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ABSTRAK 

Masriana Ariyati Hutasuhut. Nim. 1121111008. Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Karangan Narasi Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Dengan 

Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme Pada Siswa Kelas IVA SD Negeri 

067242 Medan Sunggal Tahun Ajaran 2015/2016. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah dengan mengunakan 

pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi 

siswa kelas IVA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme pada siswa kelas 

IV A SD Negeri 067242 Medan Sunggal. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan pendekatan 

konstruktivisme deskriptif-kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV A SD 

Negeri 067242 Medan Sunggal Tahun Ajaran 2015/2016, yang berjumlah 41 orang 

siswa terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah pedoman observasi dan evaluasi/tes kemampuan. Penelitian 

tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Yang masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, paparan data, dan penyimpulan data. 

Bedasarkan hasil penelitian diperoleh (1)Nilai ketuntasan awal sebelum 

digunakan pendekatan konstruktivisme 26,82% dan yang tidak tuntas 73,17% (2)Nilai 

ketuntasan pada siklus I sebedar48,78% dan yang belum tuntas 51,21% (3)Nilai rata-

rata pada siklus II meningkat dengan nilai ketuntasan 90,24% dan yang tidak tuntas 

9,75%. Hasil tes siswa disetiap siklus memberikan hasil memuaskan. Pada siklus I ada 

21 orang % yang tidak tuntas dan pada siklus II ada 4 orang % yang tidak tuntas belajar.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan pendekatan 

konstruktivisme pada sub pokok bahasa menulis karangan narasi di kelas IV A SD 

Negeri 067242 Medan Sunggal. Dengan demikian  pendekatan konstruktivisme dapat 

meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam menulis karangan narasi di kelas IV A 

SD Negeri 067242 Medan Sunggal Tahun Ajaran 2015/2016. Dan disarankan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada sub pokok bahasa menulis karangan 

narasi melalui pendekatan konstruktivisme hendaknya guru memotivasi siswa yang 

berada dikelas agar tidak merasa boson terhadap pelajaran bahasa indonesia terutama 

pada sub pokok bahasa menulis karangan narasi. 


