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SARI 
 

Suryandari, Endang. 2008. Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi dengan 
Teknik Objek Langsung pada Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan 
Tahun Pelajaran 2007-2008. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. 
Wagiran ,M.Hum; Pembimbing II: Drs. Mukh. Doyin, M.Si.  

Kata kunci : keterampilan menulis, karangan deskripsi, teknik objek lansung 
 
         Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan cukup baik namun 
belum memuaskan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor intern dan ekstern. Salah 
satunya berasal dari metode ataupun teknik yang digunakan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran kurang menarik dan kurang bervariasi. Pemilihan 
metode dan teknik yang tepat sesuai dengan KTSP diharapkan mampu 
meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 
 Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini mengkaji dua masalah yaitu 
(1) bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis deskripsi dan (2) 
bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan 
dalam menulis karangan deskripsi setelah mengikuti pembelajaran melalui 
pemanfaatan teknik objek langsung. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
mendiskripsikan peningkatan keterampilan menulis deskripsi dan (2) 
mendiskripsikan perubahan perilaku siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan 
dalam menulis karangan deskripsi setelah mengikuti pembelajaran melalui 
pemanfaatan teknik objek langsung.  
 Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap dengan PTK, yaitu tahap 
siklus I dan tahap siklus II. Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan. Penelitian ini 
menggunakan dua variabel, yaitu peningkatan keterampilan menulis karangan 
deskripsi dan pemanfaatan teknik objek langsung. Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes berupa hasil 
keterampilan menulis karangan deskripsi. Dan teknik nontes berupa data perilaku 
siswa dari hasil observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. Kedua teknik tersebut dianalisis dengan membandingkan 
hasil tes siklus I dan siklus II. 
 Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan keterampilan menulis 
karangan deskripsi melalui pemanfaatan teknik objek langsung. Nilai rata-rata 
kelas pada tahap prasiklus sebesar 65.98 mengalami peningkatan sebesar 3,02 
pada siklus I selanjutnya pada siklus  II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 
71,03. Setelah menggunakan teknik pengamatan objek langsung juga terjadi 
perubahan tingkah laku siswa kela X SMA Negeri 3 Pekalongan.  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada guru 
agar menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung pada pembelajaran 
menulis karangan deskripsi. Bagi peneliti disarankan agar melakukan penelitian 
yang sama tetapi dengan menggunakan teknik pembelajaran yang lain. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu pengajaran bahasa Indonesia secara umum adalah agar siswa 

memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Kebiasaan seseorang berpikir 

logis akan sangat membantu dalam pengajaran bahasa. Dalam pengajaran bahasa 

dikenal adanya empat keterampilan berbahasa yang perlu dicapai siswa, yaitu 

keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan dan 

tidak boleh dipisah-pisahkan. Keterampilan berbicara dan keterampilan menulis 

merupakan keterampilan produktif, artinya siswa diharapkan mempunyai 

keterampilan dan kemampuan mengungkapkan gagasan menggunakan bahasa 

lisan maupun bahasa tulisan. 

Menulis karangan deskripsi merupakan butir pembelajaran bahasa 

Indonesia yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  

sistem Semester 1 kelas X. Kompetensi Dasar Menulis hasil opservasi dalam 

bentuk karangan deskripsi. Siswa dituntut dapat mendaftar topik-topik yang dapat 

dikembangkan menjadi karangan deskriptif berdasarkan hasil pengamatan ( teknik 

objek langsug ). Di samping itu siswa dituntut  peka terhadap lingkungan dan 

mampu mengungkapkan dalam bentuk karangan, baik dalam bentuk prosa 

maupun puisi (Tarigan, 1998:10). Melalui pengajaran menulis, siswa diharapkan 

memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan dan 
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pengalamannya. Dengan bekal yang cukup siswa akan dapat menuangkan gagasan 

dan perasaannya serta menyukai kegiatan menulis seperti menyusun karangan. 

Keterampilan menulis tidaklah mudah untuk dicapai oleh siswa, apalagi 

menulis dengan menggunakan teknik objek langsung. Ejaan yang salah sering kita 

temukan pada hasil karya siswa dalam bentuk karangan. Oleh karena itu, sebagai 

guru, khususnya guru bahasa Indonesia perlu memperhatikan tulisan siswa 

terutama dalam bentuk kalimat atau karya yang lain. Kendala tersebut 

dikarenakan adanya faktor dari guru, siswa, orang tua, maupun lingkungan. Guru 

maupun siswa yang kurang kreatif dan aktif, orang tua yang tidak pernah 

memberikan perhatian dan dorongan kepada anak, lingkungan yang kurang 

mendukung terhadap pendidikan akan menjadi penghambat siswa dalam 

mengambangkan kemampuan dan keterampilan menulis. 

Dalam kurikulum KTSP 2006, mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

di Sekolah Menengah Atas (SMA), tercantum kompetensi dasar menulis wacana 

yang bercorak naratif, deskriptif, ekspositoris, dan argumentatif. Berdasar 

kompetensi dasar tersebut, ketrampilan membuat karangan deskripsi diambil 

untuk kemudian dilakukan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar siswa memahami 

hakikat karangan deskripsi itu sendiri dan memahami perbedaan karangan yang 

lain. 

Rendahnya kemampuan menulis tersebut disebabkan dua hal yaitu 

penyebab internal dan eksternal. Penyebab Internal antara lain kurangnya minat 

siswa terhadap pembelajaran menulis karangan, kurangnya latian dalam menulsi 

karangan. Keterbatasan waktu yang diperlukan disebabkan kurangnya minat siswa 
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terhadap pembelajaran menulis karangan, kurangnya latihan dalam menulis 

karangan, dan penulisan ejaan yang belum benar. Keterbatasan waktu yang 

diperlukan untuk menulis karangan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia juga 

menyebabkan dalam menulis karangan hanya untuk memenuhi tugas mata 

pelajaran bahasa Indonesia saja. Penyebab ekstrenal, bahan ajar yang tidak sesuai, 

fasilitas untuk meningkatkan keterampilan menulis yang masi terbatas. Teknik 

pembelajaran guru juga berpengaruh terhadap hasil karangan siswa. Guru 

menggunakan teknik ceramah dalam pembelajaran menulis karangan dengan 

memberikan contoh karangan secara lisan. Dengan demikian, siswa dapat menjadi 

pendengar yang pasif. Mereka hanya mendengarkan dan membayangkan contoh 

deskripsi yang dibacakan guru tersebut tanpa melihat secara konkrit. Contoh 

wujud karangan deskripsinya. Untuk mendukung tercapainya kemampuan 

menulis siswa, bahan diajukan melalalui tema-tema. Jika tema yang dipilih siswa 

sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan siswa. Maka siswa akan tertarik untuk 

menulis karangan deskripsi. Padahal keterampilan menulis sangat penting. 

Dengan permasalahan itu diperlukan pula peran guru dan siswa yag saling 

melengkapi. Guru sebagai fasilitator sangat dibutuhkan bagi keberhasilan siswa. 

Begitu pula siswa, jika tidak aktif dalam belajar, guru pun tidak berhasil dalam 

mengajar. Oleh karena itu, sebaiknya guru selalu membina hubungan yang baik 

dengan siswa. Hubungan yang baik antara guru dengan siswa dapat dilakukan 

pada saat proses belajar mengajar terutama pada pembelajaran menulis deskripsi 

dengan teknik objek langsung. Teknik ini dapat dilaksanakan dengan cara siswa 

diajak melihat langsung objek yang akan diamati. Siswa dapat mencatat tentang 
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model bangunan, tata ruang bangunan, fungsi masing-masing ruangan serta fungsi 

gedung kantor pembantu gubernur sampai saat ini. Untuk itu guru perlu 

mempersiapkan program pengajaran menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan teknik yang efektif untuk meningkatkan penguasaan menulis 

karangan deskripsi. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik objek 

langsung. Dengan teknik ini, siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan diharapkan 

mempunyai kemampuan mengungkapkan gagasan dan pengalaman yang baik 

secara tertulis. 

Penulisan ejaan dalam keterampilan menulis belum mendapat perhatian 

khusus dari siswa, meskipun guru sudah sering menekankan penulisan ejaan yang 

benar. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan ejaan yang belum benar, seperti 

penulisan huruf kapital, penyingkatan kata, penulisan kata ulang, penulisan kata 

depan di dan awalan di , pemenggalan kata, dan pemakaian tanda baca. Teknik 

pembelajaran guru juga berpengaruh terhadap hasil karangan siswa. Guru 

menggunakan teknik ceramah dalam pembelajaran menulis karangan dengan 

memberikan gambaran contoh karangan secara lisan. Dengan demikian, siswa 

dapat menjadi pendengar yang pasif. Mereka hanya mendengarkan dan 

membayangkan contoh deskripsi yang dibacakan guru tersebut tanpa melihat 

secara konkret contoh wujud karangan deskripsinya. 

Handayani (1997 : 38) dalam skripsinya yang berjudul Hubungan 

Penugasan Jenis-jenis Wacana dengan Paragraf Siswa Kelas II SMU menemukan 

bahwa pembelajaran menulis erat kaitannya dengan pembelajaran ejaan. Sebuah 
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karangan dikatakan baik apabila ditulis dengan menggunakan ejaan yang benar 

dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut, ternyata siswa SMA Kelas X masih belum bisa 

menguasai ejaan secara tepat dalam menulis. Dalam karangan siswa, kesalahan 

tersebut masih dijumpai. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan huruf kapital, 

penyingkatan kata, penulisan kata ulang, penulisan kata depan di dan awalan di 

serta penggunaan tanda baca. Kenyataan ini membuktikan bahwa penguasaan 

ejaan dalam menulis masih kurang. 

Menurut peneliti, perlu adanya penelitian terhadap pembelajaran menulis. 

Khususnya penulisan karangan deskripsi. Penelitian ini digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas X yaitu kurangnya siswa dalam 

menguasai menulis karangan deskripsi. Selain itu, pembelajaran menulis dengan 

teknik objek langsung akan dapat meningkatkan kemampuan penguasaan menulis 

karangan deskripsi. Peran guru sangat diperlukan, terutama dalam memberikan 

pengarahan pada siswa untuk membetulkan hasil karangan deskripsi yang salah. 

Hal yang menyebabkan siswa kurang menguasai penulisan karangan 

deskripsi antara lain sebagai berikut. 

1) Siswa kurang memperhatikan pelajaran. 

2) Siswa kurang latihan dalam penulisan karangan. 

3) Siswa tidak cermat dalam menulis. 

4) Siswa menjadi pendengar yang pasif pada saat guru menerangkan. 

5) Guru kurang peduli terhadap kesalahan siswa, khususnya dalam hal penulisan 

ejaan yang benar. 
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6) Guru kurang mempersiapkan program pembelajaran, termasuk langkah atau 

teknik yang tepat. 

Penyebab siswa kurang menguasai penulisan karangan deskripsi, yang 

pertama adalah siswa kurang memperhatikan pelajaran. Untuk itu, tugas guru 

adalah mencari jalan keluar supaya siswa memperhatikan pelajaran. Hal itu 

kemungkinan dikarenakan teknik pengajarannya yang salah, atau penjelasan dari 

guru tersebut yang kurang dapat dipahami oleh siswa, maka guru harus 

memperbaiki teknik yang digunakan dalam mengajar. 

Penyebab kedua, siswa kurang latihan dalam penulisan karangan. Untuk 

dapat menguasai penulisan karangan deskripsi, siswa perlu diberi latihan 

penulisan yang benar. Misalnya menyusun kalimat atau karangan. Dengan banyak 

berlatih menulis, siswa dapat menguasainya dengan baik. 

Penyebab ketiga, siswa kurang cermat dalam menulis, sehingga kesalahan 

dalam penulisan kurang diperhatikan. Untuk itu, guru diharapkan lebih 

memberikan perhatian kepada siswa dalam penulisan karangan, dan mengarahkan 

siswa supaya lebih cermat dalam menulis karangan.  

Penyebab keempat, siswa menjadi pendengar yang pasif pada waktu guru 

menerangkan materi. Guru menerangkan, sedangkan siswa hanya duduk, diam, 

dan mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga komunikasi antara guru dengan 

siswa kurang terjalin. Maka, guru perlu mengadakan komunikasi dua arah dengan 

siswa. Guru memberikan latihan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Misalnya, guru memberikan sebuah kalimat yang  masih salah, kemudian siswa 

disuruh menganalisis  kesalahannya dan membetulkannya. Dengan demikian, 
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siswa tidak pasif dalam menerima pelajaran dari guru, serta merasa mendapat 

perhatian dari gurunya. 

Penyebab kelima, kurangnya kepedulian guru terhadap kesalahan-

kesalahan siswa dalam penulisan, sehingga siswa tidak mengetahui kalau hasil 

tulisannya itu ternyata tidak sesuai dengan kaidah. Untuk itu, guru harus aktif dan 

memperhatikan dalam meneliti atau mengoreksi tulisan siswa, baik yang berupa 

kalimat maupun dalam bentuk karangan. 

Penyebab keenam, guru lupa mempersiapkan program pengajaran, 

termasuk di dalamnya mempersiapkan langkah atau teknik yang tepat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini berakibat tingkat kemampuan siswa dalam 

menggunakan ejaan pada karangan deskripsi masih kurang. Untuk itu, guru perlu 

mempersiapkan program pengajaran dengan menggunakan suatu teknik yang 

efektif untuk meningkatkan penguasaan penulisan dalam karangan deskripsi. 

Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah teknik objek langsung. Dengan 

teknik tersebut, siswa kelas X SMA N 3 Pekalongan diharapkan mempunyai 

kemampuan mengungkapkan gagasan-gagasan dan pengalaman yang baik secara 

tertulis.  

Pada hakikatnya masih banyak siswa kelas X SMA N 3 Pekalongan yang 

terbiasa mengunakan ejaan  dan tanda baca yang tidak benar dalam menulis 

karangan. Kesalahan yang dilakukan mereka adalah penulisan huruf kapital, 

penulisan kata ulang, penulisan kata depan di dan awalan di , pemenggalan kata, 

dan pemakaian tanda baca. Oleh sebab itu, teknik objek langsung yang dilakukan 



 8

oleh siswa diharapkan dapat meningkatkan penguasaan siswa dalam menulis  

karangan deskripsi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas X SMA Negeri 3 

Pekalongan sudah cukup baik namun belum memenuhi target yang diharapkan. 

Beberapa guru mengeluh tentang kurangnya keterampilan siswa dalam kegiatan 

menulis. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor  dari guru, faktor dari 

siswa dan faktor dari sekolah. 

Faktor dari guru yang pertama yang menyebabkan siswa kurang mampu 

menulis karangan deskripsi adalah bimbingan guru dalam proses pembelajaran 

sulit dipahami. Untuk memecahkan masalah ini, guru seharusnya mengubah 

metode pembelajaran yang selama ini digunakan. Salah satu metode yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah dengan pemanfaatan teknik objek 

langsung. Apabila selama ini guru hanya menerangkan apa yang sedang diajarkan 

tanpa mmperhatikan kebutuhan siswa, maka untuk memperbaikinya guru harus 

lebih banyak berkomunikasi dengan siswa dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya. 

Faktor dari guru yang kedua adalah teknik mengajar yang digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran kurang menarik dan membosankan. Untuk dapat 

menarik perhatian siswa, maka guru harus mengubah teknik mengajarnya. Teknik 

yang digunakan selama ini adalah teknik ceramah, maka guru harus menggunakan  

teknik-teknik lain yang bervariasi. Salah satu teknik yang digunakan dalam proses 
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pembelajaran adalah teknik pengamatan  objek secara langsung. Dengan teknik 

ini, siswa akan lebih efaktif dan siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan 

objek yang dilihat. 

Faktor dari siswa yang pertama adalah siswa tidak berminat mengikuti 

pelajaran Bahasa Indonesia. Sebagian dari siswa beranggapan bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang membosanan karena 

tanpa mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia mereka sudah bisa berbaha 

Indonesia. Untuk mengubah anggapan ini, maka seorang guru harus dapat 

memberikan pengertian kepada siswa tentang pentingnya pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Faktor siswa kedua yang menyebabkan rendahnya keterampilan menulis 

karangan deskripi adalah siswa tidak memahami hakikat karangan deskripsi. 

Mereka masih bingung membedakan antara karangan deskripsi dengan jenis 

karangan yang lain, misalnya karangan eksposisi dan narasi. Untuk hal ini guru 

harus lebih banyak memberikan penjelasan kepada siswa dengan memberikan 

contoh-contoh karangan. 

Faktor ketiga adalah siswa kurang berlatih menulis karangan deskripsi. 

Mereka menganggap pembelajaran menulis adalah pembelajaran yang sangat 

membosankan. Untuk dapat meningkatkan keterampilan menulis, siswa harus 

lebih banyak diberi latihan. Latihan ini diberikan secara bertahap dengan teknik 

pembelajaran yang bervariasi. Dengan cara ini siswa diharapkan akan lebih 

tertarik mengikuti pembelajaran menulis. 



 10

Faktor terakhir dari siswa yang menyebabkan rendahnya keterampilan 

menulis karangan deskripsi adalah siswa bingung untuk memulai menulis. Mereka 

tidak tahu apa yang harus mereka tulis terlebih dahulu. Untuk hal ini, guru harus 

membantu siswa dengan memberikan penjelasan dari hal-hal yang kompleks 

sehingga siswa tidak bingung lagi. 

Faktor dari sekolah adalah waktu pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Negeri 3 Pekalongan sangat terbatas. Ini dikarenakan pelajaran Bahasa Indonesia 

hanya empat jam dalam seminggu. Oleh karena itu, waktu pembelajaran harus 

digunakan selektif mungkin agar tujuan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dapat tercapai. 

