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ABSTRAK-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menulis
karangan narasi sebelum menggunakan metode diskusi dan peningkatan hasil belajar  menulis
narasi melalui metode diskusi di kelas VIII-2 SMP Pangeran Antasari Helvetia Tahun Pelajaran
2015/2016.Jenis penelitian  ini adalah penelitian tindakan kelas. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah populasi sampel total, mengingat penelitian dilakukan pada satu kelas yang
berjumlah 38 peserta didik di kelas VIII-2 Sekolah Menengah Pertama (SMP).Hasil penelitian
menunjukkan  adanya  peningkatan  peserta  didik  dalam hasil  belajar  menulis  karangan narasi
dengan menggunakan metode diskusi.Hasil tes peserta didik dalam hasil belajar menulis narasi
berdasarkan  tes  siklus  I  banyak  peserta  didik  yang  mencapai  ketuntasan  dalam  menulis
kaarangan  narasi  adalah  16  orang  pesrta  didik  42,1%   dan  rata-rata  kelas  69,5  meningkat
menjadi 26 orang peserta didik 68,4% mencapai ketuntasan dalam menulis karangan narasi dan
rata-rata 95,2 pada siklus II. Maka banyaknya peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar
dalam pembelajaran ini telah mengalami peningkatan sebanyak 26,3%dan peningkatan rata-rata
sebesar  25,7.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan bahwa melalui  penerapan metode diskusi
dapat meningkatkan hasil belajar menulis narasi peserta didik.
Kata Kunci: peningkatan,  hasil  belajar,  menulis  narasi  dengan  menggunakan  metode

diskusi
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia adalah salah satu 

mata pelajaran yang dianggap sangat 

mudah oleh kebanyakkan siswa. Karena 

seiring dengan perkembangan zaman, 

Bahasa Indonesia sudah bisa dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada 

saat UN (Ujian Nasional) masih banyak 

siswa yang gagal dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Untuk mengantisipasi 

hal tersebut, maka seorang pendidik 

(Guru)  harus memiliki sifat yang kreatif 

untuk menarik perhatian dari siswa, agar 

pembelajaran semakin meningkat sesuai 

dengan  yang diharapkan. 

Dalam pelajaran Bahasa Indonesia 

menurut Tarigan (2008: 1), ada empat 

keterampilan bahasa yang harus dipahami 

siswa yaitu: keterampilan menyimak; 

(listenig skills), keterampilan berbicara 

(speaking skills), keterampilan membaca 

(reading skills), keterampilan menulis 

(writting skills). 

Keterampilan menulis merupakan 

salah satu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Dengan menulis, seseorang 

dapat meluangkan gagasan, pikiran serta 

dapat memberitahukan maksud dan tujuan 

yang hendak dicapai melalui sebuah 

tulisan. Hal tersebut senada dengan 

pendapat Tarigan (2005: 21) bahwa 

“menulis ialah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang 

lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik tersebut”. 

Menggambarkan Bahasa dalam  

bentuk tulisan dapat juga dilakukan siswa 

dalam bentuk karangan narasi. Karangan 

narasi adalah karangan yang menyajikan 

serangkaian peristiwa yang disusun 

berdasarkan urutan waktu. Dalam menulis 

dibutuhkan adanya ketelitian, kepaduan, 

keruntutan dan kelogisan antara kalimat 

satu dengan kalimat lainnya, antara 

paragraf satu dengan paragraf lainnya 

sehingga akan membentuk sebuah 

karangan narasi yang baik. Menyusun 

sebuah karangan narasi bukanlah hal yang 

mudah. Ada saatnya siswa memiliki ide, 

gagasan, dan pengetahuan yang luas 

namun sulit menuangkannya dalam bentuk 

tulisan. Siswa terkadang kurang mampu 

merangkai kata-kata untuk membuat 

sebuah karangan narasi. Siswa terkadang 

kurang menyadari hubungan antara 

kalimat yang menyebabkan beberapa 

kalimat tidak efektif dalam sebuah 

karangan narasi. Sebuah karangan narasi 

akan lebih mudah dipahami jika kalimat-

kalimatnya tersusun rapi,runtut dan logis.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan 

di kelas VIII-2 SMP Pangeran Antasari 

Helvetia, siswa banyak mengalami 

kesulitan ketika diberi tugas oleh guru 

untuk menulis sebuah karangan narasi. 

Karena rendahnya minat siswa dalam 

menulis, maka mereka merasa kesulitan 

saat diberi tugas mengarang. Rendahnya 

kemampuan menulis karangan narasi siswa 

disebabkan oleh kurangnya guru 

berimajinasi untuk menciptakan suasana 

proses belajar mengajar yang pasif sehinga 

membuat siswa kurang aktif dan 

menguasai materi yang di sampaikan. 

Dalam hal ini seharusnya guru mampu 

menggunakan metode-metode 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

kreativitas belajar siswa. Salah satu 

metode yang seharusnya dapat dilakukan 

guru adalah metode diskusi. 

Metode diskusi adalah salah satu 

metode yang dipilih guru supaya siswa 
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dapat bekerja sama dengan teman 

kelompoknya, sehingga siswa dapat lebih 

aktif dan kreatif dalam memecahkan 

masalah dan dapat menuangkannya dalam 

bentuk karangan narasi. Guru sebagai 

menyampaikan materi harus dapat 

menyampaikan materi yang akan diajarkan 

dengan teknik yang tepat, suasana yang 

menyenangkan bagi siswa, dan 

menghargai hasil karya siswa dengan 

memberikan penilaian yang tepat sesuai 

kemampuan siswa. Hal tersebut akan 

berdampak pada keberhasilan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dan mengajarkan 

tugas yang diberikan guru sehingga 

pembelajaran tercapai dengan baik. 

