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Destria, Aris. 2009. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan 

Menggunakan Media Video Klip Tembang Campursari. Skripsi. Pendidikan 
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Semarang. Pembimbing I: Dra. Esti Sudi Utami, M.Pd, Pembimbing II: Drs. 
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Kata kunci:  Menulis karangan deskripsi, media video klip tembang campursari.                                       
 
 Keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas XD SMA Negeri 1 
Gemuh masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa yang 
hanya 65, masih dibawah nilai standar minimal sebesar 67. Perilaku siswa dalam 
mengikuti pembelajaran kurang begitu antusias, banyak siswa yang berbicara sendiri 
dan terdapat siswa yang tidur ketika pembelajaran berlangsung. Rendahnya nilai 
menulis karangan deskripsi siswa disebabkan karena dalam pembelajarannya guru 
bahasa Jawa belum melakukan variasi pembelajaran dengan menggunakan media. 
Penggunaan media audiovisual dengan cara menayangkan video klip tembang 
campursari diharapkan tepat dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan 
deskripsi siswa.  

Berdasarkan temuan tersebut maka rumusan masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini (1) bagaimana peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 
dengan menggunakan media video klip tembang campursari pada siswa kelas XD 
SMA 1 Gemuh, dan (2) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas XD SMA 1 
Gemuh dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media 
video klip tembang campursari. Adapun tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan 
peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa SMA 1  Gemuh 
kelas XD dengan menggunakan media video klip tembang campursari, dan (2) 
mendeskripsikan perubahan perilaku siswa SMA 1 Gemuh kelas XD dalam 
pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media 
video  klip tembang campursari. 
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 
Pelaksanaanya direncanakan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Data penelitian ini 
diambil dengan menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes untuk memperoleh 
data keterampilan menulis karangan deskripsi. Teknik nontes digunakan untuk 
mengetahui perubahan perilaku siswa. Teknik nontes terdiri dari hasil: observasi, 
jurnal, dan wawancara. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menggunakan media video klip 
tembang campursari, keterampilan menulis karangan deskripsi siswa meningkat dari 
nilai rata-rata siswa pada kondisi awal 65, pada siklus I menjadi 70,7 atau meningkat 
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8,8%. Pada siklus II nilai rata-rata siswa 79,5. Maka jika dibandingkan dari data awal, 
siklus II meningkat sebanyak 22,3% dan dari siklus I meningkat sebanyak 12,4. 
Perilaku  siswa mengalami perubahan kearah yang lebih baik, apabila sebelumnya 
siswa cenderung pasif, setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 
media video klip tembang campursari siswa menjadi lebih aktif bertanya dan 
berkomentar. 
 Saran peneliti adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 
guru bahasa Jawa dalam memberikan pembelajaran menulis karangan deskripsi 
dengan menggunakan media video klip tembang campursari.  
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Kata kunci:  Menulis karangan deskripsi, media video klip tembang campursari.       
                                                                                   

Trampile nulis karangan dheskripsi murid klas XD SMA 1 Gemuh isih 
kurang. Bab iki bisa dibuktiake nganggo biji rata-rata siswa namung 65, isih nang 
ngisor nilai standar minimal 67. Tindak-tanduk murid nalika melu pasinaon kurang 
antusias, akeh murid sing ngomong dhewe lan ana murid sing turu nalikane pasinaon 
lagi diwiwiti. Kurange biji trampile nulis karangan dheskripsi jalaran ana ing 
pasinaon guru basa Jawa durung ngecakake variasi medhia. Panganggone vidheo klip 
mbokmenawa bisa ngundhakake trampile murid nulis dheskripsi.  

Adhedhasar panemu kuwi panaliten iki kepingin ngerteni (1) undhake 
trampile murid klas XD SMA 1 Gemuh nulis karangan dheskripsi sing diwulang 
nganggo srana medhia vidheo klip tembang campursari, lan (2) owahe tindak-tanduke 
murid klas XD SMA 1 Gemuh nalika diwulang nganggo srana medhia vidheo klip 
tembang campursari. Dene tujuan panaliten iki (1) nggambarake undhake trampile 
murid klas XD SMA 1 Gemuh nulis karangan dheskripsi sing diwulang nganggo 
srana medhia vidheo klip tembang campursari, lan (2) nggambarake owahe tindak-
tanduke murid klas XD SMA 1 Gemuh nalika diwulang nganggo srana medhia 
vidheo klip tembang campursari.  

Panaliten iki ditindakake nganggo cengkorongan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Anggone nindakake ping loro yaiku siklus I lan siklus II. Dhata panaliten iki 
dijupuk srana teknik tes lan nontes. Teknik tes nganggo jupuk dhata  trampile nulis 
karangan dheskripsi. Teknik nontes kanggo ngerteni owahe tindak-tanduke murid. 
Teknik nontes kapirang saka observasi, jurnal, lan wawancara.  

Asil panaliten nguduhake yen pasinaon nganggo srana medhia vidheo klip 
tembang campursari bisa ngundhakake trampile murid klas XD SMA 1 Gemuh nulis 
karangan dheskripsi. Bab iki bisa ditonton saka asile ing dhata awal rata-rata 65, ing 
siklus I dadi 70,7. Dadi ana undhak-undhakan 8,8%. Ing siklus II bijine rata-rata 79,5. 
Dadi, yen saka dhata awal, siklus II mundhak 22,3% lan saka siklus I mundhak dadi 
12,4%. Ing bab tindak-tanduke murid, pranyata ana owah-owahan kang nyenengake 
sing maune pasip, sakwise nganggo srana medhia vidheo klip tembang campursari 
dadi luwih aktip takon lan komentar. 
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Pamrayoga saka panaliti, cara kang ditindakake panaliti bisa dadi tetimbangan 
guru basa Jawa rikala menehi pasinaon nulis karangan dheskripsi nganggo srana 
medhia vidheo klip tembang campursari.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk saling berinteraksi antara 

sesama, manusia diberi karunia oleh Sang Pencipta yang berwujud empat aspek 

keterampilan berbahasa. Fungsinya untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, 

lingkungan, dan tuhannya. Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut adalah 

membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Masing-masing aspek memiliki 

fungsinya sendiri-sendiri. Namun demikian, keempatnya tidak dapat dipisahkan atau 

tidak dapat berdiri sendiri.  

Keterampilan berbahasa seseorang harus melewati beberapa tahapan yang 

akan menjadikan seseorang menguasai seluruh aspek keterampilan berbahasa 

tersebut. Dari pertama lahir seseorang hanya bisa mendengar, kemudian belajar untuk 

berbicara, setelah itu belajar membaca dan menulis. Berbicara dan mendengarkan  

dipelajari seseorang sebelum memasuki bangku sekolah. Kedua keterampilan ini 

merupakan jenis keterampilan yang diperoleh manusia dengan sendirinya karena 

kebiasaan dalam berkomunikasi. Membaca dan menulis dapat dikuasai melalui proses 

belajar yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Membaca dapat dipelajari 

dengan menghafal huruf kemudian merangkaikan huruf untuk menjadi kata-kata yang 

kemudian untuk diucapkan oleh indera pengucap. Menulis diawali dengan menghafal 

huruf yang kemudian dirangkai menjadi kata-kata ke dalam bentuk tulisan.  

1 
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Menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting diajarkan di 

sekolah sejak dini, ini disebabkan dari keempat keterampilan  berbahasa, hanya 

keterampilan menulis yang jarang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 

seseorang berkomunikasi, orang tersebut akan menggunakan komunikasi lesan dan 

komunikasi tulis  atau komunikasi yang melalui perantara. Komunikasi lisan terdiri 

dari aspek berbicara dan mendengarkan, sedangkan komunikasi tulis terdiri dari 

aspek menulis dan membaca.  

Keterampilan menulis digunakan sebagai salah satu pembelajaran bahasa 

Jawa di sekolah di Jawa Tengah dari tingkatan SD, SMP, sampai SMA. Khusus pada 

SMA, pembelajaran bahasa Jawa masih baru dan belum mendapatkan perhatian yang 

lebih dari siswa, guru, maupun sekolah itu sendiri. Dari keempat komponen 

pembelajaran yang diajarkan di SMA, keterampilan menulis merupakan komponen 

yang dianggap paling rendah yang sulit diterima oleh siswa. Tidak hanya menulis 

aksara Jawa saja, tetapi juga menulis bacaan Jawa yang wajib diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa Jawa. 

Perlu perhatian yang lebih agar tidak terjadi ketimpangan antara keterampilan 

menulis dengan ketiga komponen keterampilan bahasa lainnya. Terutama dalam 

pelajaran bahasa Jawa di SMA, keterampilan menulis siswa masih rendah. Banyak 

faktor yang memengaruhinya; di antaranya siswa kesulitan dengan penggunaan kata-

kata asing dan bagaimana cara merangkai kata-kata berbahasa Jawa tersebut ke dalam 

sebuah kalimat ataupun paragraf.  Sehubungan dengan hal tersebut maka 

keterampilan menulis harus ditingkatkan. 
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Salah satu wujud keterampilan menulis yang ada dalam kurikulum SMA kelas 

X semester II, tercantum kompetensi dasar menulis wacana yang berbentuk narasi, 

deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Dalam kenyataan rendahnya keterampilan 

menulis karangan deskripsi, dapat ditemui pada siswa kelas X SMA 1 Gemuh. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan guru mata 

pelajaran bahasa Jawa, diketahui bahwa kelas X di SMA 1 Gemuh berjumlah lima 

kelas. Dari kelima kelas tersebut, kelas XD merupakan kelas yang kemampuan 

menulis karangan deskripsinya lebih rendah dibandingkan kelas lain. Ini dapat 

dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa sebesar 65, masih di bawah nilai ketuntasan 

minimal sebesar 67. Dari jumlah siswa sebanyak 42, hanya 16 siswa yang telah 

melampaui batas tuntas minimal. Sisanya sebanyak 26 siswa atau lebih dari setengah 

siswa yang mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi memperoleh nilai 

dibawah 67. 

Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, peneliti menemukan 

beberapa permasalahan, di antaranya siswa kurang berminat dan kurang serius dalam 

mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang kurang senang, ketika sampai pada 

pembelajaran menulis. Mereka banyak yang mengalami kesulitan dalam memperoleh 

imajinasi yang akan mereka tuangkan ke dalam bentuk karangan deskripsi. Dari segi 

guru, guru yang mengampu pelajaran bahasa Jawa di SMA 1 Gemuh  bukan asli 

lulusan bahasa Jawa, hal ini menjadikan pembelajaran lebih menjenuhkan. Guru 

mengaku kesulitan ketika mengajar bahasa Jawa, penyebabnya adalah guru yang 
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bersangkutan belum dapat menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang baik 

sehingga pembelajaran tidak dapat berjalan secara baik. 

Cara mengajar yang tepat dan mudah diterima oleh siswa menjadi tolak ukur 

keberhasilan guru dalam mengajar. Dalam pembelajarannya guru bahasa Jawa 

banyak yang belum menggunakan media. Siswa hanya menerima teori-teori yang 

sulit diterapkan ke dalam dunia nyata siswa. Ketika siswa di minta untuk 

mempraktekan matreri-materi tersebut mereka akan merasa kesulitan, hal ini 

menjadikan pembelajaran kurang berhasil. 

Di zaman yang telah modern seperti sekarang ini, pembelajaran menulis 

karangan deskripsi juga harus memanfaatkan perkembangan IPTEK, selaras dengan 

hal tersebut maka penulis menggunakan media audiovisual dengan cara pemutaran 

video klip tembang campursari pada pembelajaran menulis karangan deskripsi di 

SMA 1 Gemuh Kelas XD. Model pembelajaran dengan menggunakan peranti 

elektronik seperti media audiovisual tersebut telah menjadikan salah satu model 

pembelajaran yang baru, yang mampu memberikan suatu cara untuk menarik siswa 

lebih mengikuti pelajaran dengan rasa senang dan nyaman, tanpa adanya rasa tertekan 

dan keterpaksaan.  

