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ABSTRAK 

  
Latar belakang dari penelitian ini adalah hasil observasi pada pembelajaran di kelas III 

materi menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri di SDN Melaya 1 menunjukkan 

bahwa dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu: (1) guru cenderung 

menggunakan model konvensional yang didominasi dengan metode ceramah saat proses 

pembelajaran, (2) guru tidak memanfaatkan media pembelajaran yang terdapat di sekolah 

maupun di luar kelas, (3) guru kurang membangun pengetahuan awal siswa dengan 

menghubungkan situsi dunia nyata saat proses pembelajaran berlangsung. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari materi menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri adalah siswa mampu menunjukkan urutan gambar seri dengan baik, 

siswa mampu menceritakan setiap gambar seri dengan tepat dan agar siswa mampu menulis 

karangan berdasarkan gambar seri dengan baik. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan strategi pembelajaran 

kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi 

yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 

siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kemampuan siswa menulis karangan 

sederhana berdasarkan gambar seri sebelum menggunakan strategi kontekstual dengan media 

gambar rendah. (2) Kemampuan siswa menulis karangan sederhana berdasarkan gambar seri 

setelah menggunakan media gambar meningkat. (3) Ada pengaruh strategi kontekstual 

didukung media gambar terhadap kemampuan menulis karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri. 

 

Kata kunci : Strategi pembelajaran kontekstual, media gambar, karangan sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A. LATAR BELAKANG 

  Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia disajikan pada setiap 

jenjang di Sekolah Dasar. Bahasa 

Indonesia merupakan mata pelajaran 

yang berhubungan dengan cara 

berkomunikasi dalam kehidupan baik 

di sekolah, rumah maupun 

masyarakat. 

 Tujuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SD adalah sebagai 

pedoman peserta didik dalam 

berkomunikasi, agar peserta didik 

dapat mengahargai dan bangga 

menggunakan Bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan, menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan. 

Idealnya pembelajaran materi 

“menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri” diajarkan 

dengan menggunakan media yang 

sesuai, memilih model, metode, dan 

strategi pembelajaran yang sesuai, 

memaksimalkan penerapan nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran, 

menumbuhkan minat dan rasa ingin 

tahu siswa dengan pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif baik dengan 

diskusi kelompok, kuis maupun tanya 

jawab. Pembelajaran haruslah 

berpusat pada siswa, melibatkan 

siswa secara penuh dan guru 

sebaiknya menghindari ceramah yang 

monoton. 

Hasil observasi pada 

pembelajaran di kelas III materi 

menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri di SD Negeri 

1 Melaya menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia, yaitu: (1) guru cenderung 

menggunakan model konvensional 

yang didominasi dengan metode 

ceramah saat proses pembelajaran, (2) 

guru tidak memanfaatkan media 

pembelajaran yang terdapat di 

sekolah maupun di luar kelas, (3) 

guru kurang membangun pengetahuan 

awal siswa dengan menghubungkan 

situsi dunia nyata saat proses 

pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan permasalahan tersebut 

perlu diberikan solusi yang tepat. 

Salah satunya adalah dengan 

memberikan strategi pembelajaran 

yang lebih efektif. Salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat diterapkan 

guru untuk meningkatkan kreativitas 

dan pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri adalah 

pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL).  Pembelajaran kontekstual 

adalah suatu strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses 

keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang 
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dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata 

sehingga mendorong siswa untuk 

dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Wina Sanjaya, 

2007:255).  

Dari pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa guru dapat 

mengembangkan keterlibatan siswa 

secara aktif selama proses 

pembelajaran baik itu fisik, mental, 

maupun emosional. Keterlibatan 

tersebut diharapkan akan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan, 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melatih memahami inti materi 

sekaligus memberikan pengalaman 

secara langsung yang dapat tertanam 

dalam ingatannya. 

Kesesuaian antara materi menulis 

karangan sederhana berdasarkan 

gambar seri dengan strategi CTL 

adalah mendorong siswa untuk dapat 

menerapkan dalam kehidupan, 

menekankan proses keterlibatan siswa 

untuk menemukan materi, dan 

mendorong agar siswa dapat 

menemukan hubungan antara materi 

dengan kehidupan nyata. 

  Selain strategi pembelajaran CTL, 

pembelajaran materi menulis karangan 

sederhana berdasarkan gambar seri 

perlu menggunakan media gambar. 

Media gambar adalah suatu gambar 

yang berkaitan dengan materi 

pelajaran yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan dari guru kepada 

siswa. Media gambar ini dapat 

membantu siswa untuk 

mengungkapkan informasi yang 

terkandung dalam masalah sehingga 

hubungan antar komponen masalah 

tersebut dapat terlihat dengan lebih 

jelas. Arsyad Azhar (2007) 

menyatakan bahwa  

Media visual dapat memperlancar 

pemahaman (misalnya melalui 

elaborasi struktur dan organisasi) dan 

memperkuat ingatan. Visual dapat 

pula menumbuhkan minat siswa dan 

dapat memberikan hubungan antara isi 

materi pelajaran dengan dunia nyata. 