Proses pembelajaran dikatakan 

berlangsung, apabila ada aktivitas siswa di 

dalamnya. Untuk itu pendekatan 

pembelajaran yang dapat digunakan guru 

adalah pendekatan pembelajaran berpusat 

pada siswa (student centered). Dave Meier 

Rusman, (2014: 389) menggemukakan 

bahwa “belajar harus dilakukan dengan 

aktivitas, yaitu menggerakan fisik ketika 

belajar, dan memanfaatkan Indra siswa 

sebanyak munkin, dan mebuat seluruh 

tubuh pikiran terlibat dalam proses 

belajar.” Dari kutipan tersebut dapat 

diketahui bahwa belajar harus melibatkan 

seluruh potensi yang memiliki siswa, yang 

meliputi potensis gerakan fisik, potensis 

panca Indra, dan potensis kemampuan 

Intelektual. 

Pembelajaran yang melibatkan 

aktivitas siswa secara langsung merupakan 

Implementasi dari gaya belajar yang 

mengaktifkan siswa. Karena dengan 

aktivitas langsung dalam proses 

pembelajaran, maka siswa secara otomatis 

melibatkan gerakan fisik, Indra, mental, 

dan Intelektual secara bersamaan. Dengan 

demikian, guru perlu memberi motivasi 

kepada siswa untuk menggunakan 

pemikiran siswa dan mengembangkan 

hasil pemikirannya dalam sebuah 

karangan. 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode penelitian yang akan 

dilakukan di SMP Pangeran Antasari 

Helvetia menggunakan metode penelitian 

kualitatif, dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan 

mana yang akan dikaji dimulai sejak 

sebelum peneliti memasuki lapangan, 

dilanjutkan pada saat peneliti berada di 

lapangan secara Interaktif dan berlangsung 

terus-menerus sampai tuntas-menerus 

sampai tuntas sehingga datangnya jenuh. 

Kejenuhan data di tandai dengan tidak 

diperoleh lagi data atau informasi baru 

untuk mendapatkan hasil yang baik untuk 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Menulis 

Narasi Dengan Menggunakan Metode 

Diskusi di Kelas VIII-2 SMP Pangeran 

Antasari Helvetia Tahun Pelajaran 

2015/2016 sehingga metode kualitatif itu 

dianggap berhasil. 

 Penelitian ini dilaksanakan di sekolah 

SMP Pangeran Antasari Helvetia, 

tempatnya tingkat pendidikan SMP kelas 

VIII-2 yang beralamat di jalan Helvetia. 

Waktu penelitian ini merupakan rincian 

kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

syarat dan memperoleh gelar sarjana 

pendidikan. Penelitian ini dimulai dari 

bulan April sampai pada bulan Juni 2016. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII-2 SMP Pangeran Antasari 

Helvetia. Berjumlah 41 orang, 20 laki-laki 

dan 21 perempuan. Penentuan kelas VIII-2 

sebagai subjek penelitian sebab pada kelas  

tersebut mengalami kendala dalam menulis 

karangan narasi serta penentuan objek 

dilakukan melalui penarikan sampel yaitu 

purposive sampling. Objek pada penelitian 
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ini adalah penerapan upaya peningkatan 

hasil belajar untuk menulis narasi melalui 

diskusi di kelas VIII-2 SMP Pangeran 

Antasari Helvetia Tahun Pelajaran 2015-

2016. 

 Ada 2 jenis pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu: 1) 

Pengumpulan data menggunakan tes, dan 

2) Pengumpulan data melalui lembar 

observasi pengamatan. 

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan di 

kelas yang membutuhkan waktu 

berdasarkan siklus hingga proses 

pembelajaran di kelas dapat tercapai. 

Karena keterbatasan waktu dalam 

melakukan penelitian, maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan penelitian tindakan 

kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki 

beberapa tahap dalam bentuk siklus.tiap 

siklus dilaksanakan berdasarkan tujuan dan 

perubah yang akan dicapai. Berikut 

gambaran kerangka prosedur penelitian. 

 Pada siklus I ada enam (6) tahap yang 

akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu: 

permasalahan, perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, Observasi, analisis 

data, dan refleksi.  

Tahap siklus II merupakan lanjutan 

dari siklus I yang prosesnya sama seperti 

tahap siklus I, tetapi pada siklus II 

merupakan tahap perbaikan pada proses 

pembelajaran yang dianggap kurang 

memuaskan pada siklus I. Siklus I belum 

memberikan data yang jelas mengenai 

peningkatan kemampuan menulis narasi 

pada gambar, karena data yang diperoleh 

belum ada, sehinngga pada siklus I 

kemampuan menulis narasi belum dapat 

dikatakan meningkat. Hal ini dikarenakan, 

pada siklus I penelitian tersebut belum 

dilaksanakan, sehingga pada siklus I tidak 

dapat ditarik kesimpulan. Oleh karena itu 

data hasil dari siklus I akan menentukan 

tindakan selanjutnya. Maka diperlukanlah 

siklus selanjutnya. Yakni siklus II untuk 

mendapatkan data-data jelas mengenai 

peningkatan kemampuan menulis narasi 

pada pokok bahasan gambar yamng 

dipaparkan, sehingga bisa didapatkan 

kesimpulan peningkatan kemampuan 

menulis narasi pada gambar yang akan 

ditentukan temanya.  

Analisis dalam penelitian ini dari tiga 

(3) tahap , yaitu tahap reduksi data tahap 

paparan data, tahap menarik kesimpulan. 

Berikut penjelasannya. 

Tabel 3.2 Aspek-Aspek Penilaian 

Indikator Kriteria Nilai  Skor  

Pilihan 

kata atau 

diksi 

 

Pemilihan kata 

sangat tepat 

10 30 

Pemilihan kata 

kurang tepat 

10 

Pemilihan kata 

cukup banyak 

kesalahan 

10 

Kalimat Kalimat sangat 

efektif 

10 25 

Kalimat 

kurang efektif 

5 

Kalimat cukup 

efektif 

5 

Kalimat tidak 

efektif 

5 

Kohesi 

dan 

koherensi 

Keterpaduan 

antar kalimat 

sangat jelas 

5 15 

Keterpaduan 

antar kalimat 

jelas 

5 

Keterpaduan 

antar kalimat 

cukup 

5 

Penulisan 

karangan 

Penulisan 

tepat,sesuai 

10 30 
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narasi dengan ejaan 

dan kaidah 

penulisan 

karangan 

narasi 

Menguasai 

kaidah 

penulisan 

dengan sedikit 

kesalahan 

10 

Kurang 

menguasai 

ejaan dan 

kaidah 

penulisan 

karangan 

narasi 

5 

Tidak 

menguasai 

ejaan dan 

kaidah 

penulisan 

karangan 

narasi 

5 

Jumlah   100 

Jumlah Skor Maksimal =100 

Skor Penilaian: 

