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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa.Setiap gambar 

menceritakan bagian dari cerita tersebut.Gambar tersebut dapat disusun secara urut sehingga 

membentuk sebuah cerita yang runtut.Penggunaan media gambar berseri dalam proses 

pembelajaran dapat menimbulkan daya tarik bagi siswa, sehingga siswa dapat lebih senang 

belajar dan pada akhirnya akan memberikan hasil belajar yang lebih baik. Penggunaan media 

gambar berseri dalam proses belajar-mengajar akan memberikan hasil yang optimal apabila 

digunakan secara tepat, dalam arti sesuai dengan materi pelajaran dan mendukung. Serta dalam 

hal ini, pemakaian media gambar berseri dalam pengajaran dapat membantu guru dalam 

membangkitkan minat belajar siswa dan mengembangkan pembendaharaan kata dalam menulis 

bahasa Perancis berdasarkan urutan gambar tersebut. 

Dalam prosesnya, metode ini dapat dilakukan secara berkelompok ataupun individual 

.Langkah pertama mengurutkan gambar seri adalah menemukan judul cerita dalam gambar seri 

tersebut. Setelah menemukan judul dalam gambar seri tersebut, selanjutnya adalah menentukan 

peristiwa pertama yang mungkin terjadi dalam gambar tersebut Selanjutnya, menentukan 

peristiwa yang lain yang disusun secara logis sehingga membentuk cerita yang runtut.Metode 

pembelajaran dengan menggunakan gambar berseri ini bertujuan untuk meningkatkan kosakata, 

mempelajari kembali konjugasi, dan menemukan urutan suatu kejadian secara runtut menurut 

suatu gambar.Media gambar berseri dalam pembelajaran keterampilan menulis narasi menjadi 

efektif karena pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

 Dalam kegiatan pembelajaran pengajar menyiapkan beberapa aktivitas yang akan 

dilakukan oleh pembelajar. Pengajar memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk dapat 

mengamati, menyebutkan, menginterpretasikan, dan menentukan topik karangan melalui 

tampilan gambar berseri. Dalam kegiatan ini, pengajar membantu pembelajar dalam menyusun 

dan mengembangkan kerangka karangan.Pengadaan sarana atau media belajar sangat menunjang 
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keberhasilan pembelajaran yang direncanakan.Sehubungan dengan hal tersebut, pembelajaran 

keterampilan menulis narasi ini menggunakan sarana tau media gambar berseri. Penggunaan 

media gambar berseri memudahkan, memperjelas, mengatasi keterbatasan daya indra, dan 

mengatasi sikap pasif siswa (Wright, 1992 : 18).Dalam evaluasi proses pembelajaran, pengajar 

mencantumkan secara rinci aspek yang perlu diamati, seperti aktifitas dan kreatifitas pembelajar 

pada saat berlangsungnya pembelajaran.  

 Pembahasan pelaksanaan pembelajaran penggunaan media gambar berseri dalam 

pembelajaran keterampilan menulis narasi mengikuti proses menulis, yaitu pramenulis, 

pengedrafan, perbaikan, pengeditan dan publikasi (Tompkins , 1994 : 25). Pada tahap 

pramenulis, mengemukakan topik bahasan terhadap tema pembelajaran yang akan diberikan dan 

bermanfaat untuk mempersiapkan dan membangkitkan skemata pembelajar dalam menerima 

materi pembelajaran dan juga menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran serta 

melakukan kegiatan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran lalu dan pengalaman pembelajar. 

Kegiatan apersepsi ini dilakukan setelah pembelajar mengetahui tema pembelajaran dan 

pembelajar disuruh mengamati, menyebutkan gambar berseri yang telah ditunjukan oleh 

pengajar.Setelah itu pembelajar menginterpretasikan atau memprediksi gambar berseri yang 

ditunjukan oleh pengajar melalui tanya jawab kepada para pembelajar. 

Pada tahap pengedrafan, pembelajar menyusun kerangka karangan berdasarkan gambar 

berseri yang telah diperlihatkan dan dengan maksud menumbuhkan keberanian pembelajar mulai 

menulis tanpa memperhatikan ketepatan mekanik karena draf masih bersifat sementara.Pada 

tahap perbaikan, pembelajar menata ulang kerincian dan kejelasan objek dalam gambar berseri. 

Pada tahap pengeditan, pembelajar fokus pada pengeditan menyangkut aspek mekanik draf, yaitu 

ejaan, penulisan tanda titik, tanda koma, penulisan kosakata, dan struktur kalimat dan pengajar 

memberikan bimbingan dan arahan ke pembelajar tentang cara mengedit suatu karangan narasi. 

Pada tahap publikasi, pengajar mengajukan pertanyaan berkaitan dengan isi karangan yang 

ditulis oleh pembelajar dan memberika kesempatan kepada pembelajar untuk menunjukan 

karangan kepada pembelajar lain dan juga pengajar. Kegiatan membaca karangan dilakukan 

secra bergantian dan membuat pembelajar aktif menyimak.Pengajar memberikan tindak lanjut 
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dengan manfaat memotivasi pembelajar meneruskan mengembangkan pengetahuan yang 

diperoleh di luar. 

Proses pembelajaran keterampilan menulis melalui tahap-tahap menulis, seperti pramenulis, 

pengedrafan, perbaikan, pengeditan dan publikasi dapat membuat pembelajar berpikir kritis dan 

sistematis untuk dapat menganalisis dan mensistesis hal-hal yang dituangkan dalam 

karangannya. Dengan cara seperti itu, aktifitas dan kreatifitas pembelajar berkembang. 

Berikut adalah persiapan dan pelaksanaan dalam penggunaan media gambar berseri : 

a. Pengajar dan pembelajar bertanya jawab mengenai sebuah karangan narasi, misalnya 

mengenai unsur-unsur karangan narasi dan bagaimana cara membuat karangan narasi 

b. Pengajar memberikan contoh karangan narasi kepada pembelajar 

c. Pengajar memasang gambar berseri di papan tulis 

d. Pengajar menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah karangan narasi berdasarkan 

gambar berseri 

e. Pengajar dan pembelajar bersama-sama membahas tentang gambar yang ada dalam 

tersebut. Pengajar bertindak sebagai pembimbing dan pemimpin pembelajar, sedangkan 

pembelajar secara aktif berdiskusi mengenai gambar berseri yang ada 

f. Setelah jelas, pengajar membagi pembelajar kedalam beberapa kelompok, satu kelompok 

terdiri atas dua sampai dengan tiga orang 

g. Kemudian pengajar membagikan sebuah gambar berseri kepada setiap kelompok 

pembelajar 

h. Pembelajar diharuskan membuat sebuah karangan narasi yang berurutan berdasarkan 

gambar berseri yang telah dibagikan oleh pengajar 

i. Pembelajar mendapatkan waktu 20 menit untuk menuliskan karangan narasi yang dapat 

dibentuk dari gambar berseri yang telah diberikan 

j. Setelah selesai, setiap kelompok menyerahkan hasil karangan narasi mereka ke pengajar 

k. Pengajar dan pembelajar memeriksa jawaban bersama-sama apakah gambar berseri sudah 

dengan benar diurutkan dan masih adakah kesalahan pada karangan narasi yang telah 

dibuat 
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l. Setiap kelompok mendapakan evaluasi dengan bersama-sama memeriksa hasil dari 

kelompok lain agar pembelajar mendapatkan motivasi setelah mendapatkan poin 

m. Kelompok yang mendapatkan poin yang lebih besar akan mendapatkan reward dari 

pengajar. 