Seiring dengan berlakunya kurikulum KTSP yang di dalamnya terdapat 

pendekatan berbasis kontekstual, maka guru dianjurkan untuk menggunakan 

pendekatan tersebut. Pendekatan ini mengaitkan materi yang diajarkan di kelas 

dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan kontekstual dapat menggunakan media 

audiovisual yaitu video klip tembang campursari. Dengan melihat dan mendengarkan 
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tembang campursari, siswa diajak memanfaatkan kedua pancainderanya untuk 

memaksimalkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 1) Dengan melihat; secara 

tidak langsung siswa akan masuk ke dalam cerita yang ditayangkan dalam tembang 

campursari. Siswa juga dapat mengetahui suatu kejadian yang langsung dapat 

dijadikan bahan untuk menulis, sehingga siswa lebih mampu untuk berimajinasi 

sebagai awal dari sebuah karangan yang akan ditulis. 2) Dengan mendengarkan; 

sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa media lagu atau tembang sangat 

efektif untuk merangsang daya ingat dan daya imajinasi siswa, misal; pada lagu 

’Twinkle-twinkle Little Star’ yang dijadikan media sebagai pembelajaran memahami 

dan menghafal huruf abjad. Dengan lagu seorang akan terbuai dengan suara yang 

enak didengar dan menyejukkan hati, seperti suara tembang campursari yang dapat 

memberikan ketenangan jiwa. Jika siswa telah merasakan ketenangan jiwa maka 

siswa akan mampu mengerjakan tugas menulis karangan deskripsi yang  sesuai 

dengan kejadian yang baru saja dilihat dan didengarkan. 

Media tersebut dapat menjadikan pembelajaran menulis menjadi lebih 

menarik dan dapat membuat siswa lebih menyukai pembelajaran bahasa Jawa. Bila 

siswa terampil dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi maka pembelajaran 

ini akan berhasil, yang pada akhirnya  akan tercapailah tujuan pendidikan yang telah 

direncanakan oleh pemerintah (pemerintah daerah) melalui kurikulum.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi pada kelas XD SMA 1 Gemuh, 

selama ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan sesuai dengan kurikulum. Hal 

ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya; faktor dari guru yaitu: 1) guru jarang 

menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Jawa, 2) guru yang hanya berpaku 

pada LKS. Faktor dari siswa yaitu: 1) siswa masih sulit membedakan karangan 

deskripsi dengan jenis karangan yang lain, 2) siswa menganggap pembelajaran 

menulis karangan deskripsi merupakan pembelajaran yang menjenuhkan dan 

membosankan, 3) banyak siswa dalam tulisannya belum membentuk wacana yang 

baik, 4) kosakata dan struktur kalimat yang dibuat kebanyakan tidak sesuai dengan 

cara menulis yang baik.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang akan diteliti dibatasi 

pada media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, yaitu dengan media video klip tembang campursari. Media 

audiovisual berupa video klip tembang campursari diharapkan meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi. Dengan menggunakan kedua panca indera, 

yaitu melihat dan mendengarkan maka dapat mempermudah siswa dalam menemukan 

imajinasi untuk menulis karangan deskripsi. Adanya media dalam pembelajaran, 

membuat perhatian siswa tidak selalu tertuju ke guru.  Ini menjadikan siswa tidak 

bosan dan jenuh dalam proses pembelajaran menulis. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. bagaimana peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media video klip tembang campursari pada siswa kelas XD 

SMA 1 Gemuh? 

2. bagaimana perubahan perilaku siswa kelas XD SMA 1 Gemuh dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video 

klip tembang campursari? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi pada 

siswa SMA 1  Gemuh kelas XD dengan menggunakan media video klip 

tembang campursari, 

2. mendeskripsikan perubahan perilaku siswa SMA 1 Gemuh kelas XD dalam 

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

media video  klip tembang campursari. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapatkan dari penelitian tindakan kelas ini ada dua, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat teoretis, 

a) memberikan masukan pengetahuan tentang pengembangan media dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi, 

b) memberikan wawasan bagi guru bahasa Jawa dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

 

2. Manfaat  praktis,  

a) bagi siswa, dengan memanfaatkan media video klip tembang campursari, 

cara berimajinasi siswa akan lebih cepat dan siswa mampu 

menuangkannya ke dalam bentuk karangan yang berupa karangan 

deskripsi, sehingga dapat membantu guru dalam pembelajaran, 

b) bagi guru bahasa Jawa, dapat memberikan alternatif media pembelajaran 

baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis, 

c) bagi sekolah, hasil penelitian ini akan mengangkat kualitas mutu 

pendidikan di sekolah tersebut, 

d) bagi peneliti, dapat memperkaya wawasan mengenai penggunaan media 

video klip tembang campursari dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Model-model pembelajaran telah banyak berkembang seiring berkembangnya 

zaman. Media merupakan salah satu wujud model pembelajaran yang mengikuti 

perkembangan IPTEK. Media elektronik adalah media baru yang dapat menjadikan  

alternatif sebagai media dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan 

menggunakan peranti elektronik sebagai media pembelajaran, diharapkan tumbuh 

ketertarikan dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Penelitian tentang teknik pembelajaran menulis sudah banyak ditemukan, 

namun perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik baru yang 

akan memperkuat penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2005) berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Teks Drama Jawa dengan Media Kaset pada Siswa SMP 

Negeri 3 Bawang Banjarnegara menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

keterampilan menulis siswa ketika menggunakan media kaset. Siswa juga lebih 

bersemangat dalam menerima pembelajaran menulis teks drama. Hal itu dibuktikan 

dengan antusias siswa dalam memperhatikan guru pada saat memutarkan media kaset 

dalam pembelajaran menulis teks drama.  

Khanifah (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Media Video Compact Disc 

9 
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(VCD) pada Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Semarang menunjukkan terjadi 

peningkatan dari pra siklus, siklus I, dan siklus II. Pada prasiklus nilai rata-rata siswa 

hanya 72,74, yang kemudian meningkat 2,31% menjadi 75,05. Setelah dilakukan 

siklus II peningkatan sebesar 6,75% menjadi 81,80. Membuktikan bahwa media 

audiovisual sangat berperan dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa. Dari 

segi kesiapan siswa untuk menerima pelajaran, jika pada siklus I siswa masih ada 

yang memperlihatkan perilaku negatif, pada siklus II, mereka lebih siap menerima 

pelajaran, bahkan siswa yang tadinya pendiam menjadi berani untuk bertanya 

maupun berkomentar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani (2007) berjudul Penerapan Strategi 

Pemodelan dan Media Poster untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Paragraf 

Deskripsi pada Siswa Kelas XC SMA 1 Gubug Tahun Ajaran 2007/2008. Penelitian 

ini mencoba strategi pemodelan dan media poster dalam meningkatkan keterampilan 

siswa menulis paragraf deskripsi. Dalam kenyataan, siswa lebih mampu menerima 

pembelajaran dengan menggunakan strategi pemodelan. Dalam hal ini media yang 

digunakan berupa poster, di dalam poster terdapat gambar dan kata-kata yang dapat 

merangsang siswa untuk lebih mampu menuangkan isi dan makna dari poster yang 

dilihat ke dalam sebuah paragraf deskripsi. 

Penelitian relevan lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mainingrum 

(2008) berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Buku Harian dengan 

Menarasikan Peristiwa yang Dialami Melalui Metode Sugesti-Imajianasi Media 

Lagu pada Siswa Kelas VIIA SMP Negeri Kawunganten Cilacap. Penelitian ini 
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membuktikan bahwa  metode sugesti-imajianasi dapat menyeimbangkan fungsi kerja 

otak kanan dan otak kiri yang akan mempermudah siswa dalam memproses media 

pembelajaran yang diberikan, dalam hal ini media lagu. Metode dan media ini akan 

membantu siswa dalam membuat buku harian  dengan menarasikan peristiwa yang 

telah dialami siswa.  

Dari beberapa penelitian yang dijadikan referensi, penelitian Khanifah hampir 

mempunyai kesamaan dengan penelitian ini. Dari materi yang disajikan, yaitu 

menulis karangan deskripsi, dan segi media yang digunakan juga terdapat kesamaan 

yaitu dengan menggunakan peranti elektronik yang berupa media audiovisual. 

Perbedaannya terdapat pada cara kerja media tersebut, pada penelitian Khanifah 

menggunakan media VCD, isinya berupa suatu kegiatan masyarakat di suatu tempat 

(pasar), sedangkan penulis menggunakan video klip tembang campursari yang berisi 

gambaran suatu objek yaitu, ’pak tani’.  

Penggunaan media VCD selain dapat meningkatkan imajinasi dan minat 

siswa dalam pembelajaran menulis juga masih terdapat kekurangan, di antaranya; 

pemutaran VCD yang hanya menggunakan televisi sebagai media visualnya membuat 

tidak semua siswa melihat kejadian yang ditayangkan secara jelas dan nyaman. Dari 

segi isi yang diberikan berupa penayangan suatu kegiatan masyarakat dalam suatu 

tempat (pasar). Ruang lingkup atau topik yang diberikan pada siswa terlalu luas, 

sehingga siswa masih sedikit kesulitan dalam merumuskan konsep tulisan. Penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penulis menggunakan 

proyektor sebagai media visualnya, hal ini membuat siswa lebih jelas dan nyaman 
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dalam menghayati media yang diberikan. Ruang lingkup yang disajikan dalam 

penelitian ini sebatas penggambaran suatu objek ’pak tani’, membuat siswa mudah 

merumuskan konsep tulisan. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam penelitian ini adalah, 1) hakikat menulis, 2) hakikat 

karangan deskripsi, 3) media video klip tembang campursari, 4) pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan media video klip tembang campursari. 

 

2.2.1 Hakikat Menulis 

Dengan menulis seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk 

mencapai maksud dan tujuannya. Tarigan (1982:21) mengatakan bahwa menulis ialah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu 

bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut, kalau mereka memahami bahasa dan gambaran 

tersebut. Senada dengan Tarigan, Nurudin (2007:4) menyebutkan bahwa menulis 

adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan 

dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. 

Definisi menulis ini mengungkapkan bahwa menulis yang baik adalah menulis yang 

bisa dipahami oleh orang lain, sedangkan Wiyanto (2004:1-2) menyebutkan bahwa 

menulis mempunyai mempunyai dua arti. Pertama, menulis berarti mengubah bunyi 

yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang 
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dirubah itu bunyi bahasa (bunyi yang berasal dari alat ucap manusia). Kedua, kata 

menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Gagasan 

yang telah ditulis kemudian ditampung oleh pembaca dengan cara membaca. 

Akhadiah (1988:2) mengatakan bahwa kemampuan menulis merupakan 

kemampuan yang kompleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan. 

Untuk menulis karangan yang sederhana, secara teknis seseorang dituntut memenuhi 

persyaratan dasar seperti menulis karangan yang rumit. 

Suparno (2007:13) mendefinisikan bahwa menulis sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat: 

penulis sebagai penyampai pesan (penulis), pesan atau isi tulisan, saluran atau media 

berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan 

dan untuk menyampaikan pesan (komunikasi) melalui bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemampuan menulis 

merupakan kemampuan yang kompleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan dan 

keterampilan. Dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat, 

yaitu: penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media 

berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. 
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2.2.2 Hakikat karangan deskripsi 

Menurut pendapat Hartono (2008:29-30) menyebutkan bahwa bentuk-bentuk 

karangan  dibedakan menjadi lima; yaitu narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, 

dan persuasi. 

Karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan sesuatu atau 

menggambarkan suatu hal. Deskripsi atau pemerian ialah salah satu corak yang 

memerikan atau melukiskan sesuatu. Dalam karangan bercorak deskripsi penulis 

memindahkan kesan-kesannya, memindahkan hasil pengamatan dan perasaanya 

kepada pembaca. Ia menyampaikan sifat dan semua perincian wujud yang ditemukan 

pada objek itu. Sasaran yang akan dicapai ialah terciptanya daya khayal pada 

pembacanya, sehingga mereka seolah-olah melihat sendiri objek yang dilukiskan itu. 

Pendapat Wiyanto (2006:64-65) juga menyebutkan bahwa kata deskripsi berasal dari 

verba to describe (ing), yang artinya menguraikan, memerikan atau melukiskan. 

Karangan deskripsi adalah karangan yang bertujuan memberikan kesan atau impresi 

kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang 

ingin disampaikan penulis. Deskripsi yang baik dapat membuat pembaca seolah-olah 

melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis. 

Menurut keraf (1995:17) deskripsi bertujuan membuat para pembaca 

menyadari dengan hidup-hidup tentang apa yang diserap penulis melalui panca 

inderanya, menyajikan suatu kualitas langsung. Bila argumentasi, eksposisi, dan 

persuasi biasanya bergerak dalam karya ilmiah, sedangkan deskripsi dan narasi sama-

sama bergerak dalam bidang karya sastra. Kedua wacana ini lebih menekankan kesan 
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dan penciteraan bukan menyangkut pengetahuan. Kesan dan penciteraan deskripsi 

hanya menyangkut objek dalam tiga dimensi atau dimensi ruang, sebaliknya kesan 

dan penciteraan narasi menyangkut objek dalam empat dimensi, yaitu dimensi ruang 

dan waktu, inilah yang membedakan kedua wacana tersebut. 

Merujuk dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karangan 

deskripsi adalah salah satu bentuk karangan yang menggambarkan atau melukiskan 

suatu objek dengan panca indera yang dimiliki. Karangan deskripsi bertujuan 

memberikan kesan atau impresi, memberikan hasil pengamatan, dan perasaan kepada 

pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa dan semacamnya yang ingin 

disampaikan penulis. Tujuan lain karangan deskripsi adalah membuat para pembaca 

menyadari dengan hidup-hidup tentang apa yang diserap penulis melalui panca 

inderanya, menyajikan suatu kualitas langsung. Kesan dan penciteraan deskripsi 

hanya menyangkut objek dalam tiga dimensi atau dimensi ruang, sedangkan sasaran 

yang akan dicapai ialah terciptanya daya khayal pada pembacanya, sehingga pembaca 

seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang 

diuraikan penulis. 

 

2.2.3 Media Video Klip Tembang Campursari 

 Video Klip berasal dari dua kata, yaitu video yang berarti suatu perangkat 

yang berfungsi sebagai penerima gambar (image) dan suara (voice). Klip yang berarti 

klip, guntingan atau centelan. Maka video klip dapat diartikan potongan gambar dan 

suara yang digabung ke dalam sebuah sajian, dalam hal ini berupa musik atau 
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tembang (http://www.total.or.id). Video klip mengandung kekuatan citra yang dapat 

memberi sensasi tontonan yang memiliki kekuatan sentuhan pribadi (personal touch) 

dan ingatan (memorable). Pada pencitraan ini seseorang dapat dibuat seperti 

mengalami sendiri apa yang dilihat, dengan mengingat-ingat kejadian yang sedang  

berlangsung (http://jolanda-atmadjaja.blogspot.com). 

 Menurut Wikimedia (2008:1) tembang campursari merupakan salah satu 

genre tembang Jawa baru (gagrag anyar) yang diiringi dengan menggunakan peranti 

musik campuran modern dan gamelan. Irama campursari berupa campuran dari irama 

langgam, keroncong, dan dangdut.  

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media video klip tembang 

campursari merupakan salah satu media pembelajaran yang menyajikan potongan 

gambar dan suara yang berupa tembang campuran modern dan gamelan dengan irama 

gabungan antara irama langgam, keroncong, dan dangdut. 

 Pemilihan media video klip tembang campursari dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi ini disebabkan beberapa faktor, yaitu: 

1.  dapat memperingan tugas guru dalam pemberian pengajaran menulis 

karangan deskripsi, 

2. dapat mempermudah siswa dalam penemuan imajinasi sebagai awal 

pembuatan tulisan deskripsi, 

3. perkembangan IPTEK yang semakin maju, mendorong peneliti untuk 

menerapkan kemajuan tersebut ke dalam dunia pendidikan. 
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2.2.4 Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi dengan Media Video Klip 

Tembang Campursari 

Menurut Rohani (1997:1), pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah 

suatu proses komunikasi (proses penyampaian pesan) yang harus diciptakan atau 

diwujudkan melalui kegiatan penyampaian dan tukar-menukar pesan atau informasi 

oleh setiap guru dan peserta didik. Agar tidak terjadi kesesatan dalam proses 

penyampaian informasi perlu digunakan sarana dalam proses komunikasi yang 

disebut media. Pada penelitian ini penulis menggunakan media video klip yang 

berupa tembang campursari. 

Video klip tembang campursari sebagai media dirasa lebih mudah untuk 

dipahami siswa. Siswa akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran dengan 

melihat dan mendengarkan video klip tembang campursari yang ditayangkan, 

daripada hanya melihat contoh yang sudah ada. Media ini akan lebih menarik minat 

dan bakat siswa. Siswa dapat memanfaatkan semua panca indera yang dimiliki dalam 

menghayati video klip tembang campursari. Dengan menggunakan semua panca 

indera yang dimiliki dapat menambah daya hayal dan imajinasi siswa, yang akan 

menjadikan siswa mudah dalam menuangkan imajinasinya ke dalam bentuk karangan 

deskripsi. 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi merupakan salah satu jenis 

pembelajaran menulis yang ada dalam kurikulum. Kompetensi dasar yang dicapai 

berupa menulis wacana tentang budaya Jawa. Dalam pembelajaranya wacana dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu wacana lesan dan wacana tulis. Wacana lesan sulit 
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diterapkan dalam kelas karena siswa cenderung merasa malu apabila bercerita di 

depan tanpa membaca, sehingga guru mempergunakan pembelajaran berbentuk 

wacana tulis, yaitu berupa karangan deskripsi.  

 Proses pembelajaran yang dilakukan guru akan sukar dipahami dan sukar 

diterapkan siswa tanpa adanya media yang digunakan sebagai perantara. 

Berhubungan dengan hal tersebut penulis menggunakan media video klip tembang 

campursari yang dapat membuat siswa lebih aktif untuk menemukan dan 

mengkonstruksi ide yang didapatnya dalam bentuk tulisan deskripsi. 

 Dengan adanya media video klip tembang campursari tugas guru dalam 

memberikan informasi atau penyampaian pesan kepada siswa akan lebih ringan dan 

mudah. Tembang campursari yang diputar oleh guru di depan kelas dapat 

meningkatkan daya hayal atau imajinasi siswa, yang merupakan awal dari proses 

pembuatan karangan deskripsi yang baik.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Tembang campursari merupakan salah satu jenis tembang Jawa yang semakin 

populer di masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan di Jawa Tengah dan 

sekitarnya. Tembang campursari dapat dijadikan media dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. Pemilihan tembang campursari agaknya tepat diberikan kepada 

siswa karena sebagian besar siswa SMA 1 Gemuh bertempat tinggal di desa. Banyak 

juga siswa yang senang mendengarkan tembang campursari sebagai media 

perenungan, penenang jiwa dan hiburan. 
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 Ketika tembang campursari diputar di depan kelas sebagai media pengajaran 

menulis karangan deskripsi akan berdampak positif pada siswa. Selain memberi 

ketenangan dan hiburan, tembang campursari juga dapat membuat siswa lebih 

menghayati dan dapat menghayalkan suatu kejadian, yang menjadi topik dalam 

menulis karangan deskripsi. Dengan menggunakan tembang campursari dalam 

pengajarannya, diharapkan siswa mampu mengaitkan pembelajaran dengan dunia 

nyata siswa. 

 Dengan media yang digunakan, diharapkan siswa mampu menulis karangan 

deskripsi yang sesuai dengan langkah-langkah yang diajarakan. Langkah-langkah 

membuat karangan deskripsi yang baik akan menjadikan karangan deskripsi siswa 

menjadi lebih menarik dan pembaca ketika menikmati hasil tulisan siswa dapat dibuat 

seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang 

diuraikan. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan landasan teoretis dan kerangka berpikir di atas, hipotesis 

tindakan pada penelitian ini adalah jika siswa diberi proses pembelajaran dengan 

menggunakan media video klip tembang campursari, keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa kelas XD SMA 1 Gemuh dapat meningkat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas bersifat reflektif, yang artinya dalam proses penelitian itu, 

peneliti selalu memikirkan apa dan mengapa suatu dampak tindakan terjadi di kelas. 

Dari pemikiran itu kemudian dapat dicari pemecahanya melalui tindakan-tindakan 

pembelajaran tertentu (Subyantoro 1997:7). Dalam hal ini tindakan yang dilakukan 

peneliti adalah menggunakan media video klip tembang campursari sebagai 

pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi siswa kelas XD SMA 1 Gemuh 

ketika menerima pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

 Penelitian ini direncanakan sebanyak dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II.  

Ini disebabkan pada siklus I, keterampilan siswa belum tentu sesuai dengan target 

yang akan dicapai, yaitu ketuntasan semua siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Penulis merencanakan siklus II yang digunakan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kekurangan serta kelemahan yang ada pada siklus I. 

Penulis tidak akan melaksanakan siklus II ketika pada siklus I semua siswa kelas  XD 

sudah mencapai nilai ketuntasan minimum 67, begitu juga sebaliknya ketika pada 

siklus I dan siklus II siswa belum mencapai nilai ketuntasan, penulis akan 

melaksanakan siklus lanjutan atau siklus III. 

 

20 
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                                    Desain Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

           OA  

 

 

Keterangan: 

OA : observasi awal 

P : perencanaan 

T : tindakan 

O : observasi 

R : refleksi 

RP : revisi perencanaan 

 

3.1.1 Siklus I 

Dalam siklus I penulis membuat program sebagai berikut: perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan (Menyusun Rancangan Tindakan) 

Tahap perencanaan ini berupa kegiatan menentukan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan peneliti untuk menemukan jalan keluar 

permasalahan yang dialami siswa. Dalam memperbaiki kekuarangan dan kelemahan 

siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, rancangan tindakan yang akan 

T

P

O

R T

O

R

RP 

Siklus I Siklus II 
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dilakukan adalah: 1) membuat rencana pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan menggunakan media video klip tembang campursari, 2) membuat dan 

menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, lembar wawancara, dan 

lembar jurnal yang semuanya digunakan untuk menjaring data nontes, 3) menyiapkan 

pedoman penilaian, 4) guru bersama peneliti membagi tugas masing-masing, guru 

sebagai pengajar atau yang melaksanakan tindakan sedangkan peneliti bertugas 

meneliti semua kegiatan yang terjadi pada pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan menggunakan media video klip tembang campursari. 

 

3.1.1.2 Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan peneliti dalam proses pembelajaran 

pada siklus I yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan yang telah disusun. 

Tindakan yang dilakukan berupa penjelasan tentang materi menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang campursari. Setelah siswa 

mengetahui kegiatan yang harus mereka lakukan dan tindakan apa saja yang harus 

mereka kerjakan. Pembelajaran dilanjutkan dengan latihan membuat karangan 

deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang campursari.  Untuk lebih 

jelas maka proses pembelajaran pada tahap tindakan dibagi tiga yaitu, tahap 

apersepsi, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. 