Nilai Akhir :  
Jumlah Skor

Skor Maksimal 
x 100 

Kriteria nilai kemampuan menulis 

karangan narasi menurut Sudjono (2010: 

24) yaitu: 

1. Skor 90-100    : sangat baik 

2. Skor 80-89      : baik 

3. Skor 65-79      : sedang 

4. Skor 55-64     : kurang 

5. Skor 0-54       : sangat kurang 

Tahap reduksi data merupakan 

tahapan setelah memberikan tes kepada 

siswa mengenai tema dari gambar yang 

dipaparkan, maka hasil jawaban siswa di 

kelompokkan berdasarkan kemampuan 

siswa, apakah sudah mencapai Indikator 

pembelajaran atau belum. Berdasarkan 

hasil tes tersebut dapat diambil kesimpulan 

untuk melihat kesalahan siswa, sejauh 

mana siswa mampu mengerjakan soal 

mengenai tema gambar tesebut. Kemudian 

dapat mengambil tindakan yang tepat 

terhadap kesalahan yang telah dilakukan 

siswa. 

Paparan data merupakan proses 

penyajian data berdasarkan Instrumen 

yang dipakai dalam penggumpulan data, 

yang akan diolah dan dipaparkan dalam 

bentuk tabel dengan menggunakan rumus. 

Paparan data ini biasanya disajikan dalam 

bentuk data utuh atau data mentah dari 

hasil penelitian. 

Hasil kesimpulan sangat berpengaruh 

pada penelitian, sebelum melakukan 

penelitian ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 1) Hasil kesimpulan 

akan berpengaruh sebagai dasar penelitian 

selanjutnya; 2) apabila hasil penelitian 

sebelumnya tidak tercapai maka akan perlu 

dilakukan siklus selanjutnya; 3) apabila 

hasil penelitian sebelumnya tercapai maka 

tidak perlu dilakukan siklus selanjutnya. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Dilihat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelum menggunakan metode 

diskusi hasil penelitian dari tes awal 

menulis karangan narasi. Tes ini diberikan 

kepada subjek penelitian. Subjek 

penelitian ini adalah kelas VIII-2 SMP 

Pangeran Antasari Helvetia yang 

berjumlah 38 peserta didik. 

1.  Pra Siklus 

a. Observasi 

Dalam melakukan observasi peneliti 

harus mengamati kegiatan pembelajaran 

dikelas, situasi dan kondisi disekolah. 

Observasi selanjutnya adalah diskusi 

dengan siswa untuk mengenai sistem 

pembelajaran yang digunakan dalam 
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proses pembelajaran,siswa 

mengungkapkan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan masih bersifat rendah karena 

proses belajar mengajar dan sistem 

pembelajaran kurang menarik. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap 

kondisi awal hasil belajar menulis siswa 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis 

karangan narasi masih dalam kategori 

rendah. Oleh karena itu, hasil belajar 

menulis karangan narasi siswa 

ditingkatkan. Peningkatan tersebut perlu 

dilakukan melalui tindakan siklus I dengan 

pembelajaran menulis karangan narasi 

siswa dengan melalui sistem pembelajaran 

narasi. 

 b. Instrumen Penelitian 

 Yang menjadi instrumen penelitian 

adalah sebelum pelaksanaan tindakan dan 

pengumpulan data penelitian selama 

pelaksanaan atau sesudah pelaksanaan 

tindakan. 

 

 

 c. Instumen Tes 

Instrumen tes yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kegiatan siswa dalam 

menulis karangan narasi dengan 

memproses berlatih menulis karangan 

narasi siswa, tes dilakukan dua kali yaitu 

pada siklus Idan siklus II.Adapun 

kemampuan peserta didik sebelum 

diberikan tindakan hasil belajar menulis 

karangan narasi dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:   

Tabel 4.1 Hasil Kemampuan 

Menulis Karangan Narasi Tes Awal 

No Nama 

Siswa 

L/

P 

Nilai  keterc

apaia

n% 

Tuntas  Tingkat 

penguasaan 

siswa 

Y

a 

Tid

ak 

1. A p  P 60 60% -  Rendah 

2. A p L 55 55% -  Rendah 

3. A a P 55 55% -  Rendah 

4. A n L 50 50% -  Sangat 

Rendah 

5. B p L 45 45% -  Sangat 

Rendah 

6. B i L 60 60% -  Rendah 

7. B n P 55 55% -  Rendah 

8. C s L 50 50% -  Sangat 

Rendah 

9. D s P 60 60% -  Rendah 

10. D a P 75 75%  - Sedang 

11. G h L 50 50% -  Sangat 

Rendah 

12. H s L 40 40% -  Sangat 

Rendah 

13. H t L 70 70% -  Sedang 

14. J b L 75 75%  - Sedang 

15. L t L 50 50% -  Sangat 

Rendah 

16. L n L 75 75%  - Sedang 

17. M a L 70 70% -  Sedang 

18. M b L 75 75%  - Sedang 

19. M i L 75 75%  - Sedang 

20. M r L 45 45% -  Sangat 

Rendah 

21. M r L 40 40% -  Sangat 

Rendah 

22. M r L 75 75%  - Sedang 

23. N p P 60 60% -  Rendah 

24. N l P 60 60% -  Rendah 

25. N s P 75 75%  - Sedang 

26. N a s P 60 60% -  Rendah 

27. N a r P 75 75%  - Sedang 

28. P a P 50 50% -  Sangat 

Rendah 

29. R a L 55 55% -  Rendah 

30. R a P 75 75%  - Sedang 

31. S r P 75 75%  - Sedang 

32. S t L 40 40% -  Sangat 

Rendah 

33. T l L 45 45% -  Sangat 

Rendah 

34. T p P 55 55% -  Rendah 

35. W p P 60 60% -  Rendah 

36. Y p P 60 60% -  Rendah 

37. Y m L 60 60% -  Rendah 

38. Z p P 60 60% - 
 

Rendah 
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Keterangan : 