Berdasarkan pernyataan tersebut 

dapat diketahui bahwa media visual 

dapat memperkuat ingatan siswa dan 

menumbuhkan minat siswa untuk 

memahami isi pelajaran. 

Kesesuaian antara materi menulis 

karangan sederhana dengan media 

gambar adalah sifatnya kongkret, 

dapat mengatasi keterbatasan ruang 

dan waktu, dan dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dilakukan penelitian dengan judul 
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“Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Kontekstual Didukung Media 

Gambar terhadap Kemampuan 

Menulis Karangan Sederhana Siswa 

Kelas III MI Al Hikmah  Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. METODE  

Dalam penelitian ini yang 

berkedudukan sebagai variabel bebas 

(variabel independen) adalah strategi 

kontekstual didukung Media 

Gambar” (X) dan variabel terikat 

(variabel dependen) kemampuan 

menulis karangan sederhana (Y). 

Rancangan penelitian dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

01  adalah nilai pre test kelompok 

eksperimen  

02  adalah nilai post test kelompok 

eksperimen  

03  adalah nilai pre test kelompok 

kontrol  

04  adalah nilai post test kelompok 

kontrol  

X1 adalah perlakuan dengan 

strategi kontekstual didukung 

media gambar 

Kegiatan penelitian dilakukan di 

SDN Wajak Lor 1 dan MI Al Hikmah. 

SDN Wajak Lor 1 yang beralamat di 

Desa Wajak Lor, Kecamatan 

Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. 

Sedangkan MI Al Hikmah beralamat 

di Desa Karangrejo, Kecamatan 

Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. 

Subjek dari penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas III MI Al-Hikmah 

tahun pelajaran 2017-2018 yang 

berjumlah 20 peserta didik, dengan 

rincian 10 siswa laki-laki dan 10 

siswa perempuan sebagai kelas 

eksperimen. Sedangkan kelas control 

menggunakan SDN  Wajak Lor 1 yang 

terdiri dari 20 peserta didik dengan rincian 

11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. 

Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes tulis 

bentuknya 4 soal pilihan ganda dan 1 soal 

membuat karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri. 

Analisis data pengaruh yang 

signifikan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran kontekstual 

terhadap kemampuan menulis 

karangan sederhana peneliti 

menganalisis mnggunakan analisis uji 

Kelompok  Pre-test Perlakuan  Post-test 

Kelas 

Eksperimen 

O1 X1 O2 

Kelas 

Kontrol 

O3 - O4 
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t (one sample t-test) dengan bantuan 

program SPSS for windows versi 23. 

C. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil rata-rata 

kelas kontrol yaitu 66,3 belum 

mencapai KKM, sedangkan rata-rata 

kelas eksperimen 77,5 sudah 

mencapai KKM. Hasil uji t dengan 

menggunakan one sample test-t 

didapat didapat thitung (99,9) dengan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05.  

Kesimpulan 

1. Hasil belajar siswa kelas III SDN 

Wajak Lor 1 Kec. Boyolangu Kab. 

Tulungagung terhadap kemampuan 

menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri tanpa 

menggunakan Strategi Pembelajaran 

Kontekstual kurang maksimal atau 

rendah. Hal ini terbukti dengan hasil 

nilai rata-rata atau mean kelas kontrol 

yakni mencapai 66,3.  

2. Hasil belajar siswa kelas III MI Al 

Hikmah Kec. Boyolangu Kab. 

Tulungagung terhadap kemampuan 

menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri dengan 

menggunakan Strategi Pembelajaran 

Kontekstual sudah maksimal atau 

tinggi. Hal ini terbukti dengan hasil 

nilai rata-rata atau mean kelas 

eksperimen yakni mencapai 77,5.  

3. Strategi Pembelajaran Kontekstual 

mempunyai pengaruh terhadap 

kemampuan menulis karangan 

sederhana berdasarkan gambar seri 

pada siswa kelas III MI Al Hikmah 

Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung. 

Hal ini dibuktikan pada selisih rata-

rata antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Dalam hal ini keputusan 

dapat diambil dengan ketentuan : jika 

t hitung > t tabel maka hipotesis nihil 

ditolak. Dengan t hitung 99,9 dan t 

tabel 1,72. Jika t hitung > t tabel maka 

Ho ditolak yang berarti ada pengaruh 

strategi pembelajaran kontekstual 

didukung media gambar terhadap 

kemampuan menulis karangan 

sederhana Dengan koefisien pengaruh 

sebesar 16,8% (79,5-66,3 x 100%) 

                             66,3 
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