model picture and 

picture terhadap kemam-puan 

menulis karangan sederhana pada 

siswa kelas III SDN 1 Moyoketen. 

  Berdasarkan hasil temuan 

tersebut, model picture and picture 

dapat digunakan untuk meningkat-

kan kemampuan menulis karangan 

sederhana yang termasuk dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia 

materi karangan sederhana.  

 

 

D. SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisis data dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. kemampuan menulis karangan 

sederhana pada siklus 1 meng-

gunakan model picture and picture 

pada siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen, belum tuntas;  

2. kemampuan menulis karangan 

sederhana pada siklus II meng-

gunakan model picture and picture 

pada siswa kelas III SDN 1 

Moyoketen, tuntas; dan 

3. ada peningkatan kemampuan 

menulis karangan sederhana ter-

hadap penggunaan model picture 

and picture terhadap pada siswa 

kelas III SDN 1 Moyoketen, 

meningkat. 
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