SR  : Sangat Rendah T :Tinggi  

P : Perempuan L :  Laki-laki 

R  : Rendah ST: Sangat Tinggi 

SD  : Sedang  

Berdasarkan tes kemampuan pada 

siklus I yang diberikan kepada peserta 

didik diperoleh hanya 10 orang peserta 

didik  26,3% dari 38 orang telah mencapai 

ketuntasan belajar (skornya ≥ 75) 

sedangkan 28 orang peserta didik lainnya 

73,7% belum tuntas. Dari 38 orang peserta 

didik terdapat 12 orang peserta didik 

memperoleh nilai antara 65-79 yang 

termasuk dalam katagori peserta didik 

dengan kemampuan sedang, 15 peserta 

didik memperoleh nilai 55-64 

dikatagorikan siswa dengan kemampuan 

rendah, sedangkan 11 peserta didik lainnya 

memperoleh nilai ≤ 54 dikatogorikan 

dengan kemampuang sangat rendah. Nilai 

rata-rata kelas yang diperoleh dari 38 

orang peserta didik pada tes awal ini 

adalah 59,7. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Deskripsi Tingkat 

Kemampuan Peserta Didik Pada Tes 

Awal 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil  Belajar Menulis Karangan Narasi 

Dengan Menggunakan Metode Diskusi 

Pada Setiap Siklus di Kelas VIII-2 SMP 

Pangeran Antasari Helvetia 

1. Siklus I 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan sipeneliti sebelum menggunakan 

metode diskusi hasil, penelitian tes awal  

diperoleh dari lembar penilaian hasil 

belajar menulis narasi. Tes ini diberikan 

terhadap subjek penelitian. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 

SMP Pangeran Antasari Helvetia yang 

berjumlah 39 siswa yang terdiri dari 22 

orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa 

perempuan dan pada saat penilaian hasil 

belajar menulis narasi hanya 38 siswa yang 

hadir. Adapun kemampuan siswa sebelum 

menggunakan metode diskusi dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Berdasarkan hasil tes I (tes karangan 

narasi I) pada siklus I diperoleh 16 dari 38 

peserta didik 42,1% telah mencapai 

ketuntasan belajar (skor lebih ≥75) 

sedangkan 22 peserta didik lainnya 57,9% 

belum tuntas. Dari 38 peserta didik 

terdapat 8 peserta didik memperoleh nilai 

antara 80-89 dikategorikan peserta didik 

dengan kemampuan tinggi, 19 peserta 

didik memperoleh nilai 65-79 

dikategorikan peserta didik dengan 

kemampuan sedang, 7 peserta didik 

memperoleh nilai antara 55-64 

dikategorikan peserta didik dengan 

kemampuan rendah, dan 3 peserta didik 

yang memperoleh nilai ≤ 54 dikategorikan 

peserta didik kemampuan sangat rendah. 

Nilai rata-rata kelas yang diperoleh adalah 

69,5%. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Tes Kemampuan 

Menulis Karangan Narasi Siklus I 

No Nama 

Siswa 

L/

P 

Nilai  Kete

rcap

ain 

% 

Tunt

as  

Tingkat 

penguasa

an siswa Y

a 

Ti

da

k 

1. A p  P 70 70% -  Sedang 

2. A p L 65 65% -  Sedang 

3. A a P 60 60% -  Rendah 

4. A n L 60 60% -  Rendah 

5. B p L 75 75%  - Sedang 

6. B i L 70 70% -  Sedang  
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7. B n P 75 75%  - Sedang 

8. C s L 65 65% -  Sedang 

9. D s P 70 70% -  Sedang  

10. D a P 75 75%  - Sedang 

11. G h L 75 75%  - Sedang  

12. H s L 60 60% -  Rendah 

13. H t L 80 80%  - Tinggi  

14. J b L 90 90%  - Sangat 

Tinggi 

15. L t L 80 80%  - Tinggi 

16. L n L 85 85%  - Tinggi 

17. M a L 75 75%  - Sedang 

18. M b L 80 80%  - Tinggi 

19. M i L 75 75%  - Sedang 

20. M r L 50 50% -  Sangat 

Rendah 

21. M r L 50 50% -  Sangat 

Rendah 

22. M r L 75 75%  - Sedang 

23. N p P 65 65% -  Sedang 

24. N l P 70 70% -  Sedang 

25. N s P 85 85%  - Tinggi 

26. N a s P 70 70% -  Sedang 

27. N a r P 85 85%  - Tinggi 

28. P a P 55 55% -  Rendah 

29. R a L 60 60% -  Rendah 

30. R a P 80 80%  - Tinggi 

31. S r P 80 80%  - Tinggi 

32. S t L 50 50% -  Sangat 

Rendah 

33. T l L 55 55% -  Rendah 

34. T p P 60 60% -  Rendah 

35. W p P 65 65% -  Sedang 

36. Y p P 70 70% -  Sedang 

37. Y m L 65 65% -  Sedang  

38. Z p P 65 65% - 
 

Sedang 

Keterangan : 

SR : Sangat Rendah T :Tinggi  

P: Perempuan L : Laki-laki 

R : Rendah ST: Sangat Tinggi       

SD : Sedang 

Berikut ini tes kemampuan peserta 

didik dalam kemampuan menulis karangan 

narasi pada siklus I ditunjukkan pada tabel 

4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Deskripsi Tingkat 

Kemampuan Peserta Didik Siklus I 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan tes kemampuan menulis 

karangan narasi I masih tergolong kategori 

sedang karena tingkat ketuntasan klasikal 

yang diperoleh pada siklus I belum 

mencukupi syarat ketuntasan yakni 69,5%  

dari jumlah peserta didik memperoleh 

hasil belajar minimal kategori sedang. 

Untuk itu dilanjutkan ke siklus II dimana 

hasil tes ini digunakan sebagai acuan 

dalam memberikan tindakan pada siklus II 

untuk mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik menyelesaikan soal keterampilan 

menulis karangan narasi sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa 

Indonesia peserta didik. 