Tahap apersepsi, berisi penjelasan guru tentang tujuan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh dalam pembelajaran 
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menulis karangan deskripsi. Untuk merangsang keterampilan menulis siswa, guru 

memberikan satu contoh tulisan  karangan deskripsi yang baik. 

Tahap pelaksanaan (proses pembelajaran). Pada tahap ini guru memberikan 

penjelasan tentang bagaimana menulis karangan deskripsi yang baik. Selanjutnya 

guru memutarkan video klip tembang campursari yang berjudul ’Pak Tani’ dengan 

menggunakan proyektor. Kemudian guru meminta siswa untuk mendiskusikan isi 

dari tembang campursari yang ditayangkan dengan teman sebangku, barulah siswa 

membuat karangan deskripsi yang sesuai dengan tema yang terdapat pada video klip 

tembang campursari tersebut. Setelah waktu yang disepakati untuk membuat 

karangan deskripsi telah selesai, siswa bersama-sama dengan guru menganalisis hasil 

pekerjaan siswa. Untuk memudahkan guru dalam menganalisis, guru memajang 

beberapa hasil karangan siswa di papan tulis yang kemudian bersama-sama dengan 

siswa menganalisis hasil karangan tersebut. Pada proses akhir, yaitu guru menyuruh 

siswa untuk merevisi hasil karangan yang telah dibuat sebelumnya. 

Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Setelah guru menjelaskan dan 

siswa telah menyelesaikan tugas menulis karangan deskripsi dan merevisinya. Pada 

akhir pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan dan guru mengadakan kegiatan refleksi. 

 

3.1.1.3 Observasi (Pengamatan) 

Observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Cara kerja 

dari pengamatan yang dilakukan adalah guru melaksanakan tindakan, sedangkan 
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peneliti melakukan pengamatan tentang proses kegiatan pembelajaran yang 

mencakup perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran, meliputi kesungguhan 

siswa dalam memperhatikan penjelasan guru, merespon media yang diberikan dan 

keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan lembar observasi yang telah dibuat 

sebelumnya. Kemudian semua data hasil pengamatan yang telah diperoleh dijadikan 

bahan refleksi. 

 

3.1.1.4 Refleksi (pantulan) 

Kegiatan ini dilakukan setelah guru pelaksana selesai melakukan tindakan 

atau dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi yang dilakukan pada siklus I, yaitu 

mengkaji kembali hasil pembelajaran yang berupa tes maupun nontes.  Hasil dari 

kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kelemahan dan kekurangan pada 

penggunaan teknik pembelajaran yang digunakan dalam siklus I. 

 

3.1.2 Siklus II 

Siklus II dilaksanakan apabila pada siklus I masih terdapat kelemahan dan 

kekurangan, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan untuk perbaikan dan peningkatan 

tindakan-tindakan pada siklus II. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II 

pada dasarnya sama dengan siklus I. Perbedaan terletak pada sasaran kegiatan yang 

ditambahkan untuk meningkatkan kelemahan dan kekurangan yang ada pada siklus I. 
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3.1.2.1 Perencanaan (Menyusun Rancangan Kegiatan) 

Perencanaan pada siklus II merupakan pengembangan dan perbaikan dari 

siklus I. Susunan rancangan pada siklus II meliputi, 1) membuat perbaikan rencana 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip 

tembang cmpursari, 2) membuat instrumen penelitian yang berupa lembar observasi, 

lembar wawancara, dan lembar jurnal, 3) guru berbagi tugas dengan peneliti, guru 

sebagai pengajar sedangkan peneliti bertugas meneliti semua kegiatan yang terjadi 

dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video 

klip tembang campursari. 

 

3.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan  

Pelaksanaan pada siklus II meliputi, 1) memberikan penjelasan tentang letak 

kesalahan siswa dalam mengarang dengan memberi pemecahan masalahnya, 2) 

memotifasi siswa agar lebih serius dalam menerima pembelajaran, 3) menjelaskan 

perbedaan antara karangan deskripsi dengan karangan narasi, argumentasi, eksposisi, 

dan preposisi, 4) materi yang diberikan sama dengan siklus I, perbedaannya terdapat 

pada judul tembang campursari yang diputar, agar siswa tidak merasakan kejenuhan 

dalam menghayati dan memahami media yang diputar. 

Langkah selanjutnya, siswa diberikan media video klip tembang campursari 

dengan judul ’Jamane’. Kemudian guru meminta siswa untuk mendiskusikan isi dari 

tembang campursari yang ditayangkan dengan teman sebangku, barulah siswa 

membuat karangan deskripsi yang sesuai dengan tema yang terdapat pada video klip 
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tembang campursari tersebut. Setelah waktu yang disepakati untuk membuat 

karangan deskripsi telah selesai, siswa bersama-sama dengan guru menganalisis hasil 

pekerjaan siswa. Untuk memudahkan guru dalam menganalisis, Untuk memudahkan 

guru dalam menganalisis, guru memajang beberapa hasil karangan siswa di papan 

tulis yang kemudian bersama-sama dengan siswa menganalisis hasil karangan 

tersebut. Kemudian siswa memperbaiki karangan deskripsi mereka masing-masing 

agar menjadi karangan deskripsi yang baik. Langkah akhir pada tahap ini adalah; 

guru bersama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan 

sedangkan guru merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan 

 

3.1.2.3  Observasi (Pengamatan) 

Observasi yang dilakukan pada siklus II pada dasarnya sama dengan siklus I, 

yaitu mengamati perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Perilaku yang 

diamati pada siklus II meliputi, 1) keaktifan siswa dalam berkomentar dan bertanya, 

2) keseriusan siswa dalam memperhatikan media, 3) keseriusan siswa dalam 

membuat karangan deskripsi. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi yang dilakukan pada siklus II, yaitu mengkaji kembali hasil 

pembelajaran yang berupa tes maupun nontes.  Hasil dari kajian tersebut meliputi 

perubahan hasil dan perubahan perilaku siswa sesudah mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang 
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campursari pada siklus II. Hasil tindakan yang dilakukan pada siklus II dengan 

menambahkan sasaran pembelajaran dapat meningkatkan hasil keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa, juga perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih positif. 

 

3.2 Subjek Penelitian   

Dalam menentukan subjek penelitian, sebelumnya penulis telah melakukan 

observasi pada sekolah yang bersangkutan. Hasil yang didapat dalam observasi 

bahwa nilai rata-rata menulis karangan deskripsi siswa masih rendah. Dari hasil yang 

telah diperoleh maka penulis mengangkat subjek penelitian tentang keterampilan 

menulis karangan deskripsi siswa kelas X SMA 1 Gemuh. Kelas X yang ada di SMA 

1 Gemuh berjumlah lima kelas, dari kelima kelas tersebut, kelas XD merupakan kelas 

yang nilai rata-rata menulis karangan deskripsinya lebih rendah dibanding kelas lain. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran sehari-hari, kelas XD termasuk kelas yang rendah 

prestasinya. Perilaku para siswa di kelas ini dipandang kurang baik oleh guru dan 

siswa kelas lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kemampuan menulis karangan 

deskripsi siswa harus ditingkatkan. Pada proses peningkatan tersebut penulis 

menggunakan media video klip tembang campursari. Media tersebut dapat menarik 

minat dan bakat siswa dalam meningkatkan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu variabel 

input-output dan variabel proses. 

3.3.1 Variabel Input-output 

Variabel input dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan 

deskripsi sebelum mengikuti pembelajaran dengan media video klip tembang 

campursari. Variabel output adalah keterampilan menulis karangan deskripsi setelah 

mengikuti pembelajaran dengan media video klip tembang campursari. Target yang 

diharapkan dari pembelajaran karangan deskripsi bagi siswa SMA kelas X adalah 

mampu membuat karangan deskripsi dengan baik sesuai dengan unggah-ungguh basa 

Jawa yang digunakan. Dalam penelitian ini dapat dikatakan berhasil ketika hasil 

pembelajaran menulis karangan deskripsi mencapai nilai ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 67. 

 

3.3.2 Variabel Proses 

Variabel proses dalam penelitian ini adalah pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang campursari. Media video 

klip tembang campursari ini dipilih karena video klip tembang campursari dapat 

mempengaruhi pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, 

sehingga timbul motivasi dan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Dengan demikian dapat membantu guru dalam mencapai 

nilai ketuntasan siswa sebesar 67 pada pembelajaran menulis karangan deskripsi 
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tersebut. Dengan media ini dapat pula meningkatkan perilaku siswa yang sebelumnya 

selalu ramai dan jarang memperhatikan guru menjadi lebih tenang dan kondusif, 

bahkan siswa yang semula pendiam akan menjadi lebih berani bertanya dan 

berkomentar. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes dan 

nontes. Instrumen tes digunakan untuk melihat kemampuan menulis karangan 

deskripsi siswa. Instrumen nontes meliputi, lembar observasi, lembar jurnal, lembar 

wawancara, dan dokumentasi (terdiri dari lembar pekerjaan siswa dan foto). Semua 

instrumen nontes tersebut digunakan untuk melihat perubahan perilaku siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes dalam penelitian ini berbentuk tes keterampilan menulis 

karangan deskripsi. Wujud dari instrumen tes yang dilakukan berupa pemberian soal 

esay kepada siswa yang berisi perintah untuk menulis karangan deskripsi, setelah 

sebelumnya siswa terlebih dahulu menyimak dan menghayati media video klip 

tembang campursari yang ditayangkan di depan kelas. Kemudian guru memajang 

hasil pekerjaan siswa di depan kelas, sedangakan guru dan siswa lain memberikan 

komentar. Setelah guru memberikan penjelasan, siswa bersama-sama merevisi hasil 

karangan yang telah dibuat sebelumnya. 
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Tabel 1. Penilaian Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No Aspek Penilaian Skor Maksimal 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Isi 

Diksi 

Keefektifan kalimat 

Ejaan dan tanda baca 

Kohesi dan koherensi 

40 

15 

15 

15 

15 

 Untuk memudahkan penilaian maka penulis memasukan aspek penilaian 

menjadi lima aspek. Setiap aspek mempunyai nilai yang berbeda, tergantung pada 

tingkat kesukaran yang ada pada tiap-tiap aspek (dapat dilihat pada tabel 1). 

 
Tabel 2. Kriteria Penilaian Menulis Karangan Deskripsi 

No Aspek Penilaian Skor patokan 
1. 

 

Isi 

 

40 
 
   30     

   20 

   10 

Isi karangan menggambarkan semua aspek 
deskripsi (bentuk, ukuran, warna, dan letak/tempat 
dari objek yang dibuat). 
Isi karangan menggambarkan tiga dari keempat 
macam aspek karangan deskripsi. 
Isi karangan menggambarkan dua dari keempat 
macam aspek karangan deskripsi. 
Isi karangan menggambarkan satu dari keempat 
macam aspek karangan deskripsi. 

2. Diksi 15 
 

14 
 

 
   7 
 

Pemilihan kata tepat (semua pemilihan kata tidak 
ada yang salah). 
Pemilihan kata agak tepat/agak tidak tepat ( kata-
kata yang digunakan hampir benar atau masih 
terdapat kesalahan kata antara 1-7 kesalahan). 
Pemilihan kata tidak tepat (pemilihan kata masih 
menggunakan kata-kata rancu/ambigu, kata-kata 
ragam krama, dan kata-kata berbahasa Indonesia. 
Kesalahan di atas 7 kata. 
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3. Keefektifan kalimat 

 

15 
 

 
   
 
  14 
 

 
 
7 

Penggunaan kalimat efektif (secara bentuk: 
menggunakan kaidah sintaksis/S+P+O+K, kalimat 
sudah selesai/diakhiri dengan titik, tanda seru, 
tanda tanya; bukan koma, secara isi: kalimat harus 
mengandung satu ide/satu gagasan). 
Penggunaan kalimat agak efektif/agak tidak efektif 
(kalimat hampir benar namun masih terdapat 
kesalahan dalam pembentukan kalimat, kesalahan 
kalimat antara 1-7 kalimat). 
Penggunaan kalimat tidak efektif, kalimat 
berantakan atau kalimat kacau (terdapat dua subjek 
atau dua predikat, atau lebih dari satu objek), 
kalimat belum selesai, kalimat tidak mengandung 
ide/gagasan, dan banyaknya kesalahan di atas 7 
kalimat). 