Dari beberapa faktor di atas, peneliti tergerak untuk mengadakan 

penelitian untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas X SMA Negeri 

3 Pekalongan. Peneliti memanfatankan metode  teknik pengamatan objek secara 

langsung untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. Melalui 

teknik ini diharapkan terjadi peningkatan keterampilan menulis karangan 

deskripsi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah 

kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah itu bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penulis membatasi permasalahan yang 

akan menjadi bahan penelitian yaitu keterampilan menulis karangan deskripi 

cukup baik, namun kurang memuaskan. 
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Berdasarkan masalah yang ada, penulis membatasi lingkup penelitian yaitu 

penguasaan kemampuan menulis karangan deskripsi dengan teknik objek 

langsung. Apabila selama ini guru hanya menerangkan apa yang diajarkan tanpa 

memperhatikan kebutuhan siswa dan kurang memanfaatkan fasilitas yang ada, 

maka untuk memperbaikinya guru harus lebih banyak berkomunikasi dengan 

siswa, menanyakan hal-hal yang belum dipahami dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Untuk dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi akan digunakan 

pemanfaatan teknik pengamatan objek secara langsung pada siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Pekalonan.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1) Bagaimanakah peningkatan penguasaan kemampuan menulis karangan 

deskripsi setelah dilaksanakan teknik objek langsung? 

2) Bagaimanakah perubahan sikap siswa setelah dilaksanakan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi  dengan teknik objek langsung? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1) Mendeskripsikan peningkatan penguasaan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas X SMA N 3 Pekalongan setelah menggunakan teknik objek langsung. 

2) Mendeskripsikan perubahan sikap siswa setelah dilaksanakan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik objek langsung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan 

khasanah ilmu mengarang terutama mengarang deskripsi. 

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan  bermanfaat  bagi siswa dan guru. 

(1) Bagi siswa, dapat mendorong, memotivasi dalam hal keterampilan menulis 

karangan dekripsi. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih memahami 

hakekat karangan deskripsi itu sendiri dan memahami perbedaannya 

dengan jenis karangan yang lain. 

(2) Bagi guru, dapat memberikan kemudahan pada siswa untuk membedakan 

jenis karangan deskripsi dengan karangan yang lain dengan tepat. 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Konsep yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penguasaan ejaan, karangan 

deskripsi, dan objek langsung dalam pembelajaran menulis. Kebanyakan dalam 

penelitian tindakan, peneliti menggunakan empat macam keterampilan berbahasa, 

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Banyak juga penelitian 

tentang peningkatan kemampuan menulis karangan, seperti karangan narasi, 

argumentasi, deskripsi, eksposisi, bahkan persuasi. 

Handayani (1997) dalam skripsinya yang berjudul Hubungan Penguasaan 

Jenis-jenis Wacana dengan Paragraf Siswa Kelas II SMU, menemukan bahwa 

dalam pembelajaran menulis harus menggunakan ejaan yang sesuai dengan 

kaedah ejaan yang berlaku. Untuk itu, penggunaan ejaan dan tanda baca harus 

sesuai dengan kaedah ejaan yang Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang 

Disempurnakan. Paragraf didalam wacana dapat dikatakan baik apabila ejaan 

yang digunakan sesuai dengan kaidah EYD. 

Atmowidjaja (2000) dalam sikripsinya berjudul Peningkatan Menulis 

Karangan Deskripsi melalui Metode Karya Wisata pada Siswa Kelas II SMP N I 

Wanasari Tahun Ajaran 1999-2000, menemukan bahawa dengan menulis 

deskripsi atau pemerian itu dapat menimbulkan daya khayal, kesan atau sugesti 

bagi penulis atau pembaca terhadap objek yang digambarkan. Dalam deskripsi 
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penulis memindahkan kesan-kesannya kepada pembaca, sehingga pembaca dapat 

memahami apa yang dituliskan oleh penulis. Dengan terciptanya daya khayal 

(imajinasi), seolah-olah mereka melihat sendiri objek yang dimaksudkan secara 

fisik oleh penulis. Dengan demikian, penulisan karangan deskripsi melalui metode 

objek langsung dapat meningkatkan ketrampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas II SMP N I Wanasari. 

Penelitian lain dilakukan oleh Widodo (2000) dalam skripsinya yang 

berjudul Upaya Memaksimalkan Penerapan Kaidah Ejaan dalam Menulis 

Karangan melalui Teknik Koreksi Langsung di SLTP, menemukan bahwa koreksi 

langsung terhadap karangan siswa tidak terbatas dilakukan oleh guru saja, akan 

tetapi siswa yang lain dapat dilibatkan untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan 

yang ada dalam karangan. Dengan demikian, siswa akan memperhatikan 

kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Dengan teknik koreksi langsung ini 

dapat memaksimalkan penerapan kaidah ejaan dengan baik. 

Pralistyawati (2001) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Penggunaan Ejaan dalam Mengarang Narasi dengan Teknik Latihan Berjenjang 

pada Siswa Kelas IC SLTP Negeri I Ungaran Tahun Pelajaran 2000/2001, 

menemukan bahwa pada umumnya dalam mengarang, siswa sangat lemah dalam 

menggunakan EYD. Ejaan kelihatannya merupakan hal yang mudah, tetapi 

kenyataannya siswa masih sering salah dalam ketrampilan menulis, khususnya 

menulis dengan menggunakan ejaan yang benar. Oleh sebab itu, dalam 

pembelajaran ketrampilan menulis perlu memperhatikan kaidah ejaan (EYD). 

Guru harus mengajarkan kepada siswa akan pengetahuan dan pemahaman tentang 
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buku Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan, untuk itu pembelajaran harus 

ditanamkan sejak awal pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dalam skripsi ini yang ingin penulis ungkap adalah keterampilan siswa 

dalam menulis karangan deskripsi dengan memperhatikan beberapa aspek 

penilaian. Aspek penilaian yang digunakan dalam menulis karangan deskripsi 

diantaranya pemilihan kata, ejaan, kohesi dan koherensi, kerapian tulisan, 

kesesuaian judul dengan isi, keterlibatan aspek pancaindra, imajinasi, kesan hidup, 

menunjukkan objek yang ditulis, dan memusatkan uraian pada objek yang ditulis. 

Adapun teknik pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

objek langsung. 

Pada dasarnya, penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, tetapi di sisi lain penelitian ini dapat membantu kelas 10 SMA 

Negeri 3 Pekalongan dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Peneliti memilih menggunakan metode dan teknik objek langsung 

karena mempunyai dua nilai tambah, yaitu 1) pemanfaatan teknik objek secara 

langsung ini dapat merangsang keinginan siswa untuk mengikuti materi pelajaran 

guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa terhadap mata 

pelajaran bahasa Indonesia. 2) pemanfaatan teknik pengamatan objek langsung 

dapat digunakan sebagai media alternatif bagi guru dalam mengembangkan 

metode mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, penelitian ini 

berusaha membuktikan apakah keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

dapat meningkat setelah diberikan model pembelajaran melalui pemanfaatan 

teknik pengamatan objek langsung. 
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2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1  Hakikat Menulis 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa 

dan gambar grafik (Tarigan 1986:21) 

Dilihat dari segi kemampuan berbahasa, menulis adalah aktivitas aktif 

produktif, yaitu aktivitas menghasilkan bahasa. Dilihat dari pengertian secara 

umum, menulis adalah aktivitas mengemukakan gagasan melalui media bahasa. 

Aktivitas yang pertama menekankan unsur bahasa sedangkan yang kedua 

gagasan. Kedua unsur tersebut dalam tugas-tugas menulis yang dilakukan di 

sekolah hendaknya diberikan dalam rangka mengukur kemampuan berbahasa 

penilaian yang dilakukan  hendaklah mempertimbangkan ketepan bahasa dalam 

kaitannya dengan konteks  dan isi (Nurgiyantoro 1987:273). 

Adapun Hardjono berpendapat bahwa menulis ialah mengabadikan bahasa 

dengan tanda-tanda grafis (Hardjono 1988:85). Sementara itu  dalam KKBI 

(1994:1074)  menulis diartikan sebagai suatu kegiatan melahirkan pikiran atau 

perasaan. Hal ini berarti bahwa seseorang dalam menulis memerlukan proses 

berpikir yang akan dituangkan dalam tulisannya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

suatu kegiatan menuangkan gagasan. Ide buah pikiran serta pengalaman kepada 

orang lain dalam bentuk bahasa tulis dengan menggunakan bahasa yang teratur  

sehingga dapat dipahami orang lain. Kegiatan menulis melibatkan aspek 
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pengolahan gagasan, penataan kalimat, pengembangan paragraf, serta 

pengembangan model karangan. Itulah sebabnya, menulis dipandang sebagai 

keterampilan berbahasa bersifat produktif  yang paling kompleks dan ekspresif. 

Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tarigan bahwa dalam kegiatan 

menulis ini sang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, strukur bahasa 

dan kosakata ( Tarigan 1986:4). Sehubungan dengan hal itu  menulis digunakan 

seseorang  untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan atau 

memberitahukan dengan mempengaruhi orang lain. Maksud serta tujuan itu hanya 

dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan 

mengutarakannya dengan jelas. 

 

2.2.2 Karangan Deskripsi 

2.2.2.1 Pengertian Deskripsi 

 Deskripsi adalah suatu bentuk tulisan yang menggambarkan suatu objek 

yang sejelas-jelasnya. Tujuan deskripsi ini adalah untuk menggugah atau 

membangkitkan kesan dari suatu objek yang dihasilkan atau serupa dengan itu. 

Deskripsi atau pemerian merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian dengan 

usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari objek yang sedang 

dibicarakan. Kata deskripsi berasal dari kata describere yang berarti menulis 

tentang atau membeberkan sesuatu hal. Sebaliknya kata deskripsi dapat 

diterjemahkan menjadi pemerian yang berarti melukiskan sesuatu hal (Keraf 

1981:93). 
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Keraf (1996:93) deskripsi adalah sebuah bentuk tulisan yang bertalian 

dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari objek yang 

sedang dibicarakan. Sasaran yang ingin dicapai oleh seorang penulis deskripsi 

adalah menciptakan atau memungkinkan terciptanya daya khayal (imajinasi) 

daripada keseluruhan sebagai yang dialami secara fisik oleh penulis. 

Penulis memindahkan kesan-kesan, memindahkan hasil pengamatannya 

dan perasaannya kepada para pembaca. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

ditegaskan bahwa karangan deskripsi atau pemerian itu harus menimbulkan daya 

khayal. Namun, dalam pemakaian sehari-hari terdapat juga deskripsi yang 

mungkin tidak menimbulkan daya khayal, kesan atau sugesti, misalnya deskripsi 

atas sebuah bahasa untuk menurunkan kaidah-kaidah gramatikalnya. 

Gunawan dkk (1997:13) menjelaskan sebagai berikut. 
Deskripsi adalah tulisan yang berusaha memberikan perincian atau 

melukiskan dan mengemukakan objek yang sedang dibicarakan seperti orang, 
tempat, dan suasana. Dalam menulis deskripsi setidaknya ada dua hal penting 
yang perlu dimiliki, pertama kesanggupan berbahasa yang kaya akan nuansa dan 
bentuk, kedua kecermatan pengamatan dan ketelitian penyelidikan terhadap objek 
yang akan ditulis. 

Dapat dikatakan bahwa dengan memenuhi kedua persyaratan itu sanggup 

menggambarkan objek tulisan ke dalam rangkaian kata-kata yang penuh arti dan 

tenaga, sehingga pembaca dapat menerimanya dan seolah-olah melihatnya, 

mendengarnya, menciumnya, atau merasakannya. 

Berdasarkan pengertian deskripsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

menulis karangan deskripsi merupakan penggambaran dengan kata-kata, suatu 

benda, tempat, suasana, atau keadaan dalam bentuk tulisan untuk mengeluarkan 

ide-ide berdasarkan objek-objek yang dideskripsikan sehingga menimbulkan daya 

khayal atau imajinasi. 
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2.2.2.2 Jenis Deskripsi 

Gunawan dkk. dan Gorys Keraf membedakan karangan deskripsi menjadi 

dua macam. Mereka memakai istilah deskripsi sugestif dan deskripsi teknis atau 

deskripsi ekspositoris. 

Deskripsi sugestif adalah deskripsi yang bertujuan membangkitkan 

daya khayal, kesan atau sugesti tertentu. Seolah-olah pembaca melihat objek yang 

dideskripsikan secara keseluruhan oleh penulisnya ini diusahakan penulis dengan 

memindahkan kesan-kesan hasil pengamatan dan perasaannya kepada pembaca 

(Gunawan dkk. 1997:13). Keraf memberi pengertian deskripsi sugestif sebagai 

deskripsi deskripsi yang merasa menciptakan sebuah kesan atau interpretasi. 

Sasarannya adalah dengan perantaraan kata-kata yang dipilih penulis untuk 

menggambarkan ciri, sifat, dan objek tersebut sehingga dapat menciptakan 

sugestif tertentu pada pembaca              (Keraf 1981:94). 

 

Contoh 

 Udara hari ini, saat saya menulis deskripsi ini, memang 

panas. Namun, karena adanya angin sepoi-sepoi, udara saat ini 

menjadi sejuk. Kondisi sungai yang memprihatinkan, air kotor, 

keruh, dan penuh lumpur, banyak sampah, rumput, dan ilalang liar, 

agak menyumbat aliran sungai. Dari arah belakang, terdengar sorak-

sorai anak-anak SD yang sedang asyik bermain dan berenang di 

kolam renang bersama instrukturnya. Sesekali terdengar suara 

ketokan palu para buruh yang sedang mengerjakan konstruksi 

bangunan. Terdengar juga suara mesin pemotong rumput tukang 

kebun yang sedang memotong rumput dan taman yang ada di 

bangunan sekolah sebelah kiri saya. Melihat lurus ke depan, sungai 
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berbelok-belok, sawah yang terbentang sejauh mata memangdang 

dan gunung-gunung di kejauhan. Sungguh pemandangan alam yang 

indah. Semuanya saya saksikan di pagi yang cerah ini, di tempat dan 

suasana yang menggembirakan. 

 

Deskripsi teknis atau ekspositoris adalah deskripsi yang memberi 

identifikasi atau informasi objek sehingga pembaca dapat mengenalnya bila 

bertemu atau berhadapan dengan objek yang dideskripsikan. Deskripsi teknis ini 

berusaha menciptakan kesan atau imajinasi pada pembaca (Gunawan dkk, 

1997:14-15). Deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis hanya bertujuan 

memberi informasi kepada pembaca tentang objek yang dideskripsikan 

berdasarkan pengetahuannya maupun jika berhadapan langsung dengan objek itu 

sendiri seara langsung. Dengan demikian pembaca dapat mengenal objek tersebut 

bila ia berhadapan dengan objek. 

Contoh 

 Layar itu tegak rapat dengan bupet kayu yang apnjang, 

ujungnya yang di sebelah sana hampir menyentuh dinding yang 

berseberangan dengan pintu, sedangkan ujung sebelah sini 

menyisakan tempat untuk lewat saja, sekitar satu meter. Di atas 

bupet kayu yang merupakan pembatas sebelah kanan ruangan ini 

terlihat bberapa cangkir tertelungkup di atas sebuah baki, segulungan 

kerta tisu, sebuah stoples tempat gula dan sebuah termos. 

 

 Dari contoh di atas dapat disimpulkan, deskripsi sugestif adalah deskripsi 

untuk menggambarkan kesan penulisnya atau untuk membangkitkan daya khayal 

pembacanya. Deskripsi sugestif lebih menekankan kesan penulisnya ketika 

melakukan observasi. Jika dalam deskripsi ekspositori dipakai urut-urutan logika 
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atau urut-urutan peristiwa yang dideskripsikan itu, maka dalan deskripsi sugestif 

urut-urutan yang dipakai adalah menurut kuat lemahnya kesan penulis terhadap 

bagian-bagian objek itu. Jadi urutannya bersifat subjektif.  

 

2.2.2.3 Langkah-langkah Menulis Deskripsi 

Menurut Suparno (2003), menulis merupakan proses serangkaian aktivitas 

yang terjadi dan melibatkan beberapa fase yaitu fase prapenulisan (persiapan), 

penulisan (pengembangan isi karangan), pasca penulisan. 

Tahap prapenulisan merupakan fase persiapan menulis, seperti halnya 

pemanasan (warming up) bagi orang yang berolahraga. Tahap ini merupakan fase 

mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang 

diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan isi 

serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis sehingga apa yang 

ingin dituliskan dapat disajikan dengan baik. 

Kegiatan Prapenulisan ini tampaknya sepele. Padahal fase ini sangat 

menentukan aktivitas dan hasil menulis berikutnya. Persiapan yang baik sangat 

memungkinkan untuk mengumpulkan bahan secara terarah, mengaitpadukan 

antargagasan secara runtut, serta membahasnya secara luas dan dalam. Sebaliknya 

tanpa persiapan yang memadai, banyak kesulitan yang akan temukan sewaktu 

menulis. 

Pada fase prapenulisan ini terdapat aktivitas memilih topik, menetapkan 

tujuan dan sasaran mengumpulkan bahan atau informasi yang diperlukan, serta 

mengorganisasikan ide atau gagasan dalam bentuk kerangka karangan. 
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 Topik adalah pokok persoalan atau permasalahan yang menjiwai seluruh 

karangan. Ada orang yang mudah menemukan topik dan menentukan topik. 

Tetapi tidak sedikit terutama penulis pemula yang mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan topik yang pas. Masalah yang sering muncul dalam memilih atau 

menentukan topik di antaranya seperti berikut ini. 

a. Sangat banyak topik yang dapat dipilih. Semua topik menarik dan cukup 

dikenali. Untuk mengatasi hal itu, pilihlah topik yang paling sesuai dengan 

maksud dan tujuan menulis. 

b. Tidak memiliki ide sama sekali tentang topik yang menarik hati. Persoalannya 

wawasan tentang topik itu terlalu umum atau terlalu sempit sehingga kesulitan 

mencari arah atau fokus dari ide. 

c. Terlalu ambisius sehingga jangkauan topik yang dipilih terlalu luas. 

Setelah mendapatkan topik yang baik, langkah selanjutnya adalah 

menentukan maksud atau tujuan. Untuk membantu merumuskan tujuan, dapat 

bertanya pada diri sendiri. ”Apakah tujuan saya menulis topik karangan ini? 

Mengapa saya menulis karangan dengan topik ini? Dalam rangka apa saya 

menulis karangan ini?” 