Pada tahap perencanaan, rencana 

tindakan I disusun untuk meningkatkan 

aktivitas dan kemampuan dalam 

menyelesaikan soal menulis karangan 

narasi yang telah dijabarkan pada tahap 

perencanaan. Berdasarkanperencanaan 

yang diperoleh maka pada siklus ini 

diterapkan metode diskusi pada pokok 

bahasan menulis karangan narasi. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh dalam 

rencana tindakan I adalah: 

1) Peneliti menyusun  Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang berisikan langkah-langkah 

kegiatan dalam pembelajaran yang 

menggunakan metode diskusi. 

2) Mempersiapkan saran pendukung 

pembelajaran yang mendukung 

pelaksanaan tiindakan, yaitu: (1) 

lembar aktivitas siswa, (2) buku 

mata pelajaran untuk peneliti. 
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3) Memberikan lembar aktivitas siswa 

pada setiap individu sebagai alat 

aktivitas siswa sehingga siswa 

dapat lebih beraktivitas dalam 

menyelesaikan soal menulis 

karangan narasi dimana setiap 

individu memperoleh 1 lembar 

aktivitas siswa yang sama. 

Pada tahap ini, peneliti bertindak 

sebagai guru yang menerapkan metode 

disklusi dalam rencana pengajaran yang 

dapat dilihat pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran I dan II. Kegiatan 

pembelajaran pada siklus I dilakukan 

sebanyak 4 kali pertemuan. Adapun 

tindakan-tindakan yang dilakukan guru 

dalam pembelajaran adalah: 

1) Di awali pembelajaran, guru 

mengiformasikan materi yang akan 

dipelajari, yaitu mengenai menulis 

karangan narasi, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan 

memotivasi peserta didik. 

2) Menjelaskan materi yang di ajarkan 

dan memberikan informasi kepada 

peserta didik tentang metode 

diskusi. 

3) Memberikan satu lembar aktivitas 

siswa (LAS) kepada setiap individu 

yang berisi pertanyaan atau soal 

menulis karangan narasi. 

4) Membimbing peserta didik untuk 

memahami pertanyaan atau soal 

yang diberikan. 

5) Guru bersama-sama dengan peserta 

didik menyimpulkan materi 

pelajaran yang baru dipelajari. 

Pada saat pelaksanaan tindakan guru 

diobservasi oleh guru bidang studi bahasa 

Indonesia kelas VIII-2 SMP  Pangeran 

Antasari Helvetia.  Pengamatan dilakukan 

sejak permulaan pelaksanaan tindakan 

sampai berakhirnya pelaksanaan tindakan 

pembelajaran. Guru kelas mengamati 

tindakan peneliti selama mengajar dengan 

menggunakan metode diskusi sebagai 

salah satu upaya peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik pada materi 

menulis karangan narasi. Dari hasil 

pengamatan yang dilakukan, pengolahan 

pembelajaran pada pertemuan I kurang 

sehingga masih perlu banyak perbaikan 

dalam pengelolaan  pembelajaran,yaitu: 

(1) Guru kurang memberikan motifasi 

kepada peserta didik, dimana 

seharusnya motivasi diberikan 

diawal, pertengahan, dan akhir 

pembelajaran. 

(2) Bimbingan  yang diberikan  guru 

pada setiap individu belum merata. 

(3) Guru kesulitan mengawasi peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga suasana kelas kurang 

kondusif. 

(4) pengelolaan kelas yang masih 

belum maksimal. 

Observasi (pengamatan) yang 

dilakukan terhadap peserta didik yaitu 

mengenai aktivitas keterampilan menulis 

peserta didik selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung yang dilakukan 

oleh peneliti. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan, aktivitas 

keterampilan menulis peserta didik 

tergolong cukup baik. Dari pengamatan 

peserta didik diperoleh temuan: 

(1) Peserta didik kesulitan untuk 

menuangkan ide, gagasan, dan 

pengetahuan yang dimilikinya 

kedalam sebuah tulisan. 

(2) Peserta didik  masih ragu-ragu 

untuk bertanyak kepada guru dan 

menjawab pertanyaan yang 

diberikan. 

(3) Peserta didik ragu-ragu untuk 

mengeluarkan pendapatnya. 

Berdasarkan hasil observasi siswa 

selama proses pembelajaran, maka 
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diperoleh bahwa pada siklus I hanya 37 

Peserta didik 97.4  % yang memiliki rata-

rata aspek penilaian aktivitas peserta 

didik(kategori aktif) dan sebanyak 1 

peserta didik 2,63 % yang memiliki rata-

rata aspek penilaian aktivitas peserta didik 

(kategori tidak aktif).  Hasil selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Observasi Aktivitas 

Peserta Didik Siklus I 

PAS Kategori  Siklus I 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

% 

PAS 

≥�̅� 

Aktif 37 97,4% 

PAS 

≤�̅� 

Tidak 

Aktif 

1 2,63% 

 38 100% 

 Dari data aktivitas terlihat ada peserta 

didik yang aktivitas kurang. Hal ini 

disebabkan karena: 

(1) Peserta didik mengalami kesulitan 

dalam mengemukakan pendapatnya 

karena belum terbiasa 

mengemukakan pendapatnya. 

(2) Peserta didik mengalami kesulitan 

sewaktu ditanya oleh guru. 

(3) Peserta didik kesulitan dalam 

memberi tanggapan dengan jelas 

terhadap pendapat orang lain. 

Kurang aktifnya peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran juga disebabkan 

karena peserta didik dalam tahap 

penyesuaian dengan metode pembelajaran 

yang baru. 

Berdasarkan hasil observasi dan data 

tes hasil keterampilan menulis karangan 

narasi I, Berikut ini diuraikan kegagalan 

dan keberhasilan dalam pelaksanaan 

tindakan selama pembelajaran siklus I 

yaitu: 

1) Masih ada beberapa indikator 

keterampilan menulis karangan 

narasi peserta didik yang 

tergolong rendah. 

2) Guru masih kurang dalam 

memotivasi siswa agar lebih aktif 

dalam belajar. 