4. Ejaan dan tanda 

baca 

 

15 
  14 
  10 
   6  

Semua ejaan dan tanda baca benar. 
Jumlah kesalahan antara 1-4 
Jumlah kesalahan antara 5-8 
Jumlah kesalahan di atas 8 

5. Kohesi dan 
koherensi 

15 
 
  11 
 
   7 

 
   3 

Kohesi(keterkaitan kalimat) benar dan koherensi 
(keserasian kalimat) benar. 
Kohesi (keterkaitan kalimat) benar dan koherensi 
(keserasian kalimat) salah. 
Kohesi (keterkaitan kalimat) salah dan koherensi 
(keterkaitan kalimat) benar. 
Kohesi (keterkaitan kalimat) salah dan koherensi 
(keserasian kalimat) salah. 

 Dalam menentukan tingkatan dalam penskoran maka peneliti menggunakan 

patokan-patokan sebagai acuan dalam menentukan kriteria penilaian (dapat dilihat 

pada tabel 2). 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 
No Katagori Rentang Nilai 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

85-100 

74-85 

63-73 

51-62 

0-50 
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 Rentang nilai ini diambil dari rentang nilai yang telah dibuat oleh sekolah 

yang dijadikan penelitian (dapat dilihat pada tabel 3). 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, 

pedoman jurnal (jurnal siswa dan jurnal guru), serta pedoman dokumentasi. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi (Pengamatan) 

Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul 

dan akan diamati. Dalam proses observasi, observator (pengamat) tinggal 

memberikan tanda atau tally pada kolom tempat peristiwa itu muncul. Dalam hal ini 

pedoman observasi digunakan untuk mengamati perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip 

tembang campursari. 

Hal-hal yang diamati dalam observasi ini meliputi perilaku positif dan 

perilaku negatif. Perilaku positif yang diamati berupa: 1) siswa memperhatikan dan 

merespons dengan antusias (bertanya, menanggapi, dan membuat catatan), 2) siswa 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, 3) siswa merespons 

positif (senang) terhadap media video klip tembang campursari yang digunakan, 4) 

siswa aktif menJawab dan selalu bertanya apabila menemukan kesulitan, 5) siswa 

menulis karangan deskripsi dengan baik. Perilaku negatif yang diamati berupa: 1) 

siswa tidak memperhatikan penjelasan guru dan melakukan kegiatan yang tidak perlu 

(bicara sendiri, mondar-mandir, tiduran, dan membuat catatan yang tidak penting), 2) 
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siswa kurang berpartisipasi atau pasif dalam kegiatan diskusi, 3) siswa merespons 

negatif (acuh) terhadap media video klip tembang campursari yang digunakan, 4) 

siswa pasif dan malas untuk bertanya mengenai materi menulis karangan deskripsi 

yang sedang diajarkan, 5) siswa melakukan kegiatan yang tidak perlu pada saat 

menulis karangan deskripsi (mencontek, tiduran, bercanda, dan sebagainya). 

 

3.4.2.2 Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara ini digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang, 

dalam hal ini wawancara dilakukan untuk mengetahui perasaan siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip 

tembang campursari. Hal-hal yang ditanyakan berupa: 1) apakah siswa menyukai isi 

video klip tembang campursari tersebut, 2) apakah siswa memahami isi dari 

penayangan video klip tembang campursari, 3) setelah melihat video klip tembang 

campursari, apakah siswa dapat membayangkan atau menggunakan imajinasi kamu 

dalam mendeskripsikan objek yang ada pada video klip tembang campursari, 4) 

kesulitan apa saja yang dialami siswa selama menulis karangan deskripsi, 5) apakah 

siswa menyukai proses pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media ini. 

 

3.4.2.3 Pedoman jurnal 

Pedoman jurnal ini berupa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini 

ada dua macam, yaitu jurnal siswa dan guru.  
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Jurnal siswa berisi: 1) apakah kamu dapat memahami isi video klip tembang 

campursari yang diputar, 2) apakah kamu menyukai isi video klip tersebut, 3)apakah 

siswa dapat menggunakan imajinasinya dalam menulis karangan deskripsi setelah 

melihat video klip tembang campursari, 4) kesulitan yang dialami siswa saat menulis 

karangan deskripsi, 5) apakah kamu menyukai proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang campursari. Jurnal guru 

berisi: 1) kesulitan yang dialami guru ketika memberikan tayangan video klip 

tembang campursari sebagai media pembelajaran, 2) teknik yang digunakan dalam 

mengajar apakah sesuai dengan penggunaan media yang ada, 3) apakah guru merasa 

dimudahkan ketika mengajar dengan media tembang campursari. 

 

3.4.2.4 Pedoman dokumentasi 

Pedoman dokumentasi dilakukan peneliti untuk menyelidiki benda-benda 

tertulis, pada penelitian ini hal-hal yang didokumentasikan terdiri dari lembar 

Jawaban siswa dan foto. Pengambilan foto dilakukan ketika 1) kegiatan pembelajaran  

berlangsung, 2) guru memberikan contoh karangan deskripsi, 3) siswa mengamati 

media yang diberikan, 4) siswa menulis karangan deskripsi, 4) perwakilan dari siswa 

membacakan hasil karangannya di depan kelas. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dari penelitian tindakan kelas ini, penulis 

menggunakan teknik tes dan nontes. 
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3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes untuk memperoleh data keterampilan menulis karangan deskripsi, 

tes ini dilakukan pada siklus I dan siklus II.  

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui perubahan sikap siswa setelah 

diadakan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media 

video klip tembang campursari. Teknik nontes terdiri dari: observasi (pengamatan), 

jurnal, dan wawancara. 

 

3.5.2.1 Observasi (Pengamatan) 

Teknik observasi ini dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui sikap dan perilaku siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi.  

 

3.5.2.2 Jurnal  

Jurnal yang digunakan peneliti berupa jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal 

siswa diberikan kepada siswa setelah pembelajaran berlangsung, namun sebelum 

pembelajaran dimulai siswa terlebih dahulu diberitahu bahwa pada akhir 

pembelajaran siswa diminta untuk membuat jurnal kegiatan selama mengikuti 

pembelajaran. Siswa diminta untuk menJawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh 

peneliti dengan menggunakan lembar jurnal. Jurnal guru dibuat oleh guru pengajar 
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pada waktu proses pembelajaran menulis karangan deskripsi berlangsung. Guru 

membuat jurnal guru sesuai dengan lembar jurnal yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

3.5.2.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan pada siswa yang memperoleh nilai terendah, sedang, 

dan tertinggi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. Teknik ini juga untuk mengetahui sejauh mana 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam 

melakukan wawancara penulis berpedoman pada lembar wawancara yang telah 

dibuat. Kegiatan wawancara ini dilakukan setelah penulis mengetahui hasil yang 

diperoleh siswa dalam menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video 

klip tembang campursari. Pelaksanaan wawancara dilakukan di luar jam pelajaran. 

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dan seorang rekan dengan menggunakan 

alat perekam. Jumlah siswa yang diminta untuk diwawancarai sebanyak enam orang. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan 

kualitatif. 

3.6.1 Kualitatif 

teknik analisis data diperoleh dari data-data nontes, yaitu data observasi, data 

jurnal, data wawancara, dan dokumentasi.  
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Langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil nontes, 

b. menyusun data dalam satu satuan, 

c. dikatagorisasikan. 

Hasil data yang dapat digunakan untuk melihat perubahan perilaku siswa pada 

siklus I dan siklus II, serta untuk melihat efektifitas penggunaan media video klip 

tembang campursari untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

3.6.2 Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif dapat diperoleh dari hasil tes keterampilan 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang 

campursari. 

 Data yang sudah diperoleh selanjutnya dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 1) menghitung nilai masing-masing aspek,  

 2) merekap nilai yang diperoleh siswa,  

 3) menghitung nilai rata-rata siswa. 

 Rumus yang digunakan dalam menentukan nilai keterampilan menulis 

 karangan deskripsi siswa adalah: 

 N = 100×
ST
S     

 Keterangan: 
 N : nilai 
 S : skor yang dicapai siswa 
 ST : skor total 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas XD SMA 1 Gemuh, 

Kendal. Tema penelitian ini adalah meneliti keterampilan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang campursari. 

Hasil penelitian ini didapatkan dari data awal yang diperoleh dari guru, tindakan 

siklus I dan siklus II, baik yang berupa tes maupun nontes. Pada data awal, nilai yang 

diambil berupa keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi sebelum guru 

menggunakan media video klip tembang campursari dalam pembelajarannya, 

sedangkan hasil tes tindakan siklus I dan siklus II berupa keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang 

campursari. Hasil nontes berupa perubahan perilaku siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi yang diperoleh dari kegiatan observasi, 

jurnal, wawancara, dan dokumentasi. 

 

4.2  Kondisi Awal 

Kondisi awal siswa mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

sebelum menggunakan  media video klip tembang campursari yaitu, siswa kesulitan 

dalam membuat karangan deskripsi. Hal ini terjadi karena kurangnya variasi 

pembelajaran yang dilakukan guru menyebabkan siswa lebih cepat bosan dan tidak 

38 
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fokus pada pelajaran. Guru hanya menggunakan metode ceramah dalam mengajar 

sehingga siswa hanya memperoleh teori-teori yang membuat siswa kesulitan dalam 

prakteknya. 

Data awal siswa diambil pada saat guru memberikan  tes menulis karangan 

deskripsi sebelum menggunakan media video klip tembang campursari.  

 

Tabel 4. Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Sebelum 

Menggunakan Media Video Klip Tembang Campursari 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

85-100 
74-85 
63-73 
51-62 
0-50 

 
 

32 
10 

 
 

76,2 
23,8 

 
 

65 

Jumlah 42 100%  
   

  Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada tabel hasil tes sebelum 

menggunakan media tembang campursari di atas bahwa, keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa kelas XD SMA 1 Gemuh rendah. Dari semua siswa yang 

berjumlah 42 siswa, 32 siswa atau 76,2% termasuk dalam katagori cukup, dengan 

skor antara 65-70. Katagori kurang berjumlah 10 siswa atau 23,8%, dengan 

memperoleh skor 60. Dengan jumlah nilai rata-rata siswa 65 tersebut, masih di bawah 

nilai ketuntasan minimal sebesar 67, maka perlu diambil tindakan siklus I untuk 

meningkatkan nilai menulis karangan deskripsi siswa. 
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4.3 Hasil Penelitian Siklus I 

  Hasil tes siswa pada tindakan siklus I diperoleh dari hasil tes menulis 

karangan deskripsi siswa yang dilakukan guru pada tindakan siklus I. Hasil nontes, 

berupa data-data yang diperoleh dari hasil observasi, jurnal siswa dan guru, 

wawancara dengan siswa, dan dokumentasi. 