Ketika merumuskan tujuan harus berhati-hati jangan sampai tertukar, 

dengan harapan sebagai penulis atau manfaat yang dapat diperoleh pembaca 

melalui tulisan. Contoh, seorang mahasiswa yang akan mengarang menentukan 

topiknya Dampak negatif sajian televisi dan cara mengatasinya. Ketika ditanya 

apa tujuan mengarang dengan topik tersebut dia mengatakan, ” Agar anak-anak 

terhindar dari dampak negatif program-program yang ditayangkan televisi. 
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Rumusan tujuan karangan tersebut terasa aneh. Mustahil sebuah karangan 

dapat menjaga anak-anak dari dampak negatif tayangan televisi. Iya, kan? 

Munculnya rumusan tujuan seperti itu karena si mahasiswa kebingungan dalam 

membedakan harapan atau manfaat karangan dengan tujuan mengarangnya. 

Jadi yang dimaksud dengan tujuan dalam konteks ini adalah tujuan 

mengarang, seperti melukiskan, menghibur, memberi tahu atau 

menginformasikan, mengklarifikasi atau membuktika, atau membujuk. 

Tujuan menulis ini perlu diperhatikan selama penulisan berlangsung agar 

misi karangan dapat tersampaikan dengan baik. Mengapa? Tujuan akan 

mempengaruhi corak (genre) dan bentuk karangan, gaya penyampaian, serta 

tingkat perincian isi karangan. 

Ketika akan menulis, tidak selalu memiliki bahan dan informasi yang 

benar-benar siap dan lengkap. Itulah sebabnya, sebelum menulis perlu mencari, 

mengumpulkan, dan memilih informasi yang dapat mendukung, memperluas, 

meperdalam, dan memperkaya isi tulisan . Sumbernya dari mana? Banyak! Bisa 

bacaan, pengamatan, wawancara, serta pengetahuan dan pengalaman sendiri atau 

orang lain. 

Tanpa pengetahuan dan wawasan yang memadai, maka tulisan  akan 

dangkal dan kurang bermakna. Jangan-jangan yang disampaikan hanya informasi 

umum, bahkan usang, yang telah diketahui lebih banyak dari pada yang sajikan. 

Karena itulah, penelusuran dan pengumpulan informasi sebagai bahan tulisan 

sangat diperlukan. 
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Pengumpulan informasi itu sendiri dapat dilakukan sebelum, sewaktu, atau 

sesudah penulisan terjadi. Meskipun demikian, akan lebih baik jika informasi 

yang relevan telah terkumpul secukupnya sebelum menulis sehingga proses 

penulisan tidak banyak terganggu. Kalau pun ketika atau setelah menulis  masih 

diperlukan informasi tambahan, pencariannya lebih mudah karena tahu persis apa 

yang  dilakukan. 

Setelah memilih topik, menentukan tujuan dan corak wacana, 

mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pembaca, maka langkah 

selanjutnya adalah mengorganisasikan atau menata ide-ide karangan agar menjadi 

saling bertaut, runtut, dan padu. Hasil pengorganisasian ide-ide itu disebut 

kerangka karangan atau ragangan. 

Kerangka karangan atau ragangan adalah suatu rencana kerja yang 

memuat garis-garis besar karangan yang akan ditulis (Keraf, 1984). Dengan kata 

lain,  kerangka karangan adalah panduan seseorang dalam menulis ketika 

mengembangkan suatu karangan. Sebagai panduan, kerangka karangan dapat 

membantu penulis untuk mengumpulkan dan memilih bahan tulisan yang sesuai. 

Di samping itu, kerangka karangan akan mempermudah pengembangan karangan 

sehingga dapat terarah, teratur, dan runtut. Tidak tumpang tindih atau melompat-

lompat. 

Hal yang perlu diingat, penyusunan kerangka karangan tidaklah selalu 

dapat sekali jadi. Bisa berkali-kali. Ditulis, dikaji ulang, dan diperbaiki lagi. 

Perbaikan itu tidak hanya sebelum mulai menulis. Bahkan, bisa saja sewaktu 

penulisan sedang berlangsung. Kalau sedang menulis  ditemukan ide yang lebih 
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baik, dapat dicantumkannya dalam kerangka yang sudah dibuat, mengganti atau 

menambahkannya. 

Secara umum kerangka karangan itu sendiri atas pendahuluan atau 

pengantar (berisi mengapa dan untuk apa menulis topik tertentu, serta apa yang 

akan disajikan), isi (butir-butir penting inti karangan), dan penutup. Masing-

masing komponen tersebut dirinci lagi atas bagian-bagian yang lebih kecil, dan 

begitulah seterusnya. 

Itulah sekilas bahasan mengenal hal-hal yang terdapat pada tahap 

prapenulisan intinya, fase ini merupakan persiapan yang dilakukan penulis agar ia 

dapat menulis dengan baik. Setelah setiap komponen pada fase ini selesai, maka 

sebaiknya  diperiksa dan dinilainya kembali barangkali masih ada hal yang belum 

dilakukan atau perlu diperbaiki. 

Pada tahap prapenulisan telah ditentukan topik dan tujuan karangan, 

mengumpulkan informasi yang relevan, serta membuat kerangka karangan. 

Dengan selesainya itu semua, berarti telah siap untuk menulis. Pengembangkan 

butir demi butir ide yang terdapat dalam kerangka karangan, dengan 

memanfaatkan bahan atau informasi yang telah dipilih dan dikumpulkan. 

Seperti telah diketahui, struktur karangan terdiri atas bagian awal, isi, dan 

akhir. Awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan dan sekaligus menggiring 

pembaca terhadap pokok tulisan. Bagian ini sangat menentukan pembaca untuk 

melanjutkan kegiatan bacanya. Ingat, kesan pertama begitu menentukan. Karena 

itu, upayakan awal karangan semenarik mungkin. 
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Isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan, berikut 

hal-hal yang memperjelas atau mendukung ide tersebut seperti contoh, ilustrasi, 

informasi, bukti, atau alasan. Akhir karangan berfungsi untuk mengembalikan 

pembaca pada ide-ide inti karangan melalui perangkuman atau penekanan ide-ide 

penting. Bagian ini berisi simpulan, dan saran dan dapat ditambah rekomendasi 

atau saran bila diperlukan. 

Tatkala mengembangkan setiap ide, dituntut untuk mengambil keputusan: 

keputusan tentang kedalaman serta keluasan isi, jenis informasi yang akan 

disajikan, pola organisasi karangan termasuk di dalamnya teknik pengembangan 

alinea, serta gaya dan cara pembahasan (pilihan kata, pengalimatan, dan 

pengalineaan). Tentu saja, keputusan itu harus diselaraskan dengan topik, tujuan, 

corak karangan, dan pembaca karangan. 

Fase pascapenulisan merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan 

buram yang dihasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan perbaikan 

(revisi). Kegiatan ini bisa terjadi beberapa kali. 

Berdasarkan hasil penyuntingan itulah maka kegiatan revisi atau perbaikan 

karangan dilakukan. Kegiatan revisi itu dapat berupa penambahan, penggantian, 

penghilangan, pengubahan, atau penyusunan kembali unsur-unsur karangan. 

Kadar revisi itu sendiri tergantung pada tingkat keperluannya. Bisa revisi berat, 

bisa juga sedang atau ringan. 

Pada revisi ringan, seperti yang disebabkan oleh kesalahan unsur-unsur 

mekanik, kegiatan perbaikan itu biasanya dilakukan bersamaan dengan 

penyuntingan. Tetapi untuk revisi berat misalnya karena kesalahan urutan 
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gagasan, contoh atau ilustrasi, cara pengembangan, penyampaian penjelasan atau 

bukti kegiatan perbaikan itu biasanya dilakukan setelah penyuntingan selesai. Bila 

perbaikan itu mendasar, maka kegiatan revisi berat ini biasanya diikuti dengan 

penulisan kembali karangan ( reurite ). 

Bertolak dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah menulis karangan deskripsi menurut Akhadiah (1988:2-5) dan Surana 

(1925:8) adalah (1) menentukan tema, (2) menetapkan tujuan penulisan, (3) 

mengumpulkan bahan, (4) membuat kerangka karangan, (5) mengembangkan 

kerangka karangan, dan (6) merevisi karangan.  

Dengan demikian hal-hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi yaitu isi karangan, keterpaduan judul dengan isi 

karangan, panjang karangan dan alur cerita. Dari kegiatan menulis karangan 

deskripsi melalui teknik objek langsung siswa diharapkan mampu menulis 

karangan deskripsi dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

2.3  Teknik Objek Langsung dalam Pembelajaran Menulis 

Teknik Objek langsung dikembangkan untuk membuat proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan produktif. Dengan teknik pembelajaran yang 

tepat diharapkan siswa mampu berpikir, mengobservasi dan menganalisis sesuai 

dengan kemampuan siswa sendiri. Siswa belajar bukan hanya mampu menghafal 

dan menirukan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Penndidikan yang dimulai dilaksanakan pada 

tahun 2006, diharapkan dapat memaksimalkan pembelajaran per-kompetensi 
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bsesuai dengan kebutuhan sekolah, maka seorang guru diharapkan mampu 

menciptakan teknik pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih hidup. Untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang hidup tidak hanya dilakukan didalam 

kelas, tetapi bisa dilakukan di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas sangat 

dimungkinkan untuk memperdalam pelajarannya, dengan melihat kenyataan yang 

ada. 

Teknik pembelajaran menulis dengan Objek Langsung bertujuan agar 

siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan objek yang dilihat. Guru 

menunjukkan objek kepada siswa,  misalnya Gedung Kantor Pembantu Gubernur 

Kota Pekalongan. Dari objek tersebut siswa dapat membuat tulisan secara runtut 

dan logis berdasarkan objek yang dilihatnya. Teknik ini dapat dijalankan secara 

perorangan maupun secara kelompok ( Suyatno 2000 : 82 ). 

Teknik pembelajaran Objek Langsung hampir sama dengan teknik 

karyawisata. Bedanya, Teknik Pengamatan Objek Langsung dimaksudkan agar 

siswa dapat menulis karangan deskripsi dengan tepat dan jelas berdasarkan objek 

yang dilihatnya secara langsung. Untuk menulis karangan deskripsi berdasarkan 

pengamatan objek langsung siswa dapat diajak ke luar kelas untuk melihat objek 

pengamatan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Zuhairini ( 

dalam Fatoni 2002 : 22 ) bahwa metode karya wisata ialah suatu metode 

pengajaran yang dilaksanakan dengan jalan mengajak anak-anak keluar kelas 

untuk dapat memperlihatkan hal-hal atau peristiwa yang ada hubungannya dengan 

bahan pembelajaran. 
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Teknik pengamatan Objek Langsung dalam proses pembelajaran memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut : (1) Dengan teknik pengamatan Objek Langsung 

siswa diharapkan mampu memperoleh pengalaman langsung dari objek yang 

diamati atau dilihatnya, (2) siswa diharapkan dapat menghayati tugas 

pekerjaannya, serta dapat bertanggung jawab. Selain itu mereka dapat melihat, 

mendengar, meneliti dan mencoba apa yang dihadapinya, agar nantinya dapat 

mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama dapat mempelajari 

beberapa mata pelajaran, (3) siswa dalam mengamati objek secara langsung dapat 

dijadikan sebagai bahan belajar yang santai ( rekreasi ) tetapi seriu ( Fatoni 2002: 

27 ). 

David ( dalam Puskur 2006: 34 ) memaparka hasil penelitian yang 

memperkuat pernyataan bahwa belajar dengan cara mengalami langsung akan 

meningkatkan kebertahanan informasi dalam pikiran kita. Dengan demikian 

teknik objek langsung memungkinkan untuk turut meningkatkan daya tahan 

ingatan siswa. Siswa mengalami kegiatan secara langsung, bereksplorasi, 

berinteraksi dengan teman dan gurunya, berkomunikasi tentang apa yang mereka 

peroleh dari belajarnya, dan melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari, 

merupakan hal yang sebaiknya terjadi dalam setiap PBM ( Proses Belajar 

Mengajar ) agar tercapai hasil maksimal. 

Teknik objek langsung sangat bermanfaat dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. Dengan melihat secara langsung yang diamati, diharapkan 

siswa mempunyai rekaman / gambaran dari objek tersebut, selanjutnya gambaran 

tersebut dapat dituangkan ke dalam oleh karena itu teknik pengamatan objek 
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secara langsung dalam pembelajaran, dapat dikatakan sebagai cara yang dilakukan 

dengan mengajak siswa melihat atau mengamati objek tertentu di dalam maupun 

di luar kelas. 

Teknik ini dapat dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok 

dengan cara observasi langsung. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar 

akan membuat anak merasa senang dalam belajar daripada hanya mendengarkan 

orang lain/ guru yang menjelaskan. 

 

2.4  Kerangka Berpikir 

 Menulis memerlukan berbagai ketrampilan, teknik pelatihan menulis yang 

tepat dan latihan secara terus menerus. Hal ini berdasarkan pada alasan bahwa 

ketrampilan menulis bukan merupakan bakat alami yang sendirinya dapat dimliki 

oleh seseorang. Untuk memiliki kemampuan menulis yang baik, diperlukan 

beberapa ketrampilan dan pelatihan yang memadai. Kemampuan ini meliputi 

kemampuan memahami, mengembangkan gagasan, struktur kalimat, koherensi, 

diksi, ejaan dan tanda baca. 

 Agar keterampilan menulis karangan deskripsi meningkat , terlebih dahulu 

siswa dapat menyampaikan ide atau gagasan , atau pikiran secara runtut dan enak 

dibaca. Melalui pemanfaatan teknik objek secara langsung , siswa dituntut untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan baik. Teknik 

pembelajaran ini merupakan teknik pembelajaran yang pelaksanaannya dengan 

mengamati objek secara langsung.  
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          Pada awalnya, siswa diberi materi oleh guru tentang berbagai hal mengenai 

menulis karangan deskripsi, kemudian guru memandu siswa untuk memilih topik 

dengan cara guru mengajak siswa mengamati objek yang akan ditulis menjadi 

sebuah karangan secara langsung. Siswa menulis karangan deskripsi berdasarkan 

objek yang telah diamatinya. Objek yang diamati siswa bisa berupa sebuah 

gedung bangunan kuno yaitu Kantor Pembantu Gubernur Kota Pekalongan. 

            Kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis karangan deskripsi antara 

lain siswa tidak mempunyai tijuan pembelajaran yang jelas, siswa merasa jenuh 

dan bosan belajar di dalam kelas, siswa tidak senang dengan materi menulis 

karangan deskripsi yang monoton, siswa merasa kaku dan tegang dalam 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi, kurangnya pengetahuan dan 

kecakapan siswa dalam dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi, terbatasnya kemampuan siswa dalam berimajinasi dan memberi kesan 

hidup pada objek karangan, penggunaan kosakata yang belum maksimal , 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang masih salah. Selain itu, siswa juga belum 

bisa , memaksimalkan penginderaan dalam menulis karangan deskripsi. Untuk itu, 

teknik objek langsung diharapkan dapat membantu guru untuk mengatasi 

kesulitan- kesulitan siswa dalam hal menulis karangan deskripsi. 

            Keterampilan menulis karangan deskripsi melalui pemanfaatan teknik 

objek secara langsung diharapkan dapat meningkat jika dibandingkan dengan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi yang bersifat konvensional.  
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2.5 Hipotesis Tindakan Kelas   

Jika pembelajaran menulis karangan deskripsi dilakukan dengan teknik 

objek langsung pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan maka keteramplan 

menulis karangan deskripsi akan meningkat. 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas selanjutnya 

disingkat (PTK) dengan dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan siklus 

II. Sebelum proses tindakan dilakukan terlebih dahulu diberikan tes awal sebelum 

siklus I, untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan tindakan. Tiap 

siklus masing-masing terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

 Untuk memperjelas bagaimana prosedur pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas itu dapat digambarkansebagai berikut. 

Desain Penelitian Dua Siklus 

  P      RP 

 

         R    T           R    T 

 

             O             O 

Keterangan : 

P : perencanaan 

T : tindakan 

O  : observasi 

R  : refleksi 

RP  : revisi perencanaan 

 
Siklus I 

 
Siklus II 
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Secara rinci proses tindakan pada siklus I adalah sebagai berikut ini. 

 

 

3.1.1  Siklus I 

 Proses tindakan pada siklus I mencakup perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Tahap perencanaan ini berupa kegiatan menentukan langkah-langkah 

pembelajaran yang akan dilakuakan peneliti untuk memecahkan masalah. 

Langkah ini merupakan upaya memperbaiki kelemahan proses pembelajaran ejaan 

dalam menulis karangan deskripsi siswa. Rencana kegiatan yang akan dilakukan 

adalah (1) membuat rencana pembelajaran ejaan dalam menulis karangan 

deskripsi, (2) membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar 

observasi, lembar wawancara, lembar angket, dan lembar jurnal untuk 

memperoleh data nontes, (3) menyiapkan kisi-kisi soal tes dan aturan penilaian 

3.1.1.2 Tindakan 

 Tindakan yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran pada siklus 

I sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Sebelum melaksanakan 

penelitian, peneliti menerangkan materi ejaan, karangan deskripsi, dan teknik OL. 

Dengan demikian, mereka tahu harus melakukan kegiatan apa dan bertindak 

bagaimana. Dilanjutkan dengan membuat tugas karangan deskripsi dengan ejaan 

yang tepat. Tindakan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu : tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Tahap persiapan yaitu : tahap 
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mengkondisikan siswa untuk siap melaksanakan proses belajar. Tahap 

pelaksanaan yaitu : tahap melaksanakan kegiatan belajar mengajar ejaan dalam 

menulis karangan deskripsi. Tahap tindak lanjut yaitu : memberikan tugas tertulis 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan ejaan yang tepat, kemudian 

peneliti menerapkan teknik OL berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan 

dengan dipandu oleh guru. 

