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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan di kelas IV SDN 14 Pasar Bawan 

Kecamatan mpek Nagari Kabupaten Agam menunjukkan bahwa pembelajaran menulis karangan 
narasi kurang diminati siswa, kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi masih rendah, 
karena menurut mereka menulis narasi itu sulit, kendalanya antara lain sulit menemukan ide atau 
gagasan, sulit mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan, penggunaan tanda baca tidak tepat. 
Untuk meningkatkan kemampuan menulis narasi tersebut diadakan penelitian tindakan kelas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis narasi 
melalui pendekatan Kontextual Teaching and Learning (CTL) pada tahap Pramenulis, pada tahap 
menulis dan pada tahap pasca menulis bagi siswa kelas IV SDN 14 Pasar Bawan  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini terdiri dari dua siklus yang dilakukan secara 
kolaboratif dengan guru kelas IV. Setiap siklus terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan 
tindakan yang disertai pengamatan dan refleksi pada masing-masing siklus. Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2011/ 2012 di SDN 14 Pasar Bawan Kecamatan 
Ampek Nagari dengan subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD terteliti. Data 
penelitian ini diperoleh melallui observasi, dokumentasi dan hasil tes.  

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan Kontextual 
Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi bagi siswa kelas 
IV SDN 14 Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 
kemampuan menulis narasi terjadi peningkatan pada tahap pramenulis siklus I dari Nilai 55 
menjadi 75 pada siklus II. pada tahap saat menulis siklus I dari Nilai 55 menjadi 73 pada siklus 
II, pada tahap pascamenulis siklus I dari Nilai 72 menjadi 81 pada siklus II. Melihat hasil 
penelitian ini, terbukti dengan menggunakan pendekatan Kontextual Teaching and Learning 
(CTL) dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi.  
 


