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BEST  PRACTICE  GURU  SEKOLAH  DASAR 

 

Judul: Membimbing Siswa dalam peningkatan menulis karangan narasi tentang         

pengalaman sendiri dengan teknik pengembangan kerangka karangan. 

Oleh ; Guru SDN Sukajadi  Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang Jawa Barat 

 

 Saya adalah seorang guru Sekolah Dasar, di angkat pada tahun 1983 di sebuah SD 

yang  jauh dari keramaian kota yaitu di SD Munjul Kecamatan Pedes Kabupaten 

Karawang , letak saya bekerja di pinggir sungai yang besar yaitu Sungai Buntu tempat 

Tambak udang miliknya Bapak Suharto pada jaman itu. Saya mengajar di SD Munjul 

kurang lebih 13 bulan terus pindah ke SDN Tonjong Kecamatan Buahdua, setelah 19 

tahun pindah lagi ke SDN Cipelang kecamatan Situraja selama 6,5 , kemudian pindah lagi 

ke SDN Sukajadi Kecamatan Situraja sampai saat ini. Di Sekolah ini saya di beri tugas 

tambahan yaitu jabatan sebagai seksi kurikulum . Saya suka mengikuti pelatihan-pelatihan, 

seminar yang berkaitan dengan pendidikan. 

 Saya mempunyai kompetensi karena mengikuti pelatihan, seminar dan melalui 

diskusi dengan teman sejawat dalam pembaharuan yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar terutama untuk meningkatkan prestasi anak didik. 

 Saya sekarang mengajar di SDN Sukajadi kecamatan Situraja Kabupaten 

Sumedang. SD tempat saya mengajar terletak di pinggir jalan raya Sumedang -  Wado, 

Alhammdulillah baik segi fisik Sekolah maupun personil juga keadaan siswa sangat baik 

dan layak untuk di pakai,walaupun kadang-kadang waktu saya menerangkan suka ada 

gangguan karena banyak kendaraan yang lewat sehingga pembicaraan saya tidak jelas 

kedengaran oleh para siswa dan merasa terganggu dengan keadaan lingkungan yang 

kurang nyaman itu. 

Kendala-kendalanya yaitu; 

1. Ruang Kelas masih kurang, baru ada 6 ruangan sedangkan rombongan belajar ada 

8  rombongan; 

2. Sarana dan prasarana untuk PBM masih kurang lengkap ; 



 
Best Practice ini telah didesiminasikan dihadapan para Peserta Rapat 
Koordinasi I FKKG 1 Sumedang, pada hari Rabu, 25 Januari 2012 

 

3. Ekonomi orang tua siswa jauh di bawah standar.Sebagian besar mereka petani dan 

tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mereka kurang mendukung tehadap belajar di 

rumah, sehingga siwa hanya mendapat pengetahuan dari sekolah saja . 

Saya merasa tidak berhasil mengajar pelajaran Bahasa Indonesia tentang membuat 

karangan narasi. Setiap siswa di tugaskan mengarang kadang-kadang Cuma menulis 

sebagian saja  padahal karangan itu tentang pengalaman sendiri, tentang kejadian serhari-

hari yang dialaminya . Seharusnya anak dapat menceriterakan pengalaman yang di 

alaminya dengan uraian dari pertama pembukaan , isi , dan penutup dengan memakai kata-

kata yang logis  sehingga dapat menarik pembaca / penilai.  

Saya mengadakan penelitian bersama teman sejawat yang lebih senior dari saya 

yaitu berkolaborasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yaitu tentang 

mengarang. 

Langkah-langkah penelitiannya yaitu: 

1. Observasi di lapangan ( di kelas ) ; 

2. Wawancara dengan siswa sebelum mengadakan perbaikan; 

3. Wawancara dengan siswa setelah mengadakan perbaikan. 

 

Pertama saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis karangan narasi 

,saya langsung menugaskan pada siswa untuk menulis karangan  yang terlebih dahulu di 

tentukan tema dan judul karangan narasi dengan topik “ pengalaman siswa” tanpa 

diberikan teknik bagimana cara menulis karangan narasi, dengan aspek penilaian dengan 

tiga aspek penilaian yakni: ide dan gagasan, kepaduan kata dan kalimat dan penelitian 

ejaan. Dari hasil karangan siswa di peroleh gambaran bahwa sebagian besar siswa belum 

mampu menulis karangan narasi itu dengan aspek penilaian berdasarkan pada tiga aspek 

penilaian tersebut. Setelah itu siswa di minta untuk  membacakan di depan kelas secara 

bergiliran. 