3.1.1.3  Observasi 

 Observasi dilakukan bersamaan dengan pelksanaan tindakan yang 

dititikberatkan pada segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, 

baik aktivitas siswa maupun respon terhadap teknik pembelajaran selama 

penelitian berlangsung. Observasi dilakukan peneliti dengan dibantu oleh guru 

yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk melakukan penelitian 

sesuai dengan lembar observasi yang telah disiapkan. Semua data diambil dari 

observasi, misalnya melakukan tes, mengamati segala perilaku siswa, melakukan 

wawancara, membagikan jurnal siswa untuk mengungkap hal yang dirasakan 

siswa, memberikan angket untuk mendapatkan data tertulis mengenai 

pembelajaran dan teknik OL. Semua data yang diperoleh pada siklus I dijadikan 

acuan dalam perbaikan untuk siklus II, serta dijadikan bahan refleksi. 

3.1.1.4  Refleksi   

 Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengkaji pembelajaran 

pada siklus I. Refleksi pada siklus I ini merupakan renungan dari hasil 

pembelajaran siklus I dengan memperhatikan hasil tes dan nontes. Dengan 

demikian peneliti dapat menemukan kelemahan maupun kekurangan siswa, yang 
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akan dijadikan bahan renungan untuk diperbaiki baik itu pelajaran maupun 

tekniknya pada siklus II. 

  

3.1.2  Siklus II 

 Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka perlu dilakuakan tindakan untuk 

memperbaiki hasil pada proses tindakan siklus I. Langkah-langkah yang 

dilakukan pada siklus II ini pada dasarnya hampir sama dengan tindakan siklus I, 

yaitu sebagai berikut. 

3.1.2.1 Perencanaan  

 Perencanaan pada siklus II ini berdasarkan temuan pada siklus I dan 

perbaikan dari kekurangan pada siklus I. Rencana tindakan yang akan dilakukan 

adalah (1), pembelajaran menulis karangan deskripsi. Materi pada siklus II ini 

sama dengan siklus I, tetapi tema karangannya berbeda. Hal ini diupayakan dapat 

memperbaiki kekurangan-kekurangan pada siklus I, (2) menyiapkan lembar 

observasi, lembar wawancara, untuk memperoleh data nontes siklus II, (3) 

menyiapkan kisi-kisi soal tugas yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar 

siklus II. Peneliti lebih cermat dalam teknik pengoreksian. 

3.1.2.2 Tindakan  

 Tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus II adalah (1) memberikan 

umpan balik yang mengenai hasil yang diperoleh siswa pada siklus I serta, (2) 

menjelaskan letak kasalahan siswa dalam menerapkan ejaan, kemudian mengulas 

materi yang sama pada siklus I, (3) memotivasi siswa supaya lebih berpartisipasi 

aktif dan bersungguh-sungguh dalam menulis karangan deskripsi. 
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3.1.2.3 Observasi  

 Observasi pada siklus II juga masih sama dengan siklus I dan difokuskan 

pada segala aktifitas siswa maupun respon siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Semua data observasi diambil dari data tes, wawancara, dan angket. 

Melalui pengamatan ini akan dapat diketahui apakah kemampuan penguasaan 

ejaan dalam menulis karangan menjadi baik atau tetap bahkan dapat juga 

berkurang. 

3.1.2.4 Refleksi 

 Refleksi pada siklus II merupakan koreksi akhir dalam penelitian ini. 

Segala kendala atau kelemahan dalam pembelajaran menulis dengan teknik OL 

telah diatasi pada siklus II. Penelitian ini dihentikan sampai pada siklus II sebab 

siswa sudah memperoleh nilai yang sesuai dengan target yang ditentukan dan 

karena keterbatasan waktu yang ditetapkan, serta sarana atau biaya yang 

diperlukan selama penelitian. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah kemampuan meningkatkan karangan deskripsi 

siswa SMAN 3 Pekalongan Kelas X. Dari keseluruhan siswa kelas X sebanyak 40 

siswa, dengan siswa putra sebanyak 11 siswa dan putri 29 siswa. Kelas ini 

digunakan sebagai sumber pengambilan data karena menurut informasi dari guru 

yang mengajar dikelas tersebut, penguasaan siswa dalam menulis karangan belum 

maksimal. Mereka dalam menulis karangan masih terbawa kebiasaan karena 

kurang memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. 
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 Penentuan subjek dalam penelitian ini juga berdasarkan pada jenis 

penelitian tindakan kelas (PTK). Di samping itu, jumlah siswa kelas I terlalu 

banyak, jadi untuk efisiensi tenaga dan waktu, subjek yang akan diteliti hanya satu 

kelas saja untuk mewakili kelas lain. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu 1)  Variabel 

ketrampilan menulis karangan diskripsi, dan 2) Variabel pemanfaatan teknik 

objek langsung. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

 Variabel ketrampilan menulis karangan deskripsi adalah ketrampilan 

dalam hal menuliskan tulisan yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek 

secara detail sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca seolah-

olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang ada pada objek tersebut. 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menulis karangan deskripsi. 

Aspek pertama adalah kaidah karangan deskripsi yang meliputi : (1)  imajinasi, 

(2)  kesan hidup, (3) keterlibatan aspek panca indra, (4) menunjukkan objek yang 

ditulis, (5) memusatkan uraian pada objek yang ditulis, dan (6) kesesuaian judul 

dengan isi. Aspek yang ke dua yang perlu diperhatikan adalah cara penulisan yang 

meliputi, (1)  pemilihan kata, (2) ejaan dan tanda baca, (3) kohesi dan koherensi, 

dan (4) kerapian tulisan.  

 Target tingkat keberhasilan dari setiap siswa ditetapkan jika siswa mampu 

menyusun karangan deskripsi dengan benar dan tepat. Peningkatan hasil 
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ketrampilan menulis deskripsi siswa dibandingkan antara hasil menulis pada pra 

siklus, siklus I, dan siklus II. Targep keberhasilan dari setiap siswa pada proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II ditetapkan nilai batas tuntas 70 %. 

3.3.2  Variabel Pemanfaatan Teknik Objek Langsung 

 Penggunaan teknik objek langsung merupakn strategi peningkatan 

kemampuan menulis siswa berdasarkan penyajian nyata agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis ( dalam bentuk kata-kata tertulis saja ), sehingga siswa akan lebih 

mudah menuangkan gagasan dan mengorganisasikannya kedalam bentuk pikiran, 

ide, gagasan dan sejenisnya. Dengan teknik pengamatan objek langsung itu pula 

penggambaran yang sesungguhnya dapat diungkapkan secara jelas, konkret, dan 

lengkap terhadap suatu objek pengamatan. 

 Melaluli teknik objek langsung peneliti ingin mendeskripsikan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi yang meliputi lima pokok hal yaitu : (1) 

kemampuan menulis karangan deskripsi siswa, (2) pemanfaatan teknik objek 

langsung dalam menulis karangan deskripsi, (3) kendala pembelajaran menulis 

karangan deskripsi siswa melalui teknik objek langsung, (4) upaya mengatasi 

kendala dalam menulis karangan deskripsi, dan (5) efektivitas teknik pengamatan 

objek langsung dalam menulis karangan deskripsi. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini berupa tes dan nontes, untuk itu pada bagian ini 

akan dipaparkan bentuk instrumen dan validitas instrumen. 
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3.4.1 Bentuk Instrumen 

 Penelitian kelas ini menggunakan dua instrumen yaitu instrumen tes dan 

instrumen nontes. 

3.4.1.1 Instrumen Tes 

 Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan tes awal untuk mengetahui 

pengetahuan dan kemampuan siswa tentang menulsi deskripsi. Pada tes awal ini 

siswa menulis deskripsi untuk mengetahui ketrampilan siswa menulis deskripsi 

menggunakan tekni objek langsung. Setelah proses pembelajaran, diadakan tes 

menulis deskripsi. Tes ini dilaksanakan untuk mengetahui pengetahuan dan 

kemampuan siswa tentang menulis deskripsi dengan teknik objek langsung setelah 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Tes yang diguakan untuk mengukur ketrampilan membuat karangan 

deskripsi siswa berupa laporan menulis deskripsi yang dibuat oleh siswa. Ada 

beberapa aspek pokok yang dinilai. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perintah kepada siswa untuk mengamati sebuah objek yang akan 

dideskripsikan, kemudian siswa disuruh untuk membuat karangan deskripsi sesuai 

dengan apa yang telah mereka amati. Setiap judul karangan tersebut terdapat 

beberapa butir penilaian dengan rincian meliputi aspek penilian dalam membuat 

karangan deskripsi yaitu kaidah karangan deskripsi dan aspek penulisan yang 

meliputi : (1) imajinasi, (2) kesan hidup, (3) keterlibatan aspek pancaindra, (4) 

menunujkkan objek yang ditulis, (5) memusatkan uraian pada objek yang ditulis, 

(6) kesesuaian judul dengan isi, (7) pemilihan kata atau diksi, (8) ejaan dan tanda 

baca, (9) kohesi dan kohrensi, ( 10 ) kerapian tulisan. 
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Tabel 1. Skor Penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Bobot Skor Nilai 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 Kaidah Karangan Deskripsi 

 Imajinasi 

Kesan Hidup 

Keterlibatan Aspek Pancaindra 

Menunukkan Objek yang Ditulis 

Memusatkan Uraian pada Objek 

yang Ditulis 

Keseuaian Judul dengan isi 

 

4 

3 

3 

3 

3 

 

1 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

4 

 

 

20 

15 

15 

15 

15 

 

4 

B. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Aspek Penulisan 

Pemilihan Kata 

Ejaan dan Tanda Baca 

Kohesi dan Koherensi 

Kerapian Tulisan 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 Jumlah   100 

 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Menulis Karangan Deskripsi 
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No Aspek Penilaian Kriteria Katagori 

A 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kaidah Karangan 

Deskripsi 

Imajinasi 

a. Kualitas 

    Pengolahan Idenya 

    Sangat Bagus 

b. Kualitas 

    Pengolahan Idenya 

    Baik 

c. Kualitas 

    Pengolahan Idenya 

    Cukup Baik 

d. Kualitas 

    Pengolahan Idenya 

    Kurang Baik 

Kesan Hidup 

a. Melukiskan Objek 

Tulisan Secara 

Nyata 

b. Melukiskan Objek 

      Tulisan Kurang 

       Sempurna 

c. Melukiskan Objek 

      Tulisan Tidak 

       Secara       

Keseluruhan 

d. Melukiskan Objek 

       Tulisan Tidak 

        Secara Lugas 

Keterlibatan Aspek 

 

 

 

Semua Ide Sesuai dengan 

Penceritaan Objek 

 

2 Ide yang Sesuai dengan 

Penceritaan Objek 

 

1 Ide yang Tidak Seuai dengan 

Penceritaan Objek 

 

Ide Tidak Ada yang Sesuai dengan 

Penceritaan Objek 

 

 

Melukiskan Objek Sesuai dengan 

Keadaan 

 

Melukiskan Objek Kurang 

Sempurna 

 

Melukiskan Sebagian Objek 

 

 

 

Menceritakan Objek Tanpa 

Pelukisan 

 

 

 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancaindra 

a. Melibatkan Semua 

Indera 

b. Melibatkan Dua 

Indera 

 

c. Melibatkan Satu 

Indera 

d. Tidak Melibatkan  

Indera 

Menunjukkan Objek 

yang Ditulis 

a. Menunjukkan Objek 

Secara Keseluruhan 

b. Menunjukan Letak, 

Warna, dan Kondisi 

Objek 

c. Menunjukkan Letak 

dan Warna Objek 

 

d. Menunjukkan Letak 

Objek 

Memusatkan Uraian pada 

Objek yang Ditulis 

a. Uraian Terpusat 

pada Objek yang 

Ditulis 

b. Sedikit Melibatkan     

Objek Objek yang 

lain 

c. Setengah Tulisan 

 

Melibatkan Semua Indra 

 

Melibatkan 2 Indra yaitu Indera 

Penglihatan dan Perasa 

 

Melibatkan 1 Indera Penglihatan 

 

Tidak Melibatkan Indera 

 

 

 

Semua Ide Sesuai dengan 

Penceritaan Objek 

2 Ide yang sesuai dengan 

Penceritaan Objek 

 

1 Ide yang Tidak Sesuai dengan 

Penceritaan Objek 

 

Ide Tidak Ada yang Sesuai dengan 

Penceritaan Objek 

 

 

Melukiskan Objek Sesuai dengan 

Keadaan 

 

Melukiskan Objek Kurang 

Sempurna 

 

Melukiskan Sebagian Objek 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

 

Sangat Baik 

 

 

Baik 

 

 

Cukup 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melibatkan Objek 

Objek yang lain 

d. Uraian Terpusat 

pada Objek yang 

Lain 

Kesesuaian Judul 

dengan Isi 

a. Sesuai 

 

b. Cukup Sesuai 

 

 

 

c. Kurang Sesuai 

 

 

 

d.Tidak Sesuai 

 

 

Aspek Penulisan 

Pilihan Kata/Diksi 

a. Sesuai 

 

b. Cukup Sesuai 

 

c. Kurang Sesuai 

 

 

d. Tidak Sesuai 

 

 

 

Menceritakan Objek Tanpa 

Pelukisan 

 

 

 

Semua Isi Karangan Sesuai 

dengan Judul 

Karangan deskripsi yang dibuat 

oleh siswa antara judul dengan 

isinya sudah cukup sesuai 

 

Karangan deskripsi yang dibuat 

oleh siswa antara judul dengan 

isinya ada yang kurang sesuai 

 

Karangan deskripsi yang dibuat 

oleh siswa antara judul dengan 

isinya ada yang tidak sesuai 

 

 

Semua Pilihan Kata Sesuai dengan 

Objek yang Diamati 

1-2 Pilihan Kata Sesuai dengan 

Objek yang Diamati 

3-4 Pilihan Kata Tidak Sesuai 

dengan Objek yang Diamati 

 

5/lebih Pilihan Kata Tidak Sesuai 

dengan Objek yang Diamati 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

Ejaan dan Tanda Baca 

a. Sangat Sempurna 

b. Sedikit Sempurna 

c. Banyak Kesalahan 

d. Salah Semua 

 

 

Kohesi dan Koherensi 

a. Jelas 

 

b. Cukup Jelas 

 

c. Kurang Jelas 

 

d. Tidak Jelas 

 

Kerapian Tulisan 

a. Rapi 

 

b. Cukup Rapi 

c. Kurang Rapi 

d. Tidak Rapi 

 

 

 

 

Jumlah Kesalahan 1 

Jumlah Kesalahan 2-3 

Jumlah Kesalahan 4 

Semua Ejaan dan Tanda Baca 

Salah 

 

 

Semua berkaitan antara Isi dengan 

Kalimat 

1 yang Tidak Berkaitan antara Isi 

dan Kalimat 

2-3 yang Tidak Berkaitan antara 

Isi dan Kalimat 

4/lebih yang Tidak Berkaitan 

antara Isi dan Kalimat 

 

Tulisan Jelas Tidak ada Coretan 

 

Terdapat Coretan antara 1-10 

Terdapat Coretan 11-20 

Tulisan Sulit Dibaca, coretan 

Lebih dari 20 

 

 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Sangat Baik 

 

Baik 

Cukup 

Kurang 

 

 

3.4.1.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan adalah lembar observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dan angket 

3.4.1.2.1 Observasi 
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Observasi, tindakan penelitian dengan mengamati suatu subjek dengan 

alat indera untuk mencapai segala aktivitas siswa selama penbelajaran 

berlangsung. Observasi dilaksanakan pada waktu pembelajaran berlangsung. 

Aspek yang diungkap dalam observasi mengenai perilaku atau sikap siswa yaitu : 

(1) siswa yang bergurau. (2) siswa yang minta izin ke belakang, (3) siswa yang 

mengganggu temanya, (4) siswa yang mengantuk atau melamun, dan (5) siswa 

yang berperilaku positif.  

3.4.1.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan dan mencatat data, 

informasi, dan pendapat yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab 

secara langsung dari sumber data. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk 

menilai keadaan siswa yang berhasil, kurang berhasil atau belum berhasil pada 

akhir siklus I, pada siklus II peneliti mengadakan wawancara pada siswa yang 

dipandang pesat (meningkat), dan yang masih kurang. Wawancara itu 

dilaksanakan di luar kelas atau di dalam kelas setelah proses pembelajaran. 

Adapun aspek yang diungkap melalui wawancara, yaitu (1) respon dan minat 

siswa untuk menulis karangan deskripsi dengan EYD yang tepat, (2) kesulitan 

yang dialami siswa . 

3.4.1.2.3 Angket 

Angket berupa pertanyaan secara tertulis yang memerlukan jawaban 

secara tertulis. Ada dua macam aspek yang diungkap dalam angket ini, yaitu 

angket kualitas menulis karangan deskripsi dengan menggunakan EYD yang tepat 

dan angket pengamatan siswa terhadap proses pembelajaran menulis. Hal yang 
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diungkapkan dalam aspek kualitas menulis menggunakan EYD mengenai 

kesulitan yang dihadapi siswa pada waktu menulis karangan dan tanggapan siswa 

mengenai materi, sedangkan dalam aspek pengamatan siswa terhadap proses 

pembelajaran menulis dan mengenai cara guru mengajar dan teknik yang 

digunakan. 

3.4.1.3 Validitas Instrumen 

Bagian ini berisi cara melakukan validasi terhadap instrumen yang 

digunakan dengan cara menvalidasi instrumen penelitian yaitu dengan validitas isi 

dan validitas logis. Validitas isi dilakukan dengan menyesuaikan aspek-aspek 

yang akan dinilai secara cermat dengan cara mengkonsultasikan bentuk tes yang 

akan diujikan kepada dosen pembimbing atau guru bahasa Indonesia. Instrumen 

tes diubah sekali dengan menyesuaikan kriteria aspek yang ditentukan untuk 

menilai kemampuan penguasaan ejaan siswa. Validitas logis (penalaran) bagi 

sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang 

memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Validitas instrumen ini 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, guru mata pelajaran, maupun teman 

sejawat untuk memperoleh valid tidaknya sebuah tes. 