3) Hasil keterampilan menulis 

bahasa Indonesia peserta didik 

meningkat, hal ini dapat dilihat 

dari peningkatan ketuntasan 

klasikal dari tes awal yaitu 31,6 

menjadi 69,5% pada tes hasil 

keterampilan menulis karangan 

narasi I dengan rata-rata kelas 

69,5. 

4) Jumlah peserta didilk yang 

termaksut dalam kategori aktif 

pada siklus I dan II selama 

pembelajaran berlangsung setelah 

ditetapkan metode diskusi adalah 

37 peserta didik 97,4 % dan 

jumlah peserta didik yang 

termasuk dalam kategori tidak 

aktif adalah 1 pesrta didik 2,6 %. 

Untuk memperbaiki dan 

mempertahankan serta meningkatkan 

keberasilan yang telah dicapai pada siklus 

I, maka pada pelaksanaan siklus II 

direncanakan: 

a. Peneliti diharapkan dapat 

memotivasi peserta didik untuk 

lebih aktif. 

b. Peneliti diharapkan mampu 

mempertahankan dan 

meningkatkan pengelolaan 

kegiatan pembelajaran yang telah 

dicapai sebelumnya pada siklus I.   

Berdasarkan analisis data setelah 

siklus I diperoleh hanya terdapat 37 

peserta didik 97,36% yang tuntas 

sedangkan 1 peserta didik 2,63% belum 

mencapai ketuntasan belajar sehingga 

ketuntasan klasikal belum terpenuhi.  

Pada tahap ini peneliti membuat 

rencana tindakan II untuk mengatasi 
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kekurangan dan kegagalan pembelajaran 

selama siklus I.  

Pemberian tindakan II dengan 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan metode diskusi, dimana 

peneliti bertindak sebagai guru di dalam 

kelas dan kegiatan yang dilakukan sesuai 

dengan RPP pada siklus II. 

Observasi (pengamatan) tetap 

dilakukan oleh guru bahasa Indonesia 

kelas VIII-2 SMP Pangeran Antasari 

Helvetia. Mulai dari awal pembelajaran 

sampai dengan akhir pembelajaran. 

Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan diperoleh beberapa hal sebagai 

berikut: 

(a) Semakin banyak soal  yang 

diberikan, semakin mudah bagi 

peserta didik untuk memahami 

soal. 

(b) Memberi motivasi dan pengarahan 

kepada peserta didik membuat 

mereka lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

Dari pengamatan terhadap aktivitas 

peserta didik diperoleh temuan sebagai 

berikut: 

(1) Peserta  didik sudah terlihat aktif 

dalam menyelesaikan soal atau tes 

yang diberikan. 

(2) Secara keseluruhan, aktivitas 

peserta didik sudah lebih baik dari 

pada sebelumnya rata-rata peserta 

didik sudah melakukan aktivitas 

dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi siswa 

selama proses pembelajaran, maka 

diperoleh bahwa pada siklus II hanya 37 

peserat didik 97.4 % yang memiliki rata-

rata aspek penilaian aktiuvitas peserta 

didik (kategori aktif) dan sebanyak 1 

peserta didik 2,63% yang memiliki rata-

rata aspek penilaian aktivitas peserta 

didik(kategori tidak aktif). Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Observasi Aktivitas 

Peserta Didik Siklus II 

PAS Kategori  Siklus II 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

% 

PAS 

≥�̅� 

Aktif 37 97,4% 

PAS 

≤�̅� 

Tidak 

Aktif 

1 2,63% 

 38 100% 

 Hal tesrsebut ini menunjukan terdapat 

meningkatkan jumlah peserta didik yang 

termasuk dalam kategori aktif dari siklus I 

dan ke siklus II sebesar 70%. 

Berdasarkan hasil tes II (tes hasil 

belajar II) pada siklus II diperoleh bahwa 

ada peningkatan ketuntasan belajar dari tes 

hasil belajar menulis karangan narasi II. 

Dari tes hasil belajar II ini diperoleh 37 

dari 38 peserta didik 97,36% telah 

mencapai ketuntasan belajar (nilai ≥ 75) 

sedangkan 1 peserta didik lainnya 2,63% 

belum tuntas. Dari 38 peserta didik 

terdapat 35 peserta didik memperoleh nilai 

≥ 90 dikategorikan peserta didik dengan 

kemampuan sangat tinggi, 0 peserta didik 

memperoleh nilai antara 80-89 

dikategorikan peserta didik dengan 

kemampuan tinggi, 2 orang peserta didik 

memperoleh nilai antara 65-79 

dikategorikan peserta didik dengan 

kemampuan sedang, 1 orang peserta 

memperoleh nilai antara 55-64 

dikategorikan peserta didik dengan 

kemampuan rendah. Nilai rata-rata kelas 

yang diperoleh adalah 95.26 Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.7  Hasil Tes Belajar Menulis 

Karangan Narasi Siklus II 

No Nam L Nilai Keter Tuntas  Tingkat 
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a 

Sisw

a 

/

P 

capai

n 

% 

Y

a 

Tida

k 

pengua

saan 

siswa 

1. A p  P 100 100%  - Sangat 

Tinggi 

2. A p L 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

3. A a P 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

4. A n L 75 75%  - Sedang 

5. B p L 90 90%  -  Sangat 

Tinggi 

6. B i L 95 95%  -  Sangat 

Tinggi 

7. B n P 99 99%  -  Sangat 

Tinggi 

8. C s L 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

9. D s P 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

10. D a P 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

11. G h L 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

12. H s L 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

13. H t L 95 95%  - Sangat 

tinggi 

14. J b L 98 98%  - Sangat 

tinggi 

15. L t L 95 95%  - Sangat 

tinggi 

16. L n L 100 100%  - Sangat 

Tinggi 

17. M a L 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

18. M b L 95 95%  - Sangat 

tinggi 

19. M i L 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

20. M r L 70 70% -  Rendah 

21. M t L 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

22. M s L 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

23. N p P 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

24. N l P 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

25. N s P 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

26. N a s P 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

27. N a r P 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

28. P a P 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

29. R a L 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

30. R a P 98 98%  - Sangat 

tinggi 

31. S r P 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

32. S t L 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

33. T l L 75 75%  - Sedang 

34. T p P 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

35. W p P 99 99%  - Sangat 

Tinggi 

36. Y p P 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

37. Y m L 95 95%  - Sangat 

Tinggi 

38. Z p P 98 98%  - Sangat 

Tinggi 

Keterangan : 