 

Setelah  itu , hasil pekerjaan siswa langsung di periksa dan dinilai tanpa ada     

pembahasan , dan penilaiannya dilaksanakan cenderung terfokus pada hasil tulisan bukan 

pada proses. Setelah memberikan penilaian ternyata hasilnya kurang memuaskan, saya 

beserta dengan teman sejawat mengadakan diskusi untuk memberikan lagi penjelasan 

tentang penulisan karangan narasi yang sesuai dengan tuntutan KTSP yaitu menjelaskan 
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kembali cara mengarang yang baik dan benar itu adalah harus mempunyai ide dan 

gagasan, kepaduan kata dan kalimat juga ejaan yang benar, Setelah mengadakan penilaian 

memberikan  wawancara pada siswa. 

 

Format wawancara siswa sebelum di beri tindakan 

 

  Wawancara              ;  1 

Tempat Wawancara  :  SDN Sukajadi 

Masalah    ;  Siswa Kesulitan Menulis Karangan Narasi 

NO Pertanyaan jawaban 

1. Apakah kamu senang belajar Bahasa Indonesia? Kurang senang 

2. Mengapa kamu kurang senang belajar Bahasa 

Indonesia? 

Agak sulit 

3. Apakah ada kesulitan untuk menulis karangan? Banyak 

4. Apakah kesulitan kamu ketika belajar menulis 

karangan? 

Sulit dari awal,tengah dan 

akhir menulisnya 

5. Apakah kamu ingin belajar menulis karangan 

dengan cara mudah? 

Ingin sekali 

 

Kesimpulan : 

Dari wawancara di atas siswa kurang senang belajar Bahasa Indonesia dan merasa 

kesulitan dalam menulis karangan, namun setelah guru ingin memberikan teknik 

pengembmgan kerangka karangan maka siswa sangat ingin sekali mempelajarinya dan 

mencobanya. 

 

           Dari data hasil test menulis karangan narasi, dapat di ambil kesimpulan     

bahwa,penyebab timbulnya kesulitan dalam menulis karangan narasi adalah : 

a. Siswa kurang bisa menemukan dan mengembangkan ide dan gagasan dalam 

menulis karangan; 

b. Siswa belum mampu menulis kalimat yang runtut dan padu, sehingga kepaduan 

kata dan kalimat dalam isi karangan tidak logis; 
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c. Kurang tepatnya ejaan,tanda baca dan huruf kapital dalam karangan yang di 

tulis oleh siswa.  

 

Dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi yang pernah di laksanakan 

oleh saya, dan telah di paparkan di atas, tidaklah jelek akan tetapi kurang optimal 

sebagaimana yang di harapkan dalam kurikulum. 

Berdasarkan hasil penelitian, saya mencoba mengusulkan suatu teknik 

pembelajaran menulis karangan narasi yang di harapkan dapat meningkatkan pemahaman 

para siswa terhadap keterampilan menulis karangan narasi. Hal tersebut di sepakati dengan 

senang hati oleh teman sejawat saya, karena menurut kesepakatan antara saya dan teman 

sejawat pendapat ini akan memberikan kontribusi yang baru bagi perbaikan proses 

pembelajaran di kelas, dengan tidak secara langsung di harapkan dapat meningkatkan 

profesinya dalam kemampuan menulis karangan narasi. 

Pada akhir pembicaraan dengan teman sejawat itu, saya menyimpulkan bahwa 

rencana penelitian dengan menggunakan teknik pengembangan kerangka karangan dalam 

pembelajaran menulis karangan narasi itu sangat penting. Saya besrta teman sejawat 

menganggap pengalaman ini sangat berharga untuk meningkatkan profesi dan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi bagi siswa. 

Selanjutnya saya mempunyai ide ingin menberikan tugas mengarang lagi kepada 

siswa dengan memakai teknik pengembangan kerangka karangan narasi secara perorangan 

dengan aspek yang dinilai meliputi: ide dan gagasan, kepaduan kata dan kalimat dan 

penulisan ejaan yang benar. 

 

Contoh kerangka karangan 

Judul Karangan 

Pembukaan : Liburan semester kemarin saya dan keluarga pergi berlibur ke rumah Paman  

Di kampung................ 

 

 

Isi  :  Sekarang paman memelihara beberapa binatang peliharaan. Ada lima ekor ayam, 

Enam kelinci dan dua ekor kambing ..................... 
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Penutup  : libur sekilah hampir selesai. Saya dan keluarga pulang ................. 

 

 

 

Aspek  Penilaian : 

a. Menuangkan ide dan gagasan 

3  : Bila ide dan gagasan dituangkan ke dalam karangan secara runtut        

    Dan padu. 

2  : Bila ide dan gagasan dituangkan ke dalam karangan secara runtut 

    Namun ada beberapa kalimat ( dua-tiga kalimat ) kurang padu. 

1 : Bila ide dan gagasan tidak runtut dan tidak padu antara kalimat per  

Kalimat. 

b. Keruntutan Kalimat 

3             : Bila kalimat karangan dibangun dengan kalimat-kalimat yang  

  Yang runtut dan padu. 

2 : Bila kalimat karangan dibangun dengan satu sampai dua kalimat 

                    Yang tidak runtut dan tidak padu. 

1 : Bila kalimat karangan dibangun lebih dari tiga kalimat yang tidak  

Runtut dan tidak padu. 

c.  Ejaan yang tepat   

3 : Bila kalimat karamgan ditulis dengan memperhatikan penggunaan 

  Ejaan ( huruf besar,tanda titik, tanda kima ) yang tepat. 

2 : Bila kalimat karangan ditulis dengan satu sampai dua kalimat yang 

  Tidak menggunakan ejaan ( huruf besar, tanda titik, tanda koma ). 

1 : Bila kalimat karangan ditulis lebih dari tiga kalimat yang tidak  

  Menggunakan ejaan ( huruf besar,tanda tirtik,tanda koma ) 

 

Setelah selesai siswa melaksanakan tugas mengarang karangan narasi dengan 

menggunakan keranggka karangan tadi, dan saya mengadakan penilaian hasil karangan 

siswa satu persatu , as pek yang dinilainya itu selain tulisan saya menilai ide dan gagasan, 

kepaduan kata dan kalimat juga penulisan ejaan yang benar. Setelah di analisis 
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alhamdilillah dapat  meningkatkan hasil belajar siswa dengan hasil 83 % dapat menguasai 

cara membuat karangan narasi. 

Selanjutnya saya mengadakan wawancara kembali dengan siswa setelah di beri 

tugas membuat karangan narasi yang memakai teknik pengembangan kerangka karangan  

dan hasilnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

Format wawancara setelah diberi tindakan 
Wawancara  :  2 
Tempat Wawancara :  SDN Sukajadi 
Masalah  : Siswa Kesulitan Menulis Karangan Narasi 
No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah kamu senang belajar menulis karangan 

dengan menggunakan teknik pengembangan 

kerangka karangan ? 

Sangat senang 

2. Mengapa kamu senang belajar menulis karangan 

dengan menggunakan teknik pengembangan 

kerangka karangan ? 

Mudah sekali 

3. Apakah ada kesulitan menggunakan teknik 

pengembangan kerangka karangan ? 

Tidak 

4. Apakah mudah menggunakan teknik pengembangan 

kerangka karangan ? 

 Mudah 

 

 

Kesimpulan : 

Dar i hasil wawancara di atas siswa sangat senang, mudah dan tidak ada kesulitan 

dalam belajar menulis karangan dengan menggunakan teknik pengembangan kerangka 

karangan , sehingga para siswa dapat menuangkan ide dan gagasan, keruntutan kata dan 

kalimat dan  penulisan ejaan yang tepat.  

Hal ini yang menggerakkan hati saya untuk bisa mengubah dan meningkatkan 

proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis 
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karangan, sebab pelajaran mengarang biasanya kurang di minati oleh siswa karena 

kurangnya mengekspresikan ide dan gagasan yang di tuangkan pada isi sebuah karangan. 

Langkah berikutnya yang saya lakukan adalah memberikan dorongan dan 

bimbingan pada siswa agar lebih mencintai membaca dan menulis terutama menulis 

karangan narasi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, dan akhirnya membuahkan hasil 

yang baik dan memuaskan pada saya sendiri sebagai guru. 

Saat itu siswa merasa senang dengan pelajaran Bahasa Indonesia karena sudah 

mengerti  cara mengarang yang baik dan benar, walaupun masih ada 2 orang siswa yang 

belum maksimal, itu karena siswanya ada faktor AQ yang rendah. 

Saya selalu mengarahkan kepada siswa bahwa kemauan merupakan faktor yang 

pertama dan utama penyebab kemampuan akan keberhasilan belajar. 
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