Setelah berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau guru bahasa 

Indonesia, maka instrumen ini dikatakan valid. Hasil uji instrumen berupa hasil 

tes dan nontes yang dapat dilihat pada lampiran. Sebagaimana dalam membuat 

karangan deskripsi dengan ejaan yang tepat. Jika penulis sudah mengikuti aturan 

mengarang dengan ejaan yang tepat, tentu secara logis karyanya sudah baik. 
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Dengan demikian, validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung 

diperoleh sesudah instrumen tersebut disusun. 

Uji instumen nontes dilakukan dengan mengkonsultasikan instrumen 

nontes tersebut dengan dosen pembimbing atau guru mata pelajaran maupun 

teman sejawat. Pada observasi terjadi perubahan, yaitu : yang sebelumnya hanya 

tertuju pada perilaku dan respon siswa, menjadi lebih mempertimbangkan isi dan 

kegiatan teknik objek langsung. 

                                                                                                                                                                 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, 

yakni teknik tes dan nontes. 

3.5.1  Teknik Tes 

 Data daam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dengan mengadakan tes. 

Tes dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi soal yang dibuat oleh peneliti. 

Teknik tes yang digunakan dlam penelitian ini adaah tes akhir. Tes akhir adalah 

tes yang diberikan kepada siswa setelah pembelajaran dengan metode tertentu. 

Dalam penelitian ini, tes akhir dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada akhir 

siklus I dan siklus II. Tes yang diberikan kepada siswa pada skhir setiap siklus 

dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menulis karangan deskripsi. 

 Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik tes tertulis, yaitu siswa 

disuruh menulis karangan deskripsi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan 

dalam instrumen tes. Tes dilaksanakan oleh siswa setelah guru menerangkan 

materi ejaan dan karangan deskripsi. Tes dilaksanakan kurang lebih selama 1 jam 
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pelajaran di dalam kelas tersebut. Lembar soal diberikan kepada siswa dan 

menjelaskan cara mengerjakannya. Dengan pemberian tes tersebut, diharapkan 

siswa dapat menulis karangan deskripsi dengan ejaan yang tepat. Tes ini dianggap 

berhasil apabila data dari tes ini dapat menunjukkan peningkatan penguasaan 

ejaan siswa. 

3.5.2  Nontes 

 Teknik nontes ini dilaksanakan setelah pembelajaran selesai. Teknik 

nontes ini dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas kurang lebih 

selama 10 menit yang dilaksanakan oleh guru yang memberi pertanyaan dan siswa 

yang menjawab pertanyaan tersebut. 

3.5.2.1  Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh penelitian 

untuk mengetahui perilaku siswa selama kegiatan penulisan berlangsung. 

Penelitian terlebih dahulu mempersiapkan catatan mengenai bentuk perilaku siswa 

dan kesiapan siswa seperti siswa yang berperilaku positif, siswa yang berperilaku 

negatif, keaktifan siswa, kesungguhan siswa, dan siswa yang minta izin ke 

belakang. Observasi dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.5.2.2  Wawancara 

Wawancara dilaksanakan penelitian untuk memperoleh informasi yang 

diwawancarai. Wawancara tidak diberikan pada semua siswa tetapi hanya kepada 

siswa tertentu saja, baik siswa yang hasil tesnya baik, cukup, atau kurang masing-

masing sebanyak dua sampai tiga orang. Wawancara ini dilakukan oleh penelitian  

setelah pembelajaran siklus I dan siklus II selesai, untuk mengetahui perubahan 
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sikap siswa setelah diberikan teknik Objek Langsung. Sebelum wawancara 

dilaksanakan, peneliti membuat pokok-pokok yang akan ditanyakan kepada siswa. 

Penelitian memanggil siswa tersebut untuk diwawancarai. Pertanyaan itu dapat 

dilaksanakan tidak berurutan. 

3.5.2.3  Angket 

Angket, dilaksanakan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada siswa mengenai hal yang berkaitan dengan materi dan 

tanggapan siswa mengenai teknik yang diberikan oleh peneliti. Guru memberikan 

angket yang berupa lembaran berupa pertanyaan yang harus diisi oleh siswa 

setelah pembelajaran selesai. Angket itu diisi oleh siswa dengan memilih jawaban 

yang sudah tersedia. 

  

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitan ini menggunakan teknik deskripsi 

berdasarkan pengamatan objek langsung yaitu menganalisis hasil pengamatan 

terhadap subjek penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk 

memperoleh data dengan cara sebagai berikut.  

1) Merekap nilai tes awal penulisan ejaan dalam karangan sebelum diberikan 

tindakan siklus I dan siklus II.  

2) Menghitung jawaban subjek yang telah dinilai sebelum diberikan tindakan 

siklus I dan II.  

3) Menghitung rata- rata nilai persentase skor setelah diberi tindakan siklus I dan 

siklus II.  
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4) Membandingkan nilai atau persentase kemampuan penguasaan ejaan dalam 

menuls karangan dengan hasil pada tindakan siklus I dan siklus II, 

untukmengetahui peningkatan penguasaan ejaan subjek penelitian.  

Teknik kualitatif dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data nontes 

yang sudah didapatkan dan kemudian dianalisis , sedangkan kuantitatif 

dilaksanakan dengan cara menghitung persentase skor yang diperoleh siswa . 

Persentase skor atau nilai ini digunakan untuk mengetahui kualitas kemampuan 

siswa dan untuk keperluan deskriptif dengan teknik Objek Langsung. Persentase 

atau pencapaian skor dihitung dengan rumus sebagai berikut:   

          SS 
 N = ------- x 100 % 
          SM 
 Keterangan : 

 N  = nilai dalam persentase ( persentase pencapaian skor ) 

 SM = skor maksimal 

 SS = skor yang diperoleh siswa 

   Peningkatan kemampuan penguasaan menulis karangan deskripsi dapat 

berhasil dengan maksimal apabila siswa atau sebagian siswa dapat mencapai skor 

22- 25 dan mendapat nilai 10 pada keseluruhan aspek yang dinilai atau minimal 

mendapat nilai (B).  

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari hasil tes dan 

nontes selama penelitian berlangsung. Hasil tes terbagi atas dua bagian, yaitu 

siklus I dan siklus II. Peneliti menggunakan nilai rata-rata hasil tes menulis 

karangan deskripsi yang sudah dilakukan oleh guru sebagai nilai awal atau 

prasiklus untuk membandingkan nilai pada siklus I dan siklus II sehingga dapat 

ditentukan criteria standar ketuntasan menulis karangan deskripsi. 

 Hasil tes siklus I dan siklus II berupa ketrampilan menulis karangan 

deskripsi sisws melalui pemanfaatan teknik objek langsung disajikan dalam 

bentuk kuantitatif, sedangkan hasil penelitian perubahan tingkah laku siswa yang 

berupa nontes disajikan dalam bentuk deskripsi data kualitatif. Hsil nontes 

diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil penelitian 

ketrampilan menulis karangan deskripsi melalui pemanfaatan teknik pengamatan 

objek langsung dapat dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1 Prasiklus 

4.1.1.1 Hasil Tes Prasiklus 

 Hasil tes prasiklus didapat dari kondisi awal sebelum dilakukan penelitian. 

Kondisi awal adalah kondisi siswa sebelum dilaksanakan pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik pengamatan objek secara langsung. Hasil tes 

prasiklus itu berfungsi untuk mengetahui keadaan awal keterampilan menulis 
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karangan dekripsi siswa. Nilai tersebut juga digunakan untuk membandingkan dan 

menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II. Hasil tes awal 

diperoleh dari siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan dengan jumlah 40 siswa. 

Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 3. Hasil Tes Awal Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

85 – 100 
70 – 84 
55 – 69 
0   - 54 

 
13 
24 
3 

 
945 
1529 
161 

 
32,50 
60,00 
7,50 

40
2635=  

88,65=  

 Jumlah  40 2635 100%  

Nilai Rata-rata 65,88 

 

 Data Tabel 3 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan sudah cukup baik namun 

masih  kurang. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang dicapai siswa pada tes awal 

atau pratindakan sebesar 65,88. Rincian tersebut diperoleh dari jumlah 

keseluruhan siswa yakni 40 siswa. Pada katagori sangat baik, tidak ada satu pun 

siswa yang mencapai, 13 siswa atau sebesar 32,50% dan termasuk dalam kategori 

baik dengan nilai 70-84. Kategori cukup dengan skor 55-69 dicapai oleh 24 siswa 

atau sebesar 60%. Untuk kategori kurang dengan skor 0-54 dicapai oleh 3 siswa 

atau sebesar 7,50%. 

 Hasil tes tersebut belum menunjukan hasil yang maksimal. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan tindakan siklus I dan siklus II sebagai perbaikan hasil tes 

menulis kerangka karangan deskripsi. Rata-rata nilai pada prasiklus ini digunakan 
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untuk menentukan standar ketuntasan nilai tes menulis karangan deskripsi pada 

siklus I dan siklus II. 

 Nilai pratindakan ini berasal dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu: (1) imajinasi, (2) kesan hidup, (3) keterlibatan aspek pancaindra, (4) 

menunjukkan objek yang ditulis, (5) memusatkan uraian pada objek yang ditulis, 

(6) kesesuaian judul dengan isi, (7) pemilihan kata atau diksi, (8) ejaan dan tanda 

baca, (9) kohesi dan koherensi, (10) kerapian tulisan. Untuk lebih rinci, hasil tes 

pada prasiklus akan diuraikan pada tiap aspek penilaian tes ketrampilan menulis 

karangan deskripsi berikut ini. 

Tabel 4. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Prasiklus 

No. Aspek yang Dinilai Kategori Nilai Rata-rata 

A. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

Kaidah Karangan Deskripsi 
Imajinasi 
Kesan Hidup 
Keterlibatan Aspek Pancaindra 
Menunjukkan Objek yang Ditulis 
Memusatkan Uraian pada Objek 
yang Ditulis 
Kesesuaian Judul dengan Isi 

 
Cukup baik 
Baik 
Cukup baik 
Cukup baik 
Cukup baik 
 
Cukup baik 

 
58,13 
70,67 
67,33 
67,33 
64,33 

 
62,50 

B. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Aspek Penulisan 
Pemilihan Kata 
Ejaan dan Tanda Baca 
Kohesi dan Koherensi 
Kerapian Tulisan 

 
Cukup baik 
Cukup baik 
Cukup baik 
Sangat Baik 

 
66,88 
63,13 
67,50 
85,00 

 Jumlah Cukup baik 65,88 

 

 Pada Tabel 4 di atas dapat diambil simpulan bahwa ketrampilan siswa 

dalam menulis karangan deskripsi pada prasiklus masih rendah dan kategori 

cukup baik. Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk aspek 

keterampilan menulis karangan deskripsi pada prasiklus sebesar 65,88 dalam 
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penilaian dengan kaidah karangan deskripsi, aspek imajinasi mencapai nilai rata-

rata 58,13 dan berkategori cukup baik. Aspek kesan hidup mencapai nilai rata-rata 

70,67 dan berkategori baik. Aspek keterlibatan pancaindera mencapai 67,33 dan 

berkategori cukup baik. Aspek menunjukan objek yang ditulis mencapai 67,33 

dan berkategori cukup baik. Aspek memusatkan uraian pada onjek yang ditulis 

mencapai 64,33 dan berkategori cukup baik. Aspek kesesuaian judul dengan isi 

mencapai nilai rata-rata 62,50. Dalam aspek penilaian dengan memperhatikan 

penulisan, aspek pemilihan kata berkategori cukup baik sebesar 66,88. Aspek 

ejaan dan tanda baca berkategori baik sebesar 63,13. Aspek kohesi dan koherensi 

berkategori cukup baik sebesar 67,50. Aspek kerapian tulisan mencapai nilai 

85,00. 

4.1.1.1.1  Aspek Imajinasi 

 Penilaian aspek imajinasi difokuskan pada kualitas pengolahan idenya. 

Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 20. Hasil Penilaian tes aspek imajinasi 

dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.  

Tabel 5.  Aspek Imajinasi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6  – 10 
0   -  5 

1 
25 
14 

16 
319 
130 

2,50% 
62,50% 

35% 
40

465=  

63,11=  

 Jumlah  40 465 100%  

Nilai Rata-rata 58,13 
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Dari Tabel 5 menunjukkan nilai rata-rata  dalam aspek imajinasi sebesar 

58,13 dan termasuk dalam kategari cukup baik. Siswa yang memperolah skor 

dengan kategori sangat baik terdapat 1 siswa yang mencapai yakni sebesar 2,50%. 

Kategori baik sebanyak 25 siswa atau sebesar 62,50%. Kategori cukup menduduki 

persentase terbesar yakni sebasar 35% sebanyak 14 siswa dan yang mendapat 

kategori kurang tidak ada yang memperolehnya. 

 Siswa yang memperoleh nilai baik dalam pengelolaan idenya dapat 

membuat pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan hal-hal yang ditulis. 

Sedangkan siswa yang memperolah nilai cukup, pengelolaan idenya hanya dapat 

membuat pembaca (penilai) seolah-olah melihat hal-hal yang ditulis siswa. Dan 

untuk siswa yang memperolah nilai dalam kategori kurang, belum bisa membuat 

pembaca membayangkan apa yang ditulis siswa tersebut. Dengan demikian, 

dalam karangan deskripsi yang dibuat siswa pengelolaan idenya belum bisa 

membuat pembaca (penilai) seolah-olah melihat, mendengar dan merasakan apa 

yang ditulis. 

4.1.1.1.2  Aspek Kesan Hidup 

Penilaian aspek kesan hidup pada karangan deskripsi difokuskan pada 

kemampuan penulisan objek dalan karangan deskripsi yang dibuat siswa. Bobot 

untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian aspek kesan hidup dapat 

dilihat pada Tabel 6 berikut ini. 

 

 

 



 50

Tabel 6.   Aspek Kesan Hidup 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

3 
29 
8 

 

39 
320 
65 

7,50% 
72,50% 

20% 
40

424=  

60,10=  

 Jumlah  40 424 100%  

Nilai Rata-rata 70,67 

 

 Dari tabel 6 di atas menunjukan nilai rata-rata  dalam aspek kesan hidup 

sebesar 70,67 dan termasuk dalam kategori baik. Siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik sebanyak 3 siswa atau sebesar 7,50%. Kategori baik 

sebanyak 29 siswa atau sebesar 72,50%. Untuk siswa yang memperoleh nilai 

cukup baik sebesar 20% atau sebanyak 8 siswa. Adapun siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori kurang tidak ada. 

 Kesalahan yang dilakukan dalam menulis karangan deskripsi dengan 

aspek kesan hidup adalah bahwa sebagian siswa kurang bisa melukiskan objek 

dengan sempurna. Siswa biasanya hanya melukiskan sebagian saja tidak secara 

keseluruhan. Untuk ini, keterampilan dalam menulis karangan deskripsi perlu 

ditingkatkan. 

 

4.1.1.1.3  Aspek Keterlibatan Aspek Pancaindra 

Penilaian aspek keterlibatan aspek pancaindera difokuskan pada 

keterlibatan indera dalam menulis karangan deskripsi. Bobot untuk aspek 
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penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian aspek kesan hidup dapat dilihat pada Tabel 

7 berikut ini. 

Tabel 7.  Aspek Keterlibatan Aspek Pancaindra 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

 
25 
15 

 
276 
128 

 
62,50% 
37,50% 

40
404=  

10,10=  

 Jumlah  40 404 100%  

Nilai Rata-rata 67,33 

 

Dari Tabel 7 menunjukan nilai rata-rata dalam aspek keterlibatan 

pancaindera sebesar 67,33 dan termasuk dalam kategori baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik tidak ada satu pun yang 

mencapainya. Kategori baik dicapai sebanyak 25 siswa dengan persentase sebasar 

62,50%, kategori cukup baik sebanyak 15 siswa sebesar 37,50%. Sedangkan 

untuk kategori kurang, tidak ada yang memperolehnya. 

Banyaknya siswa yang memperoleh nilai pada kategori cukup karena 

biasanya mereka hanya menggunakan dua indera dalam menulis karangan 

deskripsi yaitu indera penglihatan dan pendengaran. 

4.1.1.1.4  Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

Penilaian aspek menunjukkan objek yang ditulis difokuskan pada 

kesesuaian ide dengan penceritaan objek yang dipilih siswa dengan isi 

karangannya. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil Penilaian tes aspek 

menunjukkan objek yang ditulis dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 8.  Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

2 
21 
17 

26 
229 
149 

5% 
52,50% 
42,50% 

40
404=  

= 10,10 

 Jumlah  40 404 100%  

Nilai Rata-rata 67,33 

 

 Data pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis termasuk 

dalam kategori baik yaitu sebesar 67,33, untuk kategori sangat baik dicapai oleh 2 

siswa sebesar 5%. Kategori baik dicapai oleh 21 siswa dengan persentase sebesar 

52,50%, 17 siswa dengan kategori cukup baik sebesar 42,50% dan kategori 

kurang tidak ada siswa yang memperolehnya. 

 Kesalahan yang terjadi pada aspek menunjukkan objek adalah siswa tidak 

menunjukkan letak, warna, kondisi, dan bentuk objek. Siswa yang memperoleh 

skor pada kategori baik hanya menunjukkan letak, warna, dan kondisi objek. 

Siswa yang memperoleh skor pada kategori cukup hanya menunjukkan pada letak 

dan warna/letak dan kondisi/letak dan bentuk objek saja. Siswa yang memperoleh 

skor pada kategori kurang hanya menunjukkan letak objek saja. 

 

4.1.1.1.5 Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

Penilaian aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis difokuskan 

pada kesesuaian objek dengan uraian dalam karangan deskripsi yang dibuat siswa. 
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Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian tes aspek menunjukkan 

objek yang ditulis dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9.  Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

1 
19 
20 

13 
202 
171 

2,50% 
47,50% 

50% 
40

386=  

= 9,65 

 Jumlah  40 386 100%  

Nilai Rata-rata 64,33 

 

 Pada Tabel 9 menunjukkan nilai rata-rata dalam aspek memusatkan uraian 

pada objek yang ditulis sebesar 64,33 dan termasuk dalam kategori baik. Siswa 

yang memperoleh skor dengan kategori sangat baik dicapai oleh 1 siswa sebesar 

2,50%. Kategori baik sebanyak 19 siswa atau sebesar 47,50% dan kategori cukup 

sebanyak 20 siswa atau sebesar 50%. Dan tidak ada satu pun yang termasuk 

dalam kategori kurang. 