SR : Sangat Rendah T :Tinggi            

P: Perempuan 

R : Rendah ST : Sangat Tinggi       

Laki: Laki-laki 

SD : Sedang 

Berikut hasil tes kemampuan peserta didik 

dalam kemampuan menulis karangan 

narasi pada siklus II ditunjukkan pada 

tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Deskripsi Tingkat 

Kemampuan Peserta Didik Siklus II 

Persent

ase 

Pengua

saan 

Tinggka

t 

Kemam

puan 

Ban

yak  

Sisw

a 

Persen

tase 

Jumla

h 

Siswa 

Rata-

rata  

Skor 

Kemp

uan 
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Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat 

peningkatan ketuntasan klasikal antara 

siklus I dan siklus II. Pada siklus I 

persentase ketuntasan klasikal hanya 

mencapai 69,5% sedangkan pada siklus II 

persentase ketuntasan klasikal sudah 

mencapai 97,3%. Hal ini berarti telah 

mencapai target peningkatan hasil belajar 

yaitu terdapat peserta didik telah mencapai 

≥ 75% maka ketuntasan klasikal telah 

terpenuhi. 

Berdasarkan hasil observasi, data dari 

tes hasil belajar II, berikut ini diuraikan 

keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaan tindakan pada siklus II yaitu: 

1) Hasil tes yang dilakukan pada siklus 

kedua, peserta didik yang tuntas 

belajar 37 peserta didik 97,3% 

sedangkan yang tidak tuntas belajar 

1 peserta didik 2,63% dengan rata-

rata kelas 95,10% sehingga belajar 

klasikal sudah tercapai. 

2) Guru telah mampu mempertahankan 

dan meningkatkan pengelolahan 

pembelajaran bahasa Indonesia 

dengan metode diskusi. Meskipun 

demikian data hasil pen gamatan 

terhadap kinerja guru antara siklus I 

dan siklus II mempunyai kategori 

baik (sama). 

3) Selama pembelajaran berlangsung 

keaktifan peserta didik mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari data 

hasil obeservasi terhadap aktivitas 

peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung, pada siklus I dan siklus 

II mencapai 37 peserta didik 97,3% 

dalam kategori aktif. 

Pelaksanaan pada siklus II ini 

berlangsung dengan baik dan kondusif. 

Karena ketuntasan belajar klasikal sudah 

tercapai maka pembelajaran dengan 

metode diskusi tidak dilakukan lagi. 

Dengan demikian diberikannya 

pembelajaran dengan metode diskusi, 

maka hasil Bahasa Indonesia meningkat. 

Hal ini tampak dari analisis hasil tes yang 

dilakukan setelah akhir pelaksanaan siklus 

II. Ketuntasan belajar klasikal dari 69,5% 

pada siklus I meningkat menjadi 97,3% 

pada siklus II dengan rata-rata pada siklus 

II adalah 95,2% atau dengan kata lain 

tingkat pengusaan peserta didik berada 

dalam kategori sangat tinggi. Sehinggah 

ketuntasan belajar klasikal 90% sudah 

tercapai. 

Pembahasan  

Melalui metode diskusi dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa 

Indonesia peserta didik. Berdasarkan hasil 

penelitian, sebelum diberi tindakan rata-

rata kelas adalah 59,7% dengan tingkat 

ketuntasan klasikal 31,6%. Setelah 

diberikan tindakan I menggunakan metode 

diskusi rata-rata nilai tes hasil belajar 

menulis karangan narasi I meningkatkan 

menjadi 69,5% dengan persentase 

ketuntasan klasikal 69,5%. Ini berarti 

terjadi peningkatan 39,5% dari tes awal 

yang dilaksanakan. Kemudian setelah 

pemberian tindakan II, dimana 

pembelajaran masih tetap dengan metode 

diskusi diperoleh nilai rata-rata tes hasil 

belajar menulis karangan narasi II peserta 

didik adalah 95,2% dengan persentase 

ketuntasan klasikal 97,36% yang berarti 

mengalami peningkatan dari tes hasil 
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Selain itu penerapan  metode diskusi 

juga dapat membuat peserta didik aktif 

selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Saat diberi tindakan I dan 

tindakan II menggunakan metode diskusi 

rata-rata aktivitas belajar siklus I dan 

siklus II dengan persentase ketuntasan 

klasikal 97,3% yang berarti peningkatan 

aktivitas siklus I dan siklus II 97,3%. 

Penerapan metode diskusi merupakan 

pembelajaran yang membantu daya nalar 

pesrta didik untuk mengungkapkan ide, 

gagasan, pengetahuan melalui fakta yang 

dilihat dan didengar melalui situasi 

kehidupan nyata dan mengaikatkan materi 

tersebut dalam kehidupan mereka sehar-

hari sehingga pesrta didik mampu 

menuangkan pengetahuan kedalam sebuah 

tulisan. Dari hasil penelitian diperoleh 

beberapa hal yang menjadi kendala dalam 

penerapan metode diskusi diantaranya 

dalam menciptakan masalah atau informasi 

yang mudah dimengerti oleh peserta didik. 

Meskipun pembelajaran dengan 

menerapkan metode diskusi dapat 

meninkatkan hasil belajar menulis 

karangan narasi peserta didik namun masih 

terdapat 2 peserta didik yang tidak tuntas. 

Meskipun demikian terjadi peningkatan 

hasil belajar peserta didik dalam menulis 

karangan narasi. 

Berikut hasil tes karangan narasi siswa 

sebelum ada dan sesudah menggunakan 

diskusi gambar pada grafik 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tes awal atau hasil belajar 

menulis karangan narasi yang tercapai 

nilai ≥ 75 tidak ada, dengan nilai rata-rata 

kelas 59,7. Pada tes hasil belajar menulis 

karangan narasi siklus I, siswa yang 

memperoleh nila ≥ 75 orang yakni 

instrument 1 mendapat nilai 75, instrument 

4 mendapat nilai 75, instrument 9 

mendapat nilai 75, instrument 11 mendapat 

nilai 75, instrument 15 mendapat nilai 

75,instrument 16 mendapat nilai 75. 