4.3.1 Hasil Tes 

Tabel 5. Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siklus I 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

85-100 
74-84 
63-73 
51-62 
0-50 

 
13 
21 
5 

 
33,4 
53,8 
12,8 

 

 
 

70,7 

Jumlah 39 100%  
  

 Dari tabel di atas tampak bahwa keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas XD SMA 1 Gemuh mengalami peningkatan. Terbukti dengan nilai rata-

rata siswa 70,7, sedangkan nilai rata-rata siswa pada pada data awal hanya sebesar 65. 

          Peningkatan terjadi karena siswa  diberikan  penayangan objek secara langsung 

pada saat pembelajarannya, hal ini memudahkan siswa dalam menuangkan imajinasi 

ke dalam bentuk karangan deskripsi. Terbukti dari 39 siswa yang hadir, hanya 5 

siswa atau 12,8% siswa yang memperoleh nilai kurang dengan rentang skor 51-62. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan katagori cukup sebanyak 21 siswa atau 53,8% 

dengan rentang skor 63-73. Katagori baik dengan rentang skor antara 74-84 sebanyak 

13 siswa atau 33,4%. 
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Tabel 6. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Aspek Isi  

     Siklus I 

No Katagori Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

40 
30 
20 
10 
1 

 
28 
11 

 
71,8 
28,2 

 
 

27,2 

Jumlah 39 100%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek isi sebesar 27,2 dari nilai maksimal sebesar 40.  Sebanyak 28 

siswa memperoleh nilai 30 atau 71,8% yang masuk dalam katagori baik. Dari 28 

siswa yang memperoleh nilai 30, semua tulisan siswa hanya berisi bentuk, warna, dan 

tempat, namun tulisan siswa tidak ada yang berisi ukuran. Sebanyak 11 siswa 

memperoleh nilai 20 atau 28,2% yang termasuk dalam katagori cukup. Dari 11 siswa 

tersebut, tulisan deskripsi mereka hanya berisi tentang tempat dan warna, sedangkan 

bentuk dan ukuran belum tersirat dalam tulisannya.  

Contoh kurang lengkapnya aspek isi yang ada dalam  karangan deskripsi 

siswa; ‘pak tani saben isuk lunga menyang sawah’ (tempat). ‘Pak tani awake ireng 

njiteng lan keker’ (warna dan bentuk). Seharusnya apabila siswa disuruh menulis 

karangan deskripsi, masih terdapat satu kriteria lagi yaitu (ukuran). Misalnya ‘pak 

tani kuwi wonge ireng, keker, gedhe dhuwur tur gagah’. Kata ‘gedhe dhuwur’ 

termasuk kriteria (ukuran). 
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Tabel 7. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Aspek  

        Diksi Siklus I 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
0-3 

13 
22 
3 
1 

37,2 
62,6 
8,6 
2,6 

 
 

11,4 

Jumlah 39 100%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek diksi sebesar 11,4 dari nilai maksimal sebesar 15. Dengan 

katagori sangat baik terdapat 13 siswa atau 37,2% dengan rentang skor 13-15. 

Katagori baik sebanyak 22 siswa atau 62,6% dengan rentang skor 10-12, sedangkan 

sisanya sebanyak 3 siswa atau 8,6% masuk dalam katagori cukup dengan rentang 

skor 7-9. Termasuk dalam katagori kurang sebanyak 1 siswa atau 2,6% dengan 

rentang skor 4-6. 

Materi menulis karangan deskripsi pada siswa kelas XD ini adalah menulis 

karangan deskripsi dengan menggunakan ragam ngoko. Jadi kata-kata dari bahasa 

Indonesia, ragam krama, dan kata yang rancu atau ambigu merupakan kesalahan 

diksi. Contoh kesalahan diksi siswa pada saat menulis karangan deskripsi pada siklus 

I adalah; ‘petani yaiku wong sing kang nyambut gawe wonten ing sawah’. Kata 

‘petani’ merupakan bagian dari kata berbahasa Indonesia. Kata ‘sing’ dan ‘kang’ 

merupakan kata yang rancu, seharusnya hanya menggunakan kata’sing’ atau ‘kang’ 
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saja. Kata ‘wonten’ digunakan dalam ragam krama jadi tidak tepat apabila dimasukan 

dalam karangan deskripsi siswa.  

Tabel 8. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Aspek  

        Keefektifan Kalimat Siklus I 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
0-3 

5 
26 
8 

12,8 
66,7 
20,5 

 
 

11,1 

Jumlah 39 100%  
  

 Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek keefektifan kalimat sebesar  11,1 dari nilai maksimal sebesar 15. 

Sebanyak 5 siswa atau 12,8% masuk dalam katagori sangat baik denga skor 13. 26 

siswa atau 66,7% masuk dalam katagori baik dengan rentang skor 10-12. Sebanyak 8 

siswa atau 20,5% termasuk dalam katagori cukup dengan rentang skor 7-9. 

Aspek keefektifan kalimat siswa pada siklus I sudah menunjukkan hal yang 

positif, namun masih terdapat beberapa kesalahan penulisan kalimat. Di antaranya; 

‘Saben sasi pak tani nandur ing sawah tuladhane pari, mbako lan kacang’. Kalimat 

tersebut tidak efektif karena peletakan objek yang ditengah. Seharusnya objek berada 

dibelakang., misal; ‘saben sasi pak tani nandur pari, mbako, kacang ing sawah’. 
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Tabel 9. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Aspek  

        Ejaan dan Tanda Baca Siklus I 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
0-3 

2 
32 
5 

5,1 
82,1 
12,8 

 
 

10,8 

Jumlah 39 100%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek ejaan dan tanda baca sebesar 10,8 dari nilai maksimal 15. 

Katagori sangat baik sebanyak 2 siswa atau 5,1 dengan rentang skor 13-15. Masuk 

dalam katagori baik adalah 32 siswa atau  82,1% dengan rentang skor 10-12. Katagori 

cukup sebanyak 5 siswa atau 12,8% dengan rentang skor 7-9. 

Rata-rata siswa dalam menulis ejaan dan tanda baca sudah tergolong baik, 

namun masih ada kesalahan. Kesalahan ejaan terjadi pada kata-kata yang terdapat 

huruf ‘i’ , ‘e’, dan ‘o’. misalnya; ‘seng’ yang seharusnya ‘sing’, kata ‘wes’ yang 

seharusnya ‘wis’, kata ‘maring’ seharusnya ‘mareng’, dan kata ‘lungo’ seharusnya 

‘lunga’. Kesalahan tanda baca terjadi pada pemberian tanda (“), misal; ‘pak tani lan 

kanca”ne’, seharusnya ‘pak tani lan kanca-kancane’. 
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Tabel 10. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Aspek  

        Kohesi dan Koherensi Siklus I 

No Katagori Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

15 
11 
7 
3 
1 

 
31 
8 

 
88,6 
22,9 

 
 

10,2 

Jumlah 39 100%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa menulis karangan 

deskripsi pada aspek kohesi dan koherensi sebesar 10,2 dari nilai maksimal sebesar 

15.  Sebanyak 31 siswa atau 88,6% termasuk dalam katagori baik dengan skor 11. 

Katagori cukup sebanyak 8 siswa atau 22,9% dengan skor 7. 

 Aspek kohesi dan koherensi atau keterkaitan dan keserasian kalimat sudah 

banyak yang sesuai, namun ada beberapa kalimat yang tidak terkait dan serasi. 

Misalnya pada kalimat ‘Pak tani, nyambut urip iki sak anane, tanpa pamrih. Sabar 

anggone nyambut gawe. Pak tani gadhah sapi. Kanggo nguripi uripe sak wayah-

wayah. Jujur, sabar, lan sak piturute iku sipate pak tani. Serta tindak lan lakune sae. 

Dados uripe tentrem kepenak lan rukun bebarengan’. Kalimat pertama tidak ada 

keterkaitannya dengan kalimat kedua. Begitu juga dengan kalimat kedua tidak ada 

kesesuaiannya dengan kalimat ketiga. 
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4.3.2 Hasil Nontes 

4.3.2.1 Observasi  

 Hasil dari kegiatan observasi yang diperoleh pada pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang campursari 

siklus I, memberikan informasi bahwa siswa lebih memperhatikan guru dalam 

pembelajaran. 

 Siswa dalam memperhatikan penjelasan guru tentang materi menulis karangan 

deskripsi menjadi lebih semangat. Siswa memperhatikan dengan seksama tentang 

menulis karangan deskripsi dan langkah-langkah pembuatannya. Sisi negatif siswa 

adalah keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung kurang antusias, sedikitnya 

siswa yang bertanya dan memberikan komentar membuat pembelajaran lebih terfokus 

pada penjelasan guru. 

 Hasil observasi berdasarkan keaktifan siswa dalam memperhatikan media yang 

diberikan. Siswa tampak bersemangat dan fokus memperhatikan media yang diputar. 

Siswa menikmati media yang diputar, siswa juga dapat mengembangkan 

imajinasinya. Banyaknya siswa yang masih kesulitan dalam merangkai kata dan 

kalimat serta kesulitan dalam menentukan kata-kata  yang tepat dalam bentuk bahasa 

Jawa, menjadikan imajinasi tersebut tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam bentuk 

karangan deskripsi. Segi positif yang diperoleh siswa ketika pembelajaran 

menggunakan media adalah karangan deskripsi siswa lebih hidup, dengan 

penggambaran objek yang dibuat dengan lebih detail dan jelas. 
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4.3.2.2 Jurnal 

4.3.2.2.1    Jurnal Siswa 

 Berdasarkan data yang didapat dari lembar jurnal siswa bahwa, hampir seluruh 

siswa menyukai dan memahami media yang diputar dengan berbagai alasan, hanya 

seorang siswa yang menyatakan tidak menyukai dan tidak memahami dengan tanpa 

alasan. Ketika siswa ditanya tentang kesulitan, seluruh siswa menyatakan bahwa 

dalam membuat karangan deskripsi masih terdapat kesulitan. Umumnya kesulitan 

siswa pada saat menentukan kata-kata yang tepat serta cara merangkai kata dan 

kalimat masih banyak yang rancu dan keliru. 

 Tentang proses pembelajaran dengan menggunakan media, terdapat tujuh siswa 

yang tidak menyukai proses pembelajar menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media video klip tembang campursari, tiga siswa beralasan tidak dapat 

melihat dengan jelas video klip yang diputar. Tiga siswa lainya memilih metode 

ceramah, sedangkan seorang siswa tanpa alasan. Tiga siswa tidak terlalu suka dengan 

pembelajaran tersebut namun tidak disertai alasan. Sisanya sebanyak dua puluh 

sembilan siswa menyukai pembelajaran dengan berbagai alasan. 

4.3.2.2.2     Jurnal Guru 

 Berdasarkan data yang didapat dari lembar jurnal guru bahwa, guru sangat 

dimudahkan ketika mengajar dengan menggunakan media video klip tembang 

campursari karena terdapat gambar dan syair lagu yang memudahkan siswa dalam 

berimajinasi. Teknik yang di gunakan sesuai dengan penggunaan media yang ada, 
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namun banyaknya waktu yang digunakan untuk membongkar pasang media 

menjadikan pembelajaran sedikit terpotong dan tertunda. 

4.3.2.3 Wawancara 

 Dari enam siswa yang diwawancari, semua siswa mengatakan bahwa 

penggunaan media ini sangat menarik dan menambah inspirasi atau imajinasi siswa 

dalam membuat karangan deskripsi. Siswa mengatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media lebih mudah dipahami karena penampilan objek secara langsung 

menjadikan siswa lebih mudah dalam membuat karakter objek tersebut dalam bentuk 

karangan deskripsi.  

 Kesulitan yang dialami siswa dalam menulis karangan deskripsi adalah cara 

merangkai kata atau kalimat dan menentukan kata-kata yang baku dan sesuai dengan 

kalimat yang dibuat. Siswa masih kesulitan dalam pemilihan kata yang tepat, banyak 

siswa yang masih menggunakan kata berbahasa Indonesia untuk merangkai kalimat. 