4.1.1.1.6 Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi difokuskan pada kesesuaian 

judul karangan yang dipilih siswa dengan isi karangannya. Bobot untuk aspek 

penilaian ini adalah 4. Hasil Penilaian tes aspek menunjukkan objek yang ditulis 

dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini. 
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Tabel 10.   Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
20 
20 

 
60 
40 

 
50% 
50% 

40
100=  

= 2,50 

 Jumlah  40 100 100%  

Nilai Rata-rata 62,50 

 

Dari Tabel 10 menunjukkan nilai rata-rata  dalam aspek kesesuaian antara 

judul dengan isi sebesar 62,50 dan termasuk dalam kategori baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan sangat baik tidak ada yang memperolehnya. Kategori 

baik sebanyak 20 siswa sebesar 50% dan siswa yang mendapat skor dengan 

kategori cukup sebanyak 20 sebesar 50% dan tidak ada siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori kurang. 

Pemerolehan nilai pada aspek kesesuian judul termasuk dalam kategori 

cukup baik. Hail ini dibuktikan dengan judul yang tidak dibuat siswa.  

4.1.1.1.7  Aspek Pemilihan kata atau Diksi 

Penilaian aspek pilihan kata atau diksi pada karangan deskripsi difokuskan 

pada kesesuaian pilihan kata dengan situasi yang diceritakan. Hasil tes aspek 

ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini. 
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Tabel 11.    Aspek Pemilihan kata atau Diksi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
27 
13 

 
81 
26 

 
67,50% 
32,50% 

40
107=  

= 2,68 

 Jumlah  40 107 100%  

Nilai Rata-rata 66,88 

 
 Data pada Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek pemilihan kata/diksi untuk kategori sangat baik tidak 

ada. Kategori baik dengan skor 3 dicapai oleh 27 siswa atau sebesar 67,50%. 

Kategori cukup baik dengan skor 2 dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 32,50%. 

Kategori kurang baik tidak ada satu pun siswa yang memperolehnya. Jadi nilai 

rata-rata secara klasikal menulis karangan deskripsi aspek pemilihan kata/diksi 

sebesar 66,88 atau berkategori baik 

 Pemerolehan nilai pada aspek pemilihan kata/diksi sudah termasuk dalam 

kategori baik. Siswa yang memperoleh nilai pada kategori cukup baik, biasanya 

melakukan kesalahan pada pemilihan kata yang kurang sesuai. Hal ini membuat 

pembaca kurang bisa begitu mengena dengan apa yang ingin digambarkan 

penulis. 

4.1.1.1.8  Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada pemakaian huruf 

kapital, tanda baca, penggalan kata, dan penggunaan ejaan dalam menulis 

karangan deskripsi. Hasil penilaian tes menulis karangan deskripsi aspek ejaan 

dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini. 
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Tabel 12.   Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
21 
19 

 
63 
38 

 
52,50% 
47,50% 

40
101=  

= 2,53 

 Jumlah  40 101 100%  

Nilai Rata-rata 63,13 

 

 Dari Tabel 12 menunjukkan nilai rata-rata dalam aspek ejaan dan tanda 

baca sebesar 63,13 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik tidak ada satu pun yang berhasil 

mencapainya. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 21 

siswa atau sebesar 52,50%. Kategori cukup baik sebanyak 19 siswa atau sebesar 

47,50%, dan kategori kurang tidak ada satu pun yang mencapainya. 

 Kesalahan yang sering terjadi dilakukan siswa pada aspek ejaan dan tanda 

baca yaitu biasanya siswa lupa memberikan tanda koma setelah kata ”setelah itu, 

oleh karena itu, dan sementara itu”. Penulisan kata ”yang” dan ”dengan” biasanya 

siswa menyingkat dengan tanda ”yg” dan ”dg”. Penulisan kata ”antar”, biasanya 

siswa menuliskan kata tersebut dengan kata setelahnya dipisah. Penulisan ”di” dan 

”ke” sebagai kata depan ditulis serangkai. 

4.1.1.1.9  Aspek Kohesi dan Koherensi 

Penilaian aspek kohesi dan koherensi difokuskan pada keterpaduan isi 

antarparagraf dan antarkalimat. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 4. Hasil 

penilaian tes ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini. 
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Tabel 13.   Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
28 
12 

 
84 
24 

 
70% 
30% 

40
108=  

= 2,70 

 Jumlah  40 108 100%  

Nilai Rata-rata 67,50 

 

 Data pada Tabel 13 di atas menunjukkan nilai rata-rata bahwa 

keterampilan menulis karangan deskripsi aspek kohesi dan koherensi sebesar 

67,50 atau termasuk dalam kategori baik. Kategori sangat baik tidak ada satu pun 

yang mencapainya. Kategori baik dicapai oleh 28 siswa dengan persentase sebesar 

70%, kategori cukup dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 30% dan tidak ada satu 

pun siswa yang termasuk dalam kategori kurang. 

 Kesalahan yang dilakukan siswa pada aspek kohesi dan koherensi ini 

biasanya siswa terlalu asyik menulis sehingga yang seharusnya diberi tanda koma 

dan titik tidak dilakukan. Hal ini mengakibatkan keterpaduan isi antarkalimat 

tidak jelas. 

 

4.1.1.1.10 Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan pada kejelasan dan kesesuaian 

pelaku dengan peristiwa yang diceritakan. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 

4. Hasil penilaian tes aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 14 

berikut ini. 
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Tabel 14.  Aspek Kerapian Tulisan 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

17 
22 
1 

68 
66 
2 

42,50% 
55% 

2,50% 
40

136=  

= 3,40 

 Jumlah  40 136 100%  

Nilai Rata-rata 85,00 

 

 Dari Tabel 14 menunjukkan nilai rata-rata dalam aspek kerapian tulisan 

sebesar 85,00 dan termasuk dalam kategori baik. Siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik sebanyak 17 siswa atau sebesar 42,50%. Kategori 

baik sebanyak 22 siswa atau sebesar 55%. Kategori cukup sebanyak 1 siswa atau 

sebesar 2,50 dan kategori kurang tidak ada satu pun siswa yang memperolehnya 

 Ada beberapa kesalahan yang dilakukan siswa yang menyebabkan tulisan 

kurang rapi. Kesalahan yang dilakukan pada aspek kerapian tulisan biasanya 

siswa mencoret kata-kata yang salah atau mentipe-xnya. Hal ini mengakibatkan 

tulisan menjadi tidak rapi. 

 

4.1.2 Hasil Siklus I 

Hasil tes siklus I adalah keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

setelah mengikuti pembelajaran melalui metode group investigation dengan 

teknik pengamatan objek secara langsung. Tindakan siklus I ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah pembelajaran menulis karangan deskripsi. 
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Pelaksanaan pembelajaran menulis pada siklus I terdiri dari atas data tes dan 

nontes. Jumlah siswa yang mengikuti tes siklus I berjumlah 40 siswa. 

4.1.2.1 Hasil Tes 

Hasil tes menulis karangan deskripsi siklus I ini merupakan data awal 

setelah diberlakukannya tindakan pembelajaran dengan menggunakan pemafaatan 

teknik objek langsung. Kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi 10 aspek 

penilaian, yaitu: (1) imajinasi, (2) kesan hidup, (3) keterlibatan aspek pancaindra, 

(4) menunjukkan objek yang ditulis, (5) memusatkan uraian pada objek yang 

ditulis, (6) kesesuaian judul dengan isi,(7) pemilihan kata atau diksi, (8) ejaan dan 

tanda baca, (9) kohesi dan koherensi, (10) kerapian tulisan. 

Tabel 15. Hasil Tes Siklus I Ketrampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

85 – 100 
70 – 84 
55 – 69 
0   - 54 

 
25 
15 
 

 
1809 
951 

 
62,50% 
37,50% 

40
2760=  

= 69,00 

 Jumlah  40 2760 100%  

Nilai Rata-rata 69,00 

 

 Data Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa kemampuan menulis karangan 

deskripsi siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata dan termasuk dalam 

kategori cukup baik. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan belum memuaskan 

karena belum sesuai dengan target yang ingin dicapai pada siklus I. Rata-rta skor 

pada siklus I ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan nilai rata-

rata prasiklus atau pratindakan. Rata-rata nilai pada siklus I yaitu sebesar 69,00 
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dan menunjukkan peningkatan sebesar 3,12 dibandingkan nilai prasiklus yang 

baru mencapai 65,88. 

 Nilai pratindakan ini berasal dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu: (1) imajinasi, (2) kesan hidup, (3) keterlibatan aspek pancaindra, (4) 

menunjukkan objek yang ditulis, (5) memusatkan uraian pada objek yang ditulis, 

(6) kesesuaian judul dengan isi, (7) pemilihan kata atau diksi, (8) ejaan dan tanda 

baca, (9) kohesi dan koherensi, (10) kerapian tulisan. Untuk lebih rinci, hasil tes 

pada prasiklus akan diuraikan pada tiap aspek penilaian tes ketrampilan menulis 

karangan deskripsi berikut ini. 

Tabel 16. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Siklus I 

No. Aspek yang Dinilai Kategori Nilai Rata-rata 

A. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

Kaidah Karangan Deskripsi 
Imajinasi 
Kesan Hidup 
Keterlibatan Aspek Pancaindra 
Menunjukkan Objek yang Ditulis 
Memusatkan Uraian pada Objek 
yang Ditulis 
Kesesuaian Judul dengan Isi 

 
Cukup baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Cukup baik 
 
Cukup baik 

 
61,00 
75,17 
71,33 
70,33 
67,00 

 
64,38 

B. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Aspek Penulisan 
Pemilihan Kata 
Ejaan dan Tanda Baca 
Kohesi dan Koherensi 
Kerapian Tulisan 

 
Cukup baik 
Cukup baik 
Cukup baik 
Sangat baik 

 
65,63 
65,00 
68,75 
91,88 

 Jumlah Cukup baik 69,00 

 

 Pada Tabel 16 di atas dapat diambil simpulan bahwa ketrampilan siswa 

dalam menulis karangan deskripsi pada siklus I mengalami peningkatan dan 

berkategori baik. Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk 

aspek ketrampilan menulis karangan deskripsi pada siklus I sebesar 69,00. Dalam 
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penilaian dengan kaidah karangan deskripsi, aspek imajinasi mencapai nilai rata-

rata 61,00 dan berkategori cukup baik. Aspek kesan hidup mencapai nilai rata-rata 

75,17 dan kategori baik. Aspek keterlibatan pancaindra mencapai 71,33 dan 

kategori baik. Aspek menunjukkan objek yang ditulis mencapai 70,33 dan 

kategori baik. Aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis mencapai 67,00 

dan kategori cukup baik. Aspek kesesuaian judul dengan isi mencapai nilai rata-

rata 64,38 . Dalam aspek penilaian dengan memperhatikan penulisan, aspek 

pemilihan kata kategori cukup baik sebesar 65,63. Aspek ejaan dan tanda baca 

berkategori cukup baik sebesar 65,00. Aspek kohesi dan koherensi berkategori 

cukup baik sebesar 68,75. Aspek kerapian tulisan mencapai nilai 91,88.  

4.1.2.1.1  Aspek Imajinasi 

 Penilaian aspek imajinasi difokuskan pada kualitas pengolahan idenya. 

Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 20. Hasil Penilaian tes aspek imajinasi 

dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini. 

Tabel 17.  Aspek Imajinasi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6  – 10 
0   -  5 

1 
32 
7 

16 
408 
64 
 

2,50% 
80% 

17,50% 
40

488=  

= 12,20 

 Jumlah  40 488 100%  

Nilai Rata-rata 61,00 

 

 Dari Tabel 17 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek imajinasi untuk kategori sangat baik dicapai oleh 1 siswa dengan 
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nilai 16-20 sebesar 2,50%. Kategori baik dengan nilai 11-15 dicapai oleh 32 siswa 

atau sebesar 80%. Kategori cukup baik dengan nilai 17,50% dicapai oleh 7 siswa 

dengan rentang nilai 6-10. Kategori kurang tidak ada yang memperolehnya. Jadi 

nilai rata-rata secara klasikal menulis karangan deskripsi pada aspek imajinasi 

sebesar 61,00 atau termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai rata-rata prasiklus yaitu 

sebesar  2,87. 

 Pada aspek imajinasi nilai yang paling banyak diperoleh siswa yaitu pada 

rentang nilai 11-15 dengan kategori baik, dan paling rendah dicapai oleh siswa 

berada pada rentang nilai 6-10. Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan 

karena siswa sudah mampu mengolah ide dengan baik atau menyeluruh. Siswa 

sudah dapat melukiskan atau menggambarkan objek secara sempurna sehingga 

pembaca seolah-olah ikut merasakan, melihat, mengamati dan mendengar objek 

yang ditulis siswa tersebut. Pembaca seolah-olah bisa merasakan apa yang ditulis 

dalam karangan tersebut. 

4.1.2.1.2  Aspek Kesan Hidup 

Penilaian aspek kesan hidup pada karangan deskripsi difokuskan pada 

kemampuan penulisan objek dalan karangan deskripsi yang dibuat siswa. Bobot 

untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian aspek kesan hidup dapat 

dilihat pada Tabel 18 berikut ini. 
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Tabel 18.  Aspek Kesan Hidup 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

3 
35 
2 
 

39 
396 
16 

7,50% 
87,50% 

5% 
40
451=  

= 11,275 

 Jumlah  40 451 100%  

Nilai Rata-rata 75,17 

 

Data Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek kesan hidup untuk kategori sangat baik dicapai 3 siswa atau 

sebesar 7,50% dengan nilai 13-15. Kategori baik diperoleh 35 siswa sebesar 

87,50% dengan nilai 10-12. Kategori cukup dengan nilai 7-9 diperoleh 2 siswa 

sebesar 5%. Kategori kurang tidak ada satu pun yang memperolehnya. Jadi nilai 

rata-rata secara klasikal menulis karangan deskripsi aspek kesan hidup sebesar 

75,17 atau berkategori baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 4,50 dibandingkan dengan nilai rata-rata prasiklus. 

 Pada aspek kesan hidup, nilai 10-12 adalah nila yang paling banyak 

diperoleh siswa yaitu 35 siswa atau sebesar 87,50% dan nilai 0-6 tidak ada yang 

memperolehnya. Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena siswa 

sudah mampu mengoptimalkan penginderaan dalam melukiskan suatu objek 

sehingga bisa terlukis secara sempurna dalam karangan. Hal ini mengakibatkan 

kesan hidup dalam karangan siswa sudah bisa dirasakan dengan jelas. 
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4.1.2.1.3  Aspek Keterlibatan Aspek Pancaindra 

Penilaian aspek keterlibatan aspek pancaindera difokuskan pada 

keterlibatan indera dalam menulis karangan deskripsi. Bobot untuk aspek 

penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian aspek kesan hidup dapat dilihat pada Tabel 

19 berikut ini. 

Tabel 19.  Aspek Keterlibatan Aspek Pancaindra 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

 
33 
7 
 

 
370 
58 

 
82,50% 
17,50% 

40
428=  

= 10,70 

 Jumlah  40 428 100%  

Nilai Rata-rata 71,33 

 

 Data pada Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek keterlibatan pancaindera untuk kategori baik dengan 

nilai 10-12 dicapai oleh 33 siswa atau sebesar 82,50%. Kategori cukup baik 

dengan nilai 7-9 dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 17,50%. Kategori kurang baik 

tidak ada satu pun siswa yang memperolehnya. Jadi nilai rata-rata secara klasikal 

menulis karangan deskripsi aspek keterlibatan pancaindera mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada prasiklus yaitu 

sebesar 4,00. 

 Pada aspek keterlibatan pancaindera, nilai 10-12 yang paling banyak 

diperoleh siswa yaitu sebesar 82,50% atau 33 siswa dengan kategori baik. Siswa 

yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena siswa sudah mampu 
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mengoptimalkan penginderaan dalam karangannya, meskipun belum secara 

keseluruhan. Kebanyakan siswa dalam menulis karangan deskripsi menggunakan 

dua pancaindera yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Untuk indera 

peraba atau perasa masih jarang digunakan siswa dalam mengarang. Namun 

demikian, karangan siswa sudah bisa dirasakan oleh pembaca, meskipun belum 

sempurna. 

 Siswa yang masih memperoleh nilai cukup dikarenakan kebanyakan siswa 

masih menggunakan satu atau dua pancaindera saja dan juga belum secara optimal 

dalam memperhatikannya. Hal ini mengakibatkan pembaca tidak dapat merasakan 

secara keseluruhan tentang apa yang ingin digambarkan oleh siswa dalam 

karangannya. 

 

4.1.2.1.4  Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

Penilaian aspek menunjukkan objek yang ditulis difokuskan pada 

kesesuaian ide dengan penceritaan objek yang dipilih siswa dengan isi 

karangannya. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil Penilaian tes aspek 

menunjukkan objek yang ditulis dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini. 

Tabel 20.   Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

No Katagori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen 
(%) Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

2 
29 
9 

26 
316 
80 

5% 
72,50% 
22,50% 

40
422=  

= 10,55 

 Jumlah  40 422 100%  
Nilai Rata-rata 70,33 
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 Data pada Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis untuk kategori baik 

dicapai oleh sebagian besar siswa yakni 29 siswa dengan persentase 72,50%. 

Kategori cukup dengan nilai 7-9 dicapai oleh 9 siswa dengan persentase sebesar 

22,50%. Kategori kurang baik dengan nilai 0-6 tidak ada siswa yang 

memperolehnya, ini berarti sebagian siswa sudah bisa menulis karangan deskripsi 

dengan menunjukkan objek yang ditulisnya. Jadi nilai rata-rata secara klasikal 

menulis karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis sebesar 70,33 

atau berkategori baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan nilai prasiklus yaitu sebesar 3,00. 