Dengan nilai rata-rata kelas mencapai 69,5 

rata-rata tergolong rendah maka 

dilanjutkan pada tes hasil belajar menulis 

karangan narasi, nilai yang diperoleh pada 

tes hasil belajar karangan narasi ini  

instrument 2 mendapat nilai 85, instrument 

3 mendapat nilai 85, instrument 4 

mendapat nilai 75, instrument 5 mendapat 

nilai 80, instrument 6 mendapat nilai 85, 

instrument 7 mendapat nilai 85, instrument 

8 mendapat nilai 75, instrument 9 

mendapat nilai 80, instrument 10 mendapat 

nilai 85, instrument 11 mendapat nilai 80, 

instrument 12 mendapat nilai 85, 

instrument 13 mendapat nilai 90, 

instrument 14 mendapat nilai 95, 

instrument 15 mendapat nilai 90, 

instrument 16 mendapat nilai 95, 

instrument 17 mendapat nilai 85, 

instrument 18 mendapat nila 95, 

instrument 19 mendapat nilai 85, 

instrument 20 mendapat nilai 70, 

instrument 21 mendapat nilai 70, 

instrument 22 mendapat nilai 85, instrmen 

23 mendapat nilai 80, instrument 24 

mendapat nilai 85, instrument 25 mendapat 

nilai 95, instrument 26 mendapat nilai 75, 

instrument 27 mendapat nilai 95, 

instrument 28 mendapat nilai 75, 

instrument 29 mendapat nilai 75, 

instrument 30 mendapat nilai 90, 

instrument 31 mendapat nilai  85, 

instrument 32 mendapat nilai 75, 
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instrument 33 mendapat nilai 75, 

instrument 34 mendapat nilai 80, 

instrument 35 mendapat nilai 75, 

instrument 36 mendapat nilai 85, 

instrument 37 mendapat nilai 75, 

instrument 38 mendapat nilai 75, dengan 

nilai rata-rata 95,2 maka tes hasil belajar 

menulis karangan narasi tergolong tinggi. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

sipeneliti, bahwa metode diskusi dalam 

hasil belajar karangan narasi pada siswa 

kelas VIII-2 SMP Pangeran Antasari 

Helvetia dapat dikatakan berhasil. Karena 

dengan metode diskusi tersebut nilai siswa 

meningkat dan telah memenuhi syarat. 

Dan oleh karena itu metode diskusi pada 

hasil belajar menulis karangan narasi 

berperan penting dalam meningkatkan 

hasil belajar menulis karangan narasi pada 

siswa.   

SIMPULAN  DAN SARAN 

Adapun kesimpulan dalam penelitian 

ini setelah dilakukan analisis data sebagai 

berikut: 

1. Sebelum menggunakan metode diskusi 

pada tes awal kemampuan hasil menulis 

karangan narasi kelas VIII-2 SMP 

Pangeran Antasari Helvetia ketuntasan 

klasikal hanya mencapai 26% 

persentase peserta didik tidak tuntas 

mencapai 73,7%, dan rata-rata nilai 

kelas 25,7% tergolong kategori rendah. 

Maka dari hasil tes awal kemampuan 

hasil menulis karangan narasi peserta 

didik masih tergolong rendah. 

2. Setelah dilakukan pembelajaran pada 

siklus I dan siklus II dengan 

menggunakan alur Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dan metode diskusi 

terbukti hasil kemampuan menulis 

karangan narasi kelas VIII-2 SMP 

Pangeran Antasari Helvetia 

meningkatkan pada siklus I ketuntasan 

klasikal mencapai 69,5% dengan nilai 

rata-rata. Di akhir  siklus II hasil 

menulis karangan narasi peserta didik 

secara klasikal 68,4% dengan nilai rata-

rata 95,2%. Peningkatan hasil belajar 

peserta didik secara klasikal pada siklus 

I dan siklus II. Dengan demikian 

pengunaan metode diskusi yang baik 

akan dapat meningkatkan hasil menulis 

karangan narasi peserta didik. 

Berdasarkan kesimpulan yang ada dan 

berdasarkan hasil penelitian di kelas, maka 

saran yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII-2 SMP Pangeran 

Antasari Helvetia, disarankan 

memperhatikan posisi letak tempat 

duduk siswa agar terjaga keamanan 

kelas dan lebih memperhatikan 

keaktifan siswa khususnya dalam 

pembelajaran menulis narasi agar PBM 

dapat terlaksanakan dengan maksimal 

sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Kepada siswa kelas VIII-2 SMP 

Pangeran Antasari Helvetia diharapkan 

untuk lebih aktif dan serius selama 

pembelajaran dan disarankan supaya 

melatih keterampilan menulis narasinya 

di rumah dan pada saat pembelajaran 

diharapkan agar siswa melengkapi 

segala perlengkapan yang dibutuhkan 

untuk pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya mengenai narasi agar PBM 

dapat terlaksanakan dengan waktu yang 

efektif. 

3. Kepada kepala sekolah SMP 

Pangeramn Antasari Helvetia, apabila 

memungkinkan supaya Bapak Kepala 

Sekolah SMP Pangeran Antasari 

Helvetia mengkordinasikan kepada 

guru- guru di SMP Pangeran Antasari 

Helvetia, agar dapat menerapkan 

metode diskusi untuk meningkatkan 

hasil menulis narasi siswa. 
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4. Kepada peneliti yang berminat 

melakukan penelitian berikutnya 

apabila menggunakan metode diskusi 

pada materi pelajaran atau pada pokok 

sub bahasan yang lain agar dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

refrensi dan bahan pertimbangan untuk 

dikembangkan pada penelitian yang 

berikutnya, agar penelitian 

menggunakan metode diskusi dapat 

lebih baik lagi untuk diterapkan pada 

penelitian berikutnya khususnya pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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