Siswa juga kesulitan merangkai kata atau kalimat, rata-rata siswa belum 

menggunakan kata penggubung yang tepat. 

 

4.4 Refleksi Siklus I 

 Refleksi pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

media video klip tembang campursari siswa kelas XD SMA 1 Gemuh pada siklus I 

bahwa media video klip lebih menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Meskipun hasil yang dicapai siswa meningkat, tetapi 

masih terdapat kekurangan pada pembelajaran siklus I. Pertama; siswa masih banyak 
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yang kesulitan dalam menuangkan imajinasi yang didapat ke dalam bentuk tulisan. 

Kedua; siswa masih kesulitan dalam menentukan kata yang tepat dan merangkainya 

ke dalam bentuk kalimat atau paragraf. 

 Usaha guru untuk mengatasi kekurangan dan kesulitan pada siklus I adalah 

dengan melaksanakan tindakan pada siklus II. Tindakan pembelajaran yang akan 

dilakukan pada siklus II adalah; memperbaiki kekurangan dari metode pembelajaran 

yang ada pada siklus I . Dengan cara memotivasi siswa agar lebih aktif untuk 

bertanya dan berkomentar, melaksanakan pembelajaran dengan memusatkan pada 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Dapat diduga kekurangan yang ada pada 

siklus I dapat diperbaiki dan ditingkatkan.  

 Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II hampir sama dengan 

siklus I, perbedaannya hanya pada video klip yang diputar yaitu ’Jamane’. Pada 

siklus II, guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih serius dalam mengikuti 

pembelajaran. Guru juga meminta siswa untuk lebih aktif bertanya dan berkomentar 

agar siswa menjadi lebih tahu dan mengerti tentang materi yang diberikan. 

 

4.5 Hasil Penelitian Siklus II 

 Pembelajaran siklus II dilaksanakan untuk mengatasi atau mengurangi 

kekurangan dan kesulitan yang ada pada siklus I. Hasil penelitian siklus II diperoleh 

dari hasil tes dan non tes. 
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4.5.1 Hasil Tes 

Tabel 11. Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siklus II 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

85-100 
74-84 
63-73 
51-62 
0-50 

7 
20 
8 
 

20 
57,1 
22,9 

 

 
 

79,5 
 

Jumlah 35 100%  
  

 Dari tabel di atas tampak bahwa keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas XD SMA 1 Gemuh mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Terbukti dengan nilai rata-rata siswa 79,5 yang meningkat dari nilai rata-rata siswa 

sebelumnya pada siklus I sebesar 70,7.  Dari 35 siswa yang hadir, semua siswa sudah 

melampaui batas ketuntasan minimal 67.  

 Peningkatan yang terjadi pada siklus II karena siswa sudah memahami materi 

yang akan diberikan dengan lebih serius dalam mengamati objek sehingga karangan 

siswa menjadi lebih detail dan hidup. Terbukti hanya  8 siswa atau 22,9 yang masuk 

dalam katagori cukup dengan  nilai 63-73. Sebanyak 20 siswa atau 57,1 termasuk 

dalam katagori baik dengan rentang nilai 74-84. Sebanyak 7 siswa termasuk dalam 

katagori sangat baik dengan rentang nilai 85-100. 
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Tabel 12. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Aspek Isi  

    Siklus II 

No Katagori Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

40 
30 
20 
10 
1 

19 
16 
 

54.3 
45.7 

 

 
 

35.5 
 

 
Jumlah 35 100%  

 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek isi sebesar 35,4 dari nilai maksimal sebesar 40.  Rata-rata ini 

naik dari siklus I yang hanya sebesar 26,3. Sebanyak 19 siswa memperoleh nilai 40 

atau 54,3% yang masuk dalam katagori sangat baik. 16 siswa memperoleh nilai 30 

atau 45,7% yang termasuk dalam katagori baik. 

Aspek isi pada siklus II menunjukkan lebih dari setengah siswa yang hadir 

sudah memenuhi kriteria isi yang ada, hanya 16 siswa yang belum sepenuhnya 

menceritakan semua kriteria pada aspek isi. Misalnya; ‘ing zaman biyen ana 

bangunan kang diguna’ake para penjajah yaiku lawang sewu. Lawang sewu ana ing 

kota semarang. Bangunan kuwi kanggo mateni lan nyiksa para manungsa kang 

dianggep salah. Sa’kwise penjajah kuwi padha mati lan ora ono sing manggoni 

lawang sewu kuwi. Saiki bangunan kuwi dadi bangunan kosong sing angker’. Pada 

kalimat tersebut belum terdapat kriteria ‘ukuran’, seharusnya dalam kalimat tersebut 

ditambahi kalimat seperti, ‘bangunan lawang sewu kang gedhe tur akeh lawange 
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kuwi bangunan kang angker’. Kata ‘gedhe’ menunjukkan ukuran dari bangunan 

tersebut. 

Tabel 13. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada 

Aspek Diksi Siklus II 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
0-3 

16 
13 
6 

45.7 
37.1 
17.2 

 
 

11.9 

Jumlah 35 100%  
  

 Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek diksi sebesar 11,9 dari nilai maksimal sebesar 15. Nilai rata-rata 

ini naik dari siklus I yang  hanya sebesar 10,6 . Dengan katagori sangat baik terdapat 

16 siswa atau 45,7% dengan rentang skor 13-15. Katagori baik sebanyak 13 siswa 

atau  37,1%  dengan  rentang  skor 10-12, sedangkan sisanya sebanyak 6 siswa atau 

17,2% masuk dalam katagori cukup dengan rentang skor 7-9. 

Diksi atau pilihan kata yang digunakan siswa pada siklus II lebih baik 

daripada siklus I. lebih dari setengah siswa yang hadir memperoleh nilai sangat baik 

pada aspek ini. Hal ini terjadi karena siswa sudah jarang yang menggunakan kata 

berbahasa Indonesia,  dan ragam  karma, tetapi kata-kata siswa masih ada yang rancu 

dan ambigu. Misalnya; pada penggunaan kata ‘lan’. Bila dalam kalimat ‘Simbah lan 

aku lan adeku”. Penggunaan kata pengghubung lan terdapat dua kata dalam satu 
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kalimat. Hal ini membuat kalimat tersebut akan ambigu. Seharunya satu kata 

penghubung hanya digunakan dalam satu kalimat. 

Tabel 14. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada 

Aspek Keefektifan Kalimat Siklus II 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
0-3 

27 
8 

77.1 
22.9 

 
 

13 

Jumlah 35 100%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek keefektifan kalimat sebesar 13 dari nilai maksimal sebesar 15.  

Nilai rata-rata ini naik dari siklus I sebesar  9,6. Sebanyak 27 siswa atau 77,1% 

masuk dalam katagori sangat baik denga skor 13-15. 8 siswa atau 22,9% masuk 

dalam katagori baik dengan rentang skor 10-12.  

Keterampilan menulis karangan deskripsi siswa pada aspek keefektifan 

kalimat sangat baik, hampir semua siswa sudah menguasai bagaimana cara untuk 

membentuk kalimat yang efektif. Walaupun begitu masih ada kalimat-kalimat yang 

tidak efektif, misal; ‘ing jaman saiki jamane uripe wong-wong kang padha rejeh, ora 

ana sing kesusahan’. Kalimat tersebut tidak efektif, seharusnya kalimat tersebut 

berbunyi ‘urip ing jaman saiki wis padha rejeh, ora ana sing kesusahan’. 
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Tabel 15. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada 

Aspek Ejaan dan Tanda Baca Siklus II 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

13-15 
10-12 
7-9 
4-6 
0-3 

3 
12 
10 
8 
2 
 

8.7 
34.3 
28.6 
22.6 
5.8 

 

 
 

8.7 

Jumlah 35 100%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada aspek ejaan dan tanda baca sebesar  8,7 dari nilai maksimal 15. Nilai 

rata-rata ini turun dari siklus I sebesar   12,3. Termasuk dalam katagori sangat baik 

adalah 3 siswa atau  8,7% dengan  rentang skor 13-15. Sebanyak 12 siswa atau 34,3 

masuk dalam  katagori baik, dengan rentang skor 10-12. Katagori cukup sebanyak 10 

siswa atau 28,6% dengan rentang skor 7-9. Katagori kurang sebanyak 8 siswa atau 

22,6%  dengan rentang nilai 4-6. Katagori sangat kurang terdapat 2 siswa atau 5,8% 

dengan rentang nilai 0-3. 

 Pada siklus II, aspek ejaan dan tanda baca mengalami penurunan dari siklus I, 

hal ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya; penggunaan kata utama yang 

tidak tepat. Misalnya kata ‘zamane’ yang seharusnya ditulis ‘jamane’. Kata ‘zamane’ 

ini ditulis berulang-ulang sehingga menambah banyaknya kesalahan pada aspek 

ejaan. 
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Tabel 16. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada 

Aspek Kohesi dan Koherensi Siklus II 

No Katagori Rentang Nilai Frekuensi % Rata-rata 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat kurang 

15 
11 
7 
3 
1 

3 
24 
8 
 

8.6 
68.6 
22.8 

 

 
 

10.4 

Jumlah 35 100%  
 

Dari tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa menulis karangan 

deskripsi pada aspek kohesi dan koherensi sebesar 10,4 dari nilai maksimal sebesar 

15.  Nilai rata-rata ini naik dari siklus I yang  hanya sebesar 9,26. Dalam katagori 

sangat baik terdapat 3 siswa atau 8,6 dengan skor 15. Sebanyak 24 siswa atau 68,6% 

termasuk dalam katagori baik dengan skor 11. Katagori cukup sebanyak  8 siswa atau 

22,8% dengan skor 7. 

Pada aspek kohesi dan koherensi, keterkaitan dan keserasian antar kalimat 

yang dibuat siswa semakin baik. Terdapat tiga siswa sudah menguasai dan merangkai 

kalimat satu ke kalimat lainya dengan tepat. Ada juga kalimat yang belum terkait dan 

serasi. Misalnya; ‘ing jaman biyen urung ana wong makmur kaya jaman saiki. 

Omahe mung gubug’. Seharusnya penyesuaian itu dilakukan pada kalimat kedua. 

‘ing jaman biyen urung ana wong makmur kaya saiki. Biyen omahe mung gubug 

saiki wis omah gedong’. 
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4.5.2 Hasil Non Tes 

4.5.2.1 Observasi 

 Hasil observasi siklus II menunjukkan bahwa pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan media video klip tembang campursari menjadi lebih 

santai dan menyenangkan. Tetapi inti pembelajaran masih diutamakan, dengan begitu 

siswa menjadi lebih mudah menyerap materi yang diberikan guru tanpa adanya 

perasaan terpaksa dan tertekan. 

 Keaktifan siswa pada saat guru memberikan penjelasan menjadi meningkat. 

Guru menciptakan iklim pembelajaran yang santai dengan begitu siswa menjadi lebih 

berani untuk bertanya dan berkomentar. Hal ini menjadikan siswa lebih memahami 

materi yang disampaikan guru. 

 Keaktifan siswa dalam memperhatikan media yang diberikan pada siklus II 

yaitu, hampir sama dengan siklus I. Siswa semangat dalam menghayati media yang 

diberikan. Perbedaanya pada siklus II siswa diminta untuk membuat ringkasan yang 

berisi syair lagu dan gambar dari video yang diputar. Dengan demikian siswa dapat 

mudah menentukan objek yang akan dibuat.  

 

4.5.2.2 Jurnal 

4.5.2.2.1 Jurnal Siswa 

  Berdasarkan  data yang didapat dari lembar jurnal siswa bahwa, semua siswa 

menyukai dan memahami media yang diputar. Kesulitan siswa dalam menentukan 

kalimat yang tepatpun sudah mulai benar. Cara merangkai kata menjadi sebuah 
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kalimat masih terdapat kesulitan akan tetapi sebagian besar siswa telah mampu 

merangkai kata dengan baik. Pada siklus I banyak terdapat kalimat rancu dan keliru, 

hal seperti ini sedikit ditemukan pada hasil tes siklus II, membuktikan bahwa siswa 

sudah memahami materi yang diberikan. Siswa juga mampu mengatasi kekurangan 

dan kesulitan yang mereka alami pada siklus I. 

  Tentang proses pembelajaran dengan menggunakan media, hanya satu siswa  

yang tidak menyukai pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

media video klip tembang campursari, dengan alasan tidak menyukai mata pelajaran 

bahasa Jawa. Siswa lain sebanyak 34 anak menyatakan menyukai dengan berbagai 

alasan. Pada siklus I terdapat 3 siswa yang tidak menyukai karena tidak melihat 

dengan jelas video klip serta 3 siswa tidak menyukai dengan alasan lebih suka 

ceramah. Pada siklus II peneliti mendatangkan layar proyektor yang diletakan di 

tengah depan kelas, sehingga membuat semua siswa dapat melihat dengan jelas serta 

guru dimohon untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum menuju materi inti. 

Dengan demikian siswa diberi sajian pembelajaran ceramah dan pemodelan berupa 

pemberian objek lewat media video klip tembang campursari.  

4.5.2.2.2    Jurnal Guru 

  Berdasarkan data yang didapat dari lembar jurnal guru bahwa, sebenarnya 

hampir sama dengan siklus I, namun siklus II lebih terencana dengan penggunaan 

ruang multimedia sebagai tempat pembelajaran. Menjadikan pembelajaran dapat 

berlangsung tepat waktu tanpa harus menunggu pemasangan media yang lumayan 

repot dan lama. 
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4.5.2.3 Wawancara 

  Dari enam siswa yang diwawancarai mengenai perasaan mereka pada siklus II 

yaitu, bahwa penggunaan media ini sangat menarik dan menyenangkan. Membuat 

siswa melakukan pekerjaannya dengan perasaan senang dan bahagia. Siklus II hampir 

sama dengan siklus I, yang menyatakan bahwa siswa lebih mampu dalam 

menemukan imajinasi dan inspirasi ketika membuat karangan deskripsi. 

  Kesulitan yang dialami siswa pada siklus I dapat diatasi dan dikurangi pada 

siklus II. Ketika memilih kata yang tepat, siswa tidak asal meletakanya saja tetapi 

siswa juga membacanya kembali untuk memastikan kata yang digunakan. Begitu 

juga dengan merangkai kalimat, siswa lebih memperhatikan keefektifan kalimat dan 

penggunaan kalimat penghubung yang sesuai. 

 

4.6 Pembahasan 

  Pembelajaran menulis karangan deskripsi yang diperoleh dari data awal  yang 

dilaksanakan pada siswa kelas XD SMA 1 Gemuh dengan menggunakan metode 

ceramah dan penugasan masih belum efektif. Penggunaan metode ceramah terbukti 

belum dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nilai rata-rata siswa hanya sebesar 65 

yang masih di bawah nilai ketuntasan minimal sebesar 67.  

  Guru belum mencoba untuk menggunakan  variasi pembelajaran baru yang 

dimungkinkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dari segi siswa, minat belajar 

siswa sangat rendah, hal ini perlu diatasi dengan cara lain. Untuk mengatasinya 
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peneliti menggunakan media video klip tembang campursari sebagai salah satu 

variasi pembelajaran di dalam kelas yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

 Tindakan yang diberikan kepada siswa pada siklus I dengan menggunakan 

media video klip tembang campursari sudah mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan pada data awal. Pada siklus I siswa berpendapat bahwa dengan media 

siswa lebih mudah dalam menentukan objek yang dipilih serta mampu menumbuhkan 

imajinasi mereka untuk disalin dalam bentuk tulisan. Pada siklus I siswa masih 

banyak yang mengalami kesulitan dalam membuat karangan mereka.  

 Kesulitan yang dialami siswa pada siklus I dapat dikurangi pada siklus II, 

dengan cara guru memfokuskan penjelasan menulis karangan deskripsi pada 

kesulitan-kesulitan siswa. Pemberian kesempatan siswa untuk bertanya kepada guru 

tentang kata-kata yang sulit menimbulkan karangan siswa menjadi lebih baik. 

Kesalahan-kesalahan penulisan yang dibuat siswa menjadi bisa diminimalkan, dengan 

demikian karangan siswa menjadi enak untuk dibaca dan pembacapun dapat 

merasakan sendiri apa yang ditulis oleh siswa. 

Tabel 17.  Peningkatan Siklus I menuju Siklus II 
Skor Rata-rata 

No Aspek Penilaian 
Siklus I Siklus II 

Peningkatan 
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Isi 
Diksi 
Keefektifan Kalimat 
Ejaan dan Tanda Baca 
Kohesi dan Koherensi 

27.2 
11.6 
11.1 
10.8 
10.2 

35.4 
11.9 
13 
8.7 
10.4 

30.6 
2.6 
17.1 
-19.4 

2 
Jumlah  70.7 79.5  
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  Pada tabel 17 di atas tampak bahwa peningkatan yang terjadi pada siklus I ke 

siklus II adalah, terjadi peningkatan pada aspek isi sebesar 30,6% atau meningkat dari 

siklus I yang hanya 27,2 kemudian menjadi 35,4 pada siklus II. Diksi pada siklus II 

mengalami peningkatan 2,6% atau meningkat dari 11,6 menjadi 11,9. Aspek 

keefektifan kalimat siklus II sebesar 13 meningkat 17,1% dari siklus I yang hanya 

11,1. Aspek kohesi dan koherensi meningkat 2% atau peningkatan dari siklus I yang 

hanya 10,2 menjadi 10,4 pada siklus II. Hanya pada aspek ejaan dan tanda baca yang 

mengalami penurunan pada siklus II, dari 10,8 pada siklus I mengalami penurunan     

-19,4% menjadi 8,7 pada siklus II. Secara keseluruhan keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi mengalami peningkatan dari siklus I menuju siklus II 

sebesar 12.4%. 

  Penurunan  nilai rata-rata aspek ejaan dan tanda baca pada siklus II terjadi 

karena adanya beberapa faktor di antaranya, pada siklus II hasil karangan siswa lebih 

banyak dibandingkan siklus I. Dengan  jumlah rata-rata karangan di atas tiga paragraf 

membuat kesalahan ejaan dan tanda baca siswa semakin banyak. Terjadi kesalahan 

penulisan ejaan pada objek utama atau  kata utama yaitu kata ’zamane’ yang 

seharusnya ditulis ’jamane’. Kata ’zamane’ ditulis berulang-ulang sehingga 

menambah banyaknya kesalahan ejaan. 

Tabel 18. Peningkatan Nilai Rata-rata dari Data Awal ke Siklus I ke Siklus II 

Data Awal Siklus I Siklus II  

65 70.7 79.5 

Peningkatan (%) 8.8 12.4 
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  Pada tabel di atas tampak bahwa nilai rata-rata siswa pada saat data awal 

hanya 65. Hasil nilai rata-rata ini masih di bawah nilai ketuntasan minimal sebesar 

67. Pada siklus I peningkatan terjadi menjadi 70,7 atau meningkat 8,8% dari data 

awal. Siklus II kembali meningkat bila dibandingkan dari data awal dan siklus I. Dari 

data awal yang telah diperoleh, siklus II meningkat sebanyak 22,3% dan dari siklus I 

meningkat sebanyak 12,4% atau dengan nilai rata-rata siswa sebanyak 79,5. 

  Berdasarkan hasil nontes yang didapatkan dari lembar observasi dan lembar 

jurnal menunjukan bahwa terjadi perubahan perilaku siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi setelah dilakukan tindakan. Perubahan 

perilaku yang terjadi adalah, ketertarikan siswa pada pembelajaran dengan 

menggunakan media video klip campursari. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan 

siswa dalam memperhatikan penjelasan guru dan pada saat pemutaran media. Siswa 

yang semula terkesan pasif, setelah dilakukan tindakan menjadi lebih aktif dalam 

bertanya dan berkomentar.  

  Pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media video 

klip tembang campursari terbukti dapat memudahkan siswa dalam menemukan 

inspirasi dan imajinasi yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk karangan. Dari 

hasil yang diperoleh pada tindakan siklus I keterampilan menulis siswa naik 8,8% 

dari pada data awal. Pada siklus II naik 12,4% dari tindakan siklus I. Hal ini 

menunjukkan bahwa kondisi kelas yang kondusif dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis sampaikan dalam 

penelitian ini, dapat disimpulkan: 

  Data awal yang diambil dari pembelajaran menulis karangan deskripsi pada 

siswa kelas XD SMA 1 Gemuh belum mencapai nilai ketuntasan minimal. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa yang hanya 65 masih dibawah nilai ketuntasan 

minimal sebesar 67. Peningkatan hasil belajar siswa perlu dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Jawa di SMA 1 Gemuh. Penggunaan media 

video klip tembang campursari pada siklus I yang dilakukan pada siswa kelas XD 

dapat memberikan peningkatan hasil belajar siswa.  Terbukti pada pembelajaran 

siklus I mengalami peningkatan nilai rata-rata siswa sebesar 8,8% atau dari data awal 

sebesar 65 kemudian meningkat pada siklus I menjadi 70,7. Model pembelajaran ini 

mencoba menampilkan objek melalui video klip tembang campursari yang diberikan 

kepada siswa, dengan begitu siswa menjadi lebih mudah dalam menggambarkan 

objek yang ditampilkan dalam bentuk karangan deskripsi. Pada siklus I masih 

terdapat lima siswa yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal sebesar 67, untuk 

itu dilakukan tindakan siklus II. Pada siklus II materi yang diberikan sama dengan 

siklus I, namun pada siklus II guru lebih memfokuskan pembelajaran pada kesulitan 

atau kekurangan yang dialami siswa pada siklus I. Pembelajaran kembali 
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menggunakan media video klip tembang campursari, namun tembang campursari 

yang diputar berbeda dengan siklus I. Pada siklus II ini guru dapat mengoptimalkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi. Dari 35 siswa yang hadir 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siklus II sudah mencapai 

batas tuntas minimal 67, ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa sebesar 79,5 yang 

naik dari data awal dan siklus I. Dari data awal yang telah diperoleh, siklus II 

meningkat sebanyak 22,3% dan dari siklus I meningkat sebanyak 12,4%. Penelitian 

yang dilakukan pada siklus I dan siklus II membuktikan bahwa, pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan media video klip tembang campursari menjadikan 

siswa lebih nyaman dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Situasi kelas yang 

kondusif serta keaktifan siswa dalam bertanya dan berkomentar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Penggunaan media video klip tembang campursari dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dapat merubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif. 

Perubahan perilaku siswa pada siklus I yang di ambil dari lembar observasi bahwa, 

siswa lebih memperhatikan guru dalam pembelajaran dan siswa juga tidak membuat 

kegaduhan di kelas. Pada siklus II, perilaku siswa menjadi lebih baik dengan 

keaktifan siswa untuk bertanya dan berkomentar. Pembelajaran pada siklus I dan 

siklus II menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan tersebut, menunjukkan ada peningkatan keterampilan 

menulis karangan deskripsi siswa setelah menggunakan media video klip tembang 

campursari, untuk itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan guru 

bahasa Jawa dalam memberikan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media video klip tembang campursari. Media campursari terbukti 

dapat mempermudah siswa dalam mempelajari karangan deskripsi karena siswa dapat 

melihat objek secara langsung. Hasil penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan. 
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