 Pada aspek menunjukkan objek yang ditulis, nilai 10-12 adalah nilai yang 

paling banyak dicapai oleh siswa dan nilai 7-9 merupakan nilai yang paling 

sedikit dicapai siswa. Siswa yang memproleh nilai tinggi disebabkan karena siswa 

sudah mampu menunjukkan letak, warna, kondisi, dan keberhasilan objek secara 

sempurna sehingga hasil karangan yang dibuat siswa sudah nampak labih baik. 

Namun demikian, ada beberapa siswa yang belum menujukkan letak, warna, 

kondisi, dan kebersihan objek secara sempurna. 

 

4.1.2.1.5  Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

Penilaian aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis difokuskan 

pada kesesuaian objek dengan uraian dalam karangan deskripsi yang dibuat siswa. 

Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian tes aspek menunjukkan 

objek yang ditulis dapat dilihat pada Tabel 21 berikut ini. 
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Tabel 21.  Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

1 
23 
16 

13 
251 
138 

2,50% 
57,50% 

40% 
40

402=  

= 10,05 

 Jumlah  40 402 100%  

Nilai Rata-rata 67,00 

 

 Data pada Tabel 21 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis untuk 

kategori sangat baik dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,50% dengan nilai 13-15. 

Kategori baik dengan nilai 10-12 dicapai oleh 23 siswa dengan pesentase 57,50%. 

Kategori cukup baik dengan nilai 7-9 dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 40%, dan 

tidak terdapat siswa yang memeperoleh nilai kurang. Jadi nilai rata-rata secara 

klasikal sebesar 67,00 dengan kategori baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 2,67 dibandingkan dengan nilai prasiklus. 

 Pada aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis, nilai dengan 

kategori baik 10-12 yang paling banyak dicapai oleh siswa yaitu sebesar 23 siswa 

atau 57,50%. Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena siswa sudah 

mampu memusatkan uraian pada objek yang ditulisnya yang berhubungan dengan 

objek yang diamati secara sempurna. Siswa memusatkan uraian pada objek yang 

ditulis secara detail sehingga isi karangan bersifat informasi yang lengkap dan 

pembaca akan merasa puas ketika membacanya.  
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4.1.2.1.6  Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi difokuskan pada kesesuaian 

judul karangan yang dipilih siswa dengan isi karangannya. Bobot untuk aspek 

penilaian ini adalah 4. Hasil Penilaian tes aspek menunjukkan objek yang ditulis 

dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini. 

Tabel 22.   Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
23 
17 
 

 
69 
34 

 
57,50% 
42,50% 

40
103=  

= 2,58 

 Jumlah  40 103 100%  

Nilai Rata-rata 64,38 

 

 Data pada Tabel 22 menunjukkan nilai rata-rata  dalam aspek kesesuaian 

antara judul dengan isi sebesar 64,38 dan termasuk dalam kategori cukup baik. 

Terdapat 23 siswa atau sebanyak 57,50% yang memperoleh nilai dengan kategori 

baik, dan siswa yang memperoleh nilai cukup  terdapat 17 siswa atau sebesar 

42,50%. Hasil skor pada aspek kesesuaian judul dengan isi ini lebih baik daripada 

hasil prasiklus sebesar 64,38 mengalami peningkatan sebesar 1,88. 

 Kesalahan yang dibuat siswa pada aspek ini yaitu judul yang dibuat siswa 

kurang sesuai dengan isi karangan. Hal ini disebabkan karena siswa ingin 

membuat judul yang menarik tetapi keliru dalam menerapkannya. 

4.1.2.1.7  Aspek Pemilihan kata atau Diksi 
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Penilaian aspek pilihan kata atau diksi pada karangan deskripsi difokuskan 

pada kesesuaian pilihan kata dengan situasi yang diceritakan. Hasil tes aspek 

ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 23 berikut ini. 

Tabel 23.    Aspek Pemilihan kata atau Diksi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
25 
15 
 

 
75 
30 

 
62,50% 
37,50% 

40
105=  

= 2,63 

 Jumlah  40 105 100%  

Nilai Rata-rata 65,63 

 

 Data pada Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek pemilihan kata atau diksi untuk kategori baik dicapai 

oleh 25 siswa dengan nilai 3 yaitu sebesar 62,50%. Kategori cukup dengan nilai 2 

berhasil dicapai oleh 15 siswa sebesar 37,50%. Kategori kurang tidak ada siswa 

yang memperolehnya. Jadi, nilai rata-rata klasikal mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan nilai prasiklus sebesar 1,25 dalam kategori  cukup baik. 

 

4.1.2.1.8 Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada pemakaian huruf 

kapital, tanda baca, penggalan kata, dan penggunaan ejaan dalam menulis 

karangan deskripsi. Hasil penilaian tes menulis karangan deskripsi aspek ejaan 

dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini. 
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Tabel 24.   Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No Katagori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen 
(%) Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
24 
16 
 

 
72 
32 

 
60% 
40% 

40
104=  

= 2,60 

 Jumlah  40 104 100%  
Nilai Rata-rata 65,00 

 

 Dari Tabel 24 di atas menunjukkan nilai rata-rata dalam aspek ejaan dan 

tanda baca sebesar 65,00 dan termasuk dalam kategori baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik tidak ada siswa yang berhasil 

mencapainya. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 24 

siswa atau sebesar 60%. Kategori cukup baik sebanyak 16 siswa atau sebesar 

40%, dan kategori kurang tidak ada yang memperolehnya. Rata-rata nilai tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 1,87 dibandingkan nilai yang diperoleh dengan 

nilai rata-rata prasiklus. 

 Kesalahan yang sering dilakukan siswa pada aspek ejaan dan tanda baca 

yaitu biasanya pada penulisan kata ”yang” dan ”dengan” biasanya siswa 

menyingkat dengan tanda ”yg” dan ”dg”. Penulisan kata ”antar”, biasanya siswa 

menuliskan kata tersebut dengan kata setelahnya dipisah. Penulisan ”di” dan ”ke” 

sebagai kata depan ditulis serangkai. 

 
4.1.2.1.9  Aspek Kohesi dan Koherensi 

Penilaian aspek kohesi dan koherensi difokuskan pada keterpaduan isi 

antarparagraf dan antarkalimat. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 4. Hasil 

penilaian tes ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini. 



 71

Tabel 25.   Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
30 
10 

 
90 
20 

 
75% 
25% 

40
110=  

= 2,75 

 Jumlah  40 110 100%  

Nilai Rata-rata 68,75 

 

 Dari Tabel 25 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek kohesi dan koherensi untuk kategori sangat baik tidak ada yang 

memperolehnya. Kategori baik dicapai oleh 30 siswa dengan nilai 3 atau sebesar 

75%. Kategori cukup baik sebanyak 10 siswa atau sebesar 25% denagn nilia 2. 

Kategori kurang tidak ada yang memperolehnya. 

 Pada aspek kohesi dan koherensi dalam menulis karangan deskripsi, nilai 

yang paling banyak diperoleh siswa yaitu nilai 3 dengan kategori baik, dan nilai 

yang paling rendah yang diperoleh siswa adalah nilai 2. Siswa yang memproleh 

nilai tinggi disebabkan karena siswa sudah mulai memperhatikan pertalian atau 

kata penghubung, penggunaan kata ganti, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan 

karangan siswa menjadi mudah untuk dipahami karena antara kalimat satu dengan 

kalimat lainnya saling berhubungan dan berkaitan. 

 

4.1.2.1.10  Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan pada kejelasan dan kesesuaian 

pelaku dengan peristiwa yang diceritakan. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 
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4. Hasil penilaian tes aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 26 

berikut ini. 

Tabel 26.   Aspek Kerapian Tulisan 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

27 
13 

108 
39 

67,50% 
32,50% 40

147=  

= 3,68 

 Jumlah  40 147 100%  

Nilai Rata-rata 91,88 

 

Data Tabel 26 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek kerapian tulisan untuk kategori sangat baik dicapai oleh 27 siswa 

atau sebesar 67,50% dengan nilai 4. Kategori baik dengan nilai 3 dicapai oleh 13 

siswa atau sebesar 32,50%. Kategori cukup dan kurang baik tidak ada siswa yang 

mencapainya.   

 Pada siklus I observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan 

mendeskripsikan beberapa perilaku siswa selama pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui pemanfaatan teknik pengamatan objek secara langsung. Berikut 

ini Tabel hasil observasi siklus I. 
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Tabel 27. Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentasi Hasil 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
7. 

Sikap Positif 
Siswa selalu aktif bertanya apabila 
menemukan kesulitan 
Siswa serius dalam mengikuti pembelajaran 
dari awal sampai akhir 
Siswa merespon positip terhadap teknik 
pengamatan objek langsung. 
Siswa berpartisipatif dalam kegiatan 
pengamatan objek langsung. 
Sikap Negatif 
Siswa kurang serius saat pembelajaran 
menulis karangan deskripsi dengan teknik 
objek langsung ( siswa mencontek, 
mengobrol dengan temannya ), 
Siswa kurang fokus terhadap tugas, 
Siswa kurang serius pada saat mengamati 
objek ( siswa melakukan kegiatan yang tidak 
ada hubungannya dengan pengamatan 
terhadap objek ) 

 
7 
 

23 
 

36 
 

38 
 
 
5 
 
 
 
5 
7 
 
 

 
17,50% 
 
57,50% 
 
90% 
 
95% 
 
 
12,50% 
 
 
 
12,50% 
17,50% 
 

 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 27 tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil 

observasi pada siklus I terdapat 7 siswa atau sebesar  17,50% selalu aktif bertanya 

dan menjawab apabila menemukan kesulitan, slebihnya siswa pasif di dalam 

kelas. Sebagian besar siswa atau sebanyak 57,50% sudah memperhatikan 

penjelasan guru dengan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, 

selebihnya siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai 

akhir. Sebanyak 36 siswa atau 90% ysng merespon positif (senang) terhadap 

metode dan teknik yang diguakan guru dalam kegiatan pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, selebihnya siswa hanya merespon  biasa-biasa saja. Sebanyak 

38 siswa atau sebanyak  95% yang ikut  berpartisipasi aktif, selebihnya siswa 

hanya bersifat pasif. Sebagian siswa sudah serius saat pembelajaran menulis 
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karangan deskripsi melalui metode teknik pengamatan objek secara langsung, 

hanya  5 siswa yng terlihat kurang serius atau sebanyak 12,50% melakukan 

kegiatn yang tidak perlu seperti ngobrol sendiri dengan temannya. Hampir 

sebagian siswa sudah serius pada saat melakukan investigasi dalam melakukan 

kegiatan pengamatan terhadap objek karangannya, dan siswa sudah cukup aktif 

pada saat mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebanyak 5 siswa 

kurang fokus dalam melakukan tugas, hal ini terlihat ada beberapa siswa yang 

melamun saat melakukan tugas menulis karangan deskripsi, dan ada pula yang 

tiduran dan sebagainya. 

 Pada Tabel observasi di atas, perubahan perilaku siswa yang paling banyak 

dilakukan oleh siswa baik pada saat pembelajaran di dalam kelas maupun pada 

saat pembelajaran  dengan mengamati objek secara langsung yaitu siswa 

merespons positif (senang) terhadap metode ataupun teknik yang digunakan pada 

saat pembelajaran sebanyak 36 siswa, siswa yang memperhatikan penjelaan guru 

dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir sebanyak 23 siswa dan siswa 

berpartisipasi aktif sebanyak 38 siswa. 

 Perubahan perilaku siswa yang berupa respon positif (senang) terhadap 

metode ataupun teknik pembelajaran menulis karangan deskripsi ditunjukkan 

dengan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran, perasaan siswa yang 

begitu menikmati pembelajaran, keantusiasan siswa dalam bertanya tentang 

metode ataupun teknik yang digunakan guru, dan sebagainya. Siswa merasa 

senang terhadap metode dan teknik yang digunakan oleh guru. Selain itu, dengan 

metode dan penggunakkan teknik tersebut dapat mengurangi rasa bosan atau 
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jenuh belajar di dalam kelas, terkesan santai atau rileks sehingga dapat 

mengurangi rasa tegang, dan siswa merasa lebih mudah untuk belajar menulis 

karangan deskripsi. 

 

4.1.3 Hasil siklus II 

Tindakan siklus II dilakukan karena pada siklus I keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan belum mencapai 

target nilai batas tuntas 70%. Dengan demikian, tindakan siklus II merupakan 

tindakan untuk mengatasi masalah yang ada pada siklus I. Hasil lengkapnya pada 

siklus II mengenai hasil tes dan nontes diuraikan sebagai berikut. 

4.1.3.1 Hasil Tes 

Hasil tes karangan deskripsi 

Kriteria penilaian pada siklus II ini masih sama seperti pada siklus I, 

meliputi 10 aspek penilaian yaitu: (1) imajinasi, (2) kesan hidup, (3) keterlibatan 

aspek pancaindra, (4) menunjukkan objek yang ditulis, (5) memusatkan uraian 

pada objek yang ditulis, (6) kesesuaian judul dengan isi, (7) pemilihan kata atau 

diksi, (8) ejaan dan tanda baca, (9) kohesi dan koherensi, (10) kerapian tulisan. 

Secara umum, hasil tes menulis karangan deskripsi melalui pemanfaatan metode 

teknik pengamatan objek secara langsung pada siklus II dapat dilihat pada Tabel 

28 berikut ini. 
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Tabel 28. Hasil Tes Siklus II Ketrampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No Katagori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen 
(%) Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

85 – 100 
70 – 84 
55 – 69 
0   - 54 

2 
30 
8 

170 
2156 
515 

5% 
75% 
20% 

 

40
2841=  

= 71,03 

 Jumlah  40 2841 100%  
Nilai Rata-rata 71,03 

 

 Data Tabel 28 di atas menunjukkan bahwa tes kemampuan menulis 

karangan deskripsi siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata 71,03  

 Nilai pratindakan ini berasal dari penjumlahan skor masing-masing aspek, 

yaitu: (1) imajinasi, (2) kesan hidup, (3) keterlibatan aspek pancaindra, (4) 

menunjukkan objek yang ditulis, (5) memusatkan uraian pada objek yang ditulis, 

(6) kesesuaian judul dengan isi, (7) pemilihan kata atau diksi, (8) ejaan dan tanda 

baca, (9) kohesi dan koherensi, (10) kerapian tulisan. Untuk lebih rinci, hasil tes 

pada prasiklus akan diuraikan pada tiap aspek penilaian tes ketrampilan menulis 

karangan deskripsi berikut ini. 
Tabel 29. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Siklus II 

No. Aspek yang Dinilai Kategori Nilai Rata-rata 

A. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 

Kaidah Karangan Deskripsi 
Imajinasi 
Kesan Hidup 
Keterlibatan Aspek Pancaindra 
Menunjukkan Objek yang Ditulis 
Memusatkan Uraian pada Objek 
yang Ditulis 
Kesesuaian Judul dengan Isi 

 
Cukup baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Cukup baik 
 
Cukup baik 

 
63,75 
77,17 
75,17 
71,83 
68,50 

 
65,00 

B. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Aspek Penulisan 
Pemilihan Kata 
Ejaan dan Tanda Baca 
Kohesi dan Koherensi 
Kerapian Tulisan 

 
Cukup baik 
Cukup baik 
Baik 
Sangat baik 

 
66,25 
65,00 
70,00 
93,13 

 Jumlah Baik 71,03 
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 Pada Tabel 29 di atas dapat diambil simpulan bahwa ketrampilan siswa 

dalam menulis kerangka deskripsi pada siklus II mengalami peningkatan dan 

berkategori baik. Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk 

aspek ketrampilan menulis karangan deskripsi pda siklus II sebesar 71,03. Dalam 

penilaian dengan kaidah karangan deskripsi, aspek imajinasi mencapai nilai rata-

rata 63,75 dan berkategori cukup baik. Aspek kesan hidup mencapai nilai rata-rata 

77,17 dan kategori baik. Aspek keterlibatan pancaindra mencapai 75,17 dan 

berkategori baik. Aspek menunjukkan objek yang ditulis mencapai 71,83 dan 

berkategori baik. Aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis mencapai 

68,50 dan berkategori cukup baik. Aspek kesesuaian judul dengan isi mencapai 

nilai rata-rata 65,00 dan berkategori cukup baik. Dalan aspek penilaian dengan 

memperhatikan penulisan, aspek pemilihan kata berkategori cukup baik sebesar 

66,25. Aspek ejaan dan tanda baca berkategori cukup baik sebesar 65,00. Aspek 

kohesi dan koherensi berkategori baik sebesar 70,00. Aspek kerapian tulisan 

mencapai 93,13.  

4.1.3.1.1  Aspek Imajinasi 

 Penilaian aspek imajinasi difokuskan pada kualitas pengolahan idenya. 

Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 20. Hasil Penilaian tes aspek imajinasi 

dapat dilihat pada Tabel 30 berikut ini. 
Tabel 30.  Aspek Imajinasi 

No Katagori Nilai Frekuensi Jumlah 
Nilai 

Persen 
(%) Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

16 – 20 
11 – 15 
6  – 10 
0   -  5 

3 
33 
4 

50 
422 
38 

7,50% 
82,50% 

10% 
40

510=  

= 12,75 

 Jumlah  40 510 100%  
Nilai Rata-rata 63,75 
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 Dari Tabel 30 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada siklus II aspek imajinasi untuk kategori sangat baik dicapai oleh 3 

siswa dengan nilai 16-20 sebesar 7,50%. Kategori baik dengan nilai 11-15 dicapai 

oleh 33 siswa atau sebesar 82,50%. Kategori cukup baik dengan nilai 10% dicapai 

4 siswa dengan rentang nilai 6-10. Kategori kurang tidak ada satu pun siswa yang 

memperolehnya, hasil ini menggambarkan bahwa hasil tes aspek imajinasi 

mangalami peningkatan daripada siklus. Jadi nilai rata-rata secara klasikal 

menulis karangan deskripsi pada aspek imajinasi sebesar 63,75 atau termasuk 

dalam kategori cukup baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan 2,75 

dibandingkan dengan nilai rata-rata pada siklus I. 

 Pada aspek imajinasi nilai yang paling banyak diperoleh siswa yaitu pada 

rentang nilai 11-15 dengan kategori baik, dan paling rendah dicapai oleh siswa 

berada pada rentang nilai 6-10. Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan 

karena siswa sudah mampu mengolah ide dengan baik atau menyeluruh. Siswa 

sudah dapat melukiskan atau menggambarkan objek secara sempurna sehingga 

pembaca seolah-olah ikut merasakan, melihat, mengamati dan mendengar objek 

yang ditulis siswa tersebut. 

 Siswa yang memperoleh nilai rendah disebabkan karena siswa dalam 

manulis karangan deskripsi kurang dapat mengoptimalkan pengolahan ide secara 

baik dan menyeluruh. Kebanyakan karangan yang dibuat siswa tidak 

menggambarkan atau melukiskan objek secara sempurna sehingga pembaca 

kurang dapat berimajinasi mengenai tulisan yang dibuat siswa.  
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4.1.3.1.2  Aspek Kesan Hidup 

Penilaian aspek kesan hidup pada karangan deskripsi difokuskan pada 

kemampuan penulisan objek dalan karangan deskripsi yang dibuat siswa. Bobot 

untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian aspek kesan hidup dapat 

dilihat pada Tabel 31 berikut ini. 

Tabel 31.  Aspek Kesan Hidup 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

5 
35 

65 
398 

12,50% 
87,50% 40

463=  

= 11,58 

 Jumlah  40 463 100%  

Nilai Rata-rata 77,17 

 

 Data pada Tabel 31 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi siklus II aspek kesan hidup untuk kategori sangat baik dicapai 

oleh 5 siswa atau sebesar 12,50% dengan nilai 13-15. Kategori baik diperoleh 35 

siswa sebesar 87,50% dengan nilai 10-12. Kategori cukup dan kurang sudah tidak 

ada lagi siswa yang memperolehnya. Jadi nilai rata-rata secara klasikal menulis 

karangan deskripsi aspek kesan hidup siklus II sebesar 77,17 atau berkategori 

baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,00 dibandingkan 

dengan nilai rata-rata siklus I. 

 Pada aspek kesan hidup, nilai 10-12 adalah nilai yang paling banyak 

diperoleh siswa yaitu 35 siswa atau sebesar 87,50% dan nilai 6-9 tidak ada yang 
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meraihnya. Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena siswa sudah 

mampu mengoptimalkan penginderaan dalam melukiskan suatu objek sehingga 

objek bisa terlukis secara sempurna dalam karangan. Hal ini mengakibatkan kesan 

hidup dalam karangan siswa sudah bisa dirasakan dengan jelas. Siswa yang 

memperoleh nilai rendah disebabkan karena siswa kurang bisa melukiskan objek 

secara sempurna dalam karangan. Hal ini mengakibatkan kesan hidup dalam 

karangan siswa tidak dirasakan dengan jelas. Namun secara keseluruhan siswa 

sudah mampu menulis karangan deskripsi dengan baik dan mampu memberikan 

kesan hidup pada karangannya. 

 

4.1.3.1.3  Aspek Keterlibatan Aspek Pancaindra 

Penilaian aspek keterlibatan aspek pancaindera difokuskan pada 

keterlibatan indera dalam menulis karangan deskripsi. Bobot untuk aspek 

penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian aspek kesan hidup dapat dilihat pada Tabel 

33 berikut ini. 

 

Tabel 32.  Aspek Keterlibatan Aspek Pancaindra 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

2 
35 
3 
 

26 
398 
27 

5% 
87,50% 
7,50% 

 

40
451=  

= 11,28 

 Jumlah  40 451 100%  

Nilai Rata-rata 75,17 
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Data pada Tabel 32 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek keterlibatan Pancaindera untuk kategori sangat baik 

dengan nilai 13-15 dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 5%. Kategori baik dengan 

nlai 10-12 dicapai oleh 35 siswa atau sebesar 87,50%. Kategori cukup baik 

dengan nilai 7-9 dicapai 3 siswa atau sebesar 7,50%. Kategori kurang tidak ada 

satu pun siswa yang memperolehnya. Jadi nilai rata-rata secara klasikal menulis 

karangan deskripsi aspek keterlibatan pancaindera mengalami peningkatan 3,84 

dibanding dengan nilai rata-rata pada siklus I. 

 Pada aspek keterlibatan pancaindera, nilai 10-12 yang paling banyak 

diperoleh siswa yaitu sebesar 87,50% atau 35 siswa dengan kategori baik. Siswa 

yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena siswa sudah mampu 

mengoptimalkan penginderaan dalam karangannya, meskipun belum secara 

keseluruhan. Kebanyakan siswa dalam menulis karangan deskripsi menggunakan 

dua pancaindera yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran, untuk indera 

peraba atau perasa masih jarang digunakan siswa dalam mengarang. Namun 

demikian, karangan siswa sudah bisa dirasakan oleh pembaca, meskipun belum 

sempurna. Dari data Tabel tersebut, terbukti bahwa pada siklus II ini terdapat 

peningkatan keterampilan siswa dibanding dengan siklus I. 

 Siswa yang masih memperoleh nilai cukup dikarenakan kebanyakan siswa 

masih menggunakan satu atau dua pancaindera saja dan juga belum secara optimal 

dalam memperhatikannya. Hal ini mengakibatkan pembaca tidak dapat merasakan 

secara keseluruhan tentang apa yang ingin digambarkan oleh siswa dalam 

karangannya. 
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4.1.3.1.4  Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

Penilaian aspek menunjukkan objek yang ditulis difokuskan pada 

kesesuaian ide dengan penceritaan objek yang dipilih siswa dengan isi 

karangannya. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil Penilaian tes aspek 

menunjukkan objek yang ditulis dapat dilihat pada Tabel 33 berikut ini. 

Tabel 33.  Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

3 
32 
5 

39 
347 
45 

7,50% 
80% 

12,50% 
40
431=  

= 10,78 

 Jumlah  40 431 100%  

Nilai Rata-rata 71,83 

 

 Data pada Tabel 33 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis untuk kategori sangat 

baik dengan nilai 13-15 dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 7,50%. Kategori baik 

dengan nilai 10-12 dicapai oleh 32 siswa dengan persentase sebesar 80%. 

Kategori cukup baik dengan nilai 7-9 dicapai 5 siswa atau sebesar 7,50%. 

Kategori kurang baik dengan nilai 0-6 tidak ada satu pun siswa yang 

memperolehnya, ini berarti sebagian siswa sudah bisa menulis karangan deskripsi 

dengan menunjukkan objek yang ditulisnya Jadi nilai rata-rata secara klasikal 

menulis karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis sebesar 71,83 
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berkategori baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1,50 

dibanding dengan nilai rata-rata pada siklus I. 

 Pada aspek menunjukkan objek yang ditulis, nilai 13-15 adalah nilai yang 

paling banyak dicapai oleh siswa dan nilai 7-9 merupakan nilai yang paling 

sedikit dicapai siswa. Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena 

siswa sudah mampu menunjukkan letak, warna, kondisi, dan kebersihan objek 

secara sempurna sehingga hasil karangan yang dibuat siswa sudah nampak lebih 

baik. Namun demikian, ada beberapa siswa yang belum menunjukkan letak, 

warna, kondisi, dan kebersihan objek secara sempurna. 

4.1.3.1.5  Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

Penilaian aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis difokuskan 

pada kesesuaian objek dengan uraian dalam karangan deskripsi yang dibuat siswa. 

Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 15. Hasil penilaian tes aspek menunjukkan 

objek yang ditulis dapat dilihat pada Tabel 34 berikut ini. 

Tabel 34.  Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

13 – 15 
10 – 12 
7  –  9 
0   -  6 

2 
26 
12 

26 
282 
103 

5% 
65% 
30% 

40
411=  

= 10,28 

 Jumlah  40 411 100%  

Nilai Rata-rata 68,50 

 

 Data pada Tabel 34 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis untuk 
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kategori sangat baik dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 5% dengan nilai 13-15. 

Kategori baik diperoleh 26 siswa atau sebesar 65% dengan nilai 10-12. Kategori 

cukup baik dengan nilai 7-9 dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 30% dan tidak ada 

siswa yang mendapatkan nilai kurang baik. Jadi nilai rata-rata secara klasikal 

sebesar 68,50 atau berkategori baik. Nilai rata-rata tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 1,50 dibandingkan dengan nilai pada siklus I. 

4.1.3.1.6  Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi difokuskan pada kesesuaian 

judul karangan yang dipilih siswa dengan isi karangannya. Bobot untuk aspek 

penilaian ini adalah 4. Hasil Penilaian tes aspek menunjukkan objek yang ditulis 

dapat dilihat pada Tabel 35 berikut ini. 

Tabel 35.    Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
24 
16 

 
72 
32 

 
60% 
40% 

40
104=  

= 2,60 

 Jumlah  40 104 100%  

Nilai Rata-rata 65,00 

 

 Data pada Tabel 35 menunjukkan nilai rata-rata dalam aspek kesesuaian 

antara judul dengan isi sebesar 65,00. Terdapat 24 siswa atau sebesar 60% yang 

memperoleh nilai dengan kategori baik, 16 siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori cukup dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai kurang. Hasil skor 
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pada aspek kesesuaian judul dengan isi ini lebih baik daripada hasil siklus I 

sebesar 64,38 mengalami peningkatan menjadi 65,00 sebesar 0,62. 

 Kesalahan yang dibuat siswa pada aspek ini yaitu yang dibuat siswa 

kurang sesuai dengan isi karangan. Hal ini disebabkan karena siswa ingin 

membuat judul yang menarik tetapi keliru dalam menerapkannya. Namun secara 

keseluruhan, siswa sudah mampu menulis judul dengan baik, benar, dan menarik. 

4.1.3.1.7  Aspek Pemilihan kata atau Diksi 

Penilaian aspek pilihan kata atau diksi pada karangan deskripsi difokuskan 

pada kesesuaian pilihan kata dengan situasi yang diceritakan. Hasil tes aspek 

ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 36 berikut ini. 

Tabel 36.   Aspek Pemilihan kata atau Diksi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
26 
14 

 
78 
28 

 
65% 
35% 

40
106=  

= 2,65 

 Jumlah  40 106 100%  

Nilai Rata-rata 66,25 

 

 Data pada Tabel 36 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi siklus II aspek pemilihan kata atau diksi untuk kategori baik 

dicapai oleh 26 siswa dengan nilai 3 yaitu sebesar 65%. Kategori cukup baik 

terdapat 14 siswa yang memperolehnya sebesar 35%. Jadi nilai rata-rata klasikal 
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aspek pilihan kata atau diksi pada siklus II ini mengalami peningkatan sebesar 

0,62 dibanding dengan siklus I. 

 

4.1.3.1.8  Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada pemakaian huruf 

kapital, tanda baca, penggalan kata, dan penggunaan ejaan dalam menulis 

karangan deskripsi. Hasil penilaian tes menulis karangan deskripsi aspek ejaan 

dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 37 berikut ini. 

Tabel 37.  Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
24 
16 
 

 
72 
32 

 
60% 
40% 

40
104=  

= 2,60 

 Jumlah  40 104 100%  

Nilai Rata-rata 65,00 

 

 Data pada Tabel 37 di atas menunjukkan bahwa pada siklus II 

pemerolehan aspek ejaan dan tanda baca mengalami peningkatan, siswa yang 

mendapatkan nilai dengan kategori baik meningkat menjadi 24 siswa atau sebesar 

60% dan untuk kategori cukup hanya 16 siswa saja yang mendapatkannya. Dari 

data-data tersebut dapat dilihat bahwa siswa sudah dapat menghindari kesalahan-

kesalahan yang biasa dilakukan pada saat pembelajaran pada kegiatan prasiklus 

dan siklus I. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kemampuan siswa 
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menggunakan ejaan dan tanda baca pada siklus II telah masuk kategori cukup 

baik. 

 

4.1.3.1.9  Aspek Kohesi dan Koherensi 

Penilaian aspek kohesi dan koherensi difokuskan pada keterpaduan isi 

antarparagraf dan antarkalimat. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 4. Hasil 

penilaian tes ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 38 berikut ini 

Tabel 38.   Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

 
32 
8 
 

 
96 
16 

 
80% 
20% 

40
112=  

= 2,80 

 Jumlah  40 112 100%  

Nilai Rata-rata 70,00 

 

 Dari Tabel 38 di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada siklus II aspek kohesi dan koherensi untuk kategori baik dicapai 

oleh 32 siswa dengan nilai 3 atau sebesar 80%. Kategori cukup baik sebanyak 8 

siswa atau sebesar 20% dengan nilai 2. Kategori kurang tidak ada satu pun siswa 

yang memperolehnya. Nilai rata-rata aspek kohesi dan koherensi pada siklus II ini 

mengalami peningkatan sebesar 1,25 jika dibandingkan dengan nilai pada siklus I. 

 Pada aspek kohesi dan koherensi dalam menulis karangan deskripsi, nilai 

yang paling banyak diperoleh siswa yaitu nilai 3 dengan kategori baik, dan nilai 
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yang paling rendah yang diperoleh siswa adalah nilai 2 dengan kategori cukup, ini 

berarti tidak ada lagi siswa yang mendapatkan nilai kurang. Siswa yang 

memperoleh nilai baik disebabkan karena siswa sudah mulai memperhatikan 

pertalian atau keterpaduan antar kalimat satu dengan kalimat selanjutnya, seperti 

penggunaan kata penghubung, penggunaan kata ganti, dan sebagainya. Hal ini 

mengakibatkan karangan siswa menjadi mudah untuk dipahami karena antara 

kalimat satu dengan kalimat lainnya saling berhubungan dan berkaitan. 

 

4.1.3.1.10  Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan pada kejelasan dan kesesuaian 

pelaku dengan peristiwa yang diceritakan. Bobot untuk aspek penilaian ini adalah 

4. Hasil penilaian tes aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada Tabel 39 

berikut ini. 

Tabel 39.  Aspek Kerapian Tulisan 

No Katagori Nilai Frekuensi
Jumlah 

Nilai 

Persen 

(%) 
Rata-Rata

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat 
Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

4 
3 
2 
1 

29 
11 

116 
33 

72,50% 
27,50% 40

149=  

= 3,73 

 Jumlah  40 149 100%  

Nilai Rata-rata 93,13 

 

 Data Tabel 39 di atas menunjukkan bahwa siklus II ini, siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik sebanyak 29 siswa atau sebesar 
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72,50%, dalam aspek kerapian tulisan mengalami peningkatan dibanding siklus I 

sebesar 0,05.  Kategori baik sebanyak 11 siswa atau sebesar 27,50%. Kategori 

cukup dan kategori kurang tidak ada satu pun siswa yang memperolehnya. Nilai 

rata-rata kelas untuk aspek kerapian tulisan pada siklus II sebesar 93,13 dan 

kategori sangat baik.  

Pada siklus II observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mendeskripsikan 

beberapa perilaku siswa selama pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 

pemanfaatan teknik pengamatan objek secara langsung. Berikut ini Tabel hasil 

observasi siklus II. 

 

4.1.3.2 Hasil Nontes 

Hasil dari nontes pada siklus II ini diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi foto pada saat pembelajaran pada siklus II. Hasil 

selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut ini. 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi 

Observasi pada siklus II ini masih sama dengan observasi pada siklus I. 

Observasi ini bertujuan untuk menilai perilaku siswa baik yang positif dan negatif 

selama pembelajaran berlangsung. Terdapat tujuh objek sasaran dalam observasi 

pada siklus II ini. Objek sasarn tersebut sebagai acuan dalam menilai kegiatan 

siswa selama pembelajaran. Berikut ini Tabel observasi siklus II. 
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Tabel 40. Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentasi Hasil 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
7. 

Sikap Positif 
Siswa selalu aktif bertanya apabila menemukan 
kesulitan 
Siswa serius dalam mengikuti pembelajaran 
dari awal sampai akhir 
Siswa merespon positip terhadap teknik 
pengamatan objek langsung. 
Siswa berpartisipatif dalam kegiatan 
pengamatan objek langsung. 
Sikap Negatif 
Siswa kurang serius saat pembelajaran menulis 
karangan deskripsi dengan teknik objek 
langsung ( siswa mencontek, mengobrol dengan 
temannya ), 
Siswa kurang fokus terhadap tugas, 
Siswa kurang serius pada saat mengamati objek 
( siswa melakukan kegiatan yang tidak ada 
hubungannya dengan pengamatan terhadap 
objek ) 

 
11 
 

26 
 

37 
 

39 
 
 
3 
 
 
 
3 
5 
 
 

 
27,50% 
 
65% 
 
92,50% 
 
97,50% 
 
 
7,50% 
 
 
 
7,50% 
12,50% 
 
 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 40 tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil 

observasi pada siklus II terdapat 11 siswa atau sebesar  27,50% selalu aktif 

bertanya dan menjawab apabila menemukan kesulitan, selebihnya siswa pasif di 

dalam kelas. Sebagian besar siswa atau sebanyak 65% sudah memperhatikan 

penjelasan guru dengan mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, 

selebihnya siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai 

akhir. Sebanyak 37 siswa atau 92,50% ysng merespon positif (senang) terhadap 

metode dan teknik yang diguakan guru dalam kegiatan pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, slebihnya siswa hanya merespon  biasa-biasa saja. Sebanyak 

39 siswa atau sebanyak  97,50% yang ikut  berpartisipasi aktif, selebihnya siswa 

hanya bersifat pasif. Sebagian siswa sudah serius saat pembelajaran menulis 
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karangan deskripsi melalui teknik pengamatan objek secara langsung, hanya  3 

siswa yng terlihat kurang serius atau sebanyak 7,50% melakukan kegiatn yang 

tidak perlu seperti ngobrol sendiri dengan temannya. Hampir sebagian siswa 

sudah serius pada saat melakukan investigasi dalam melakukan kegiatan 

pengamatan terhadap objek karangannya, dan siswa sudah cukup aktif pada saat 

mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebanyak 3 siswa kurang fokus 

dalam melakukan tugas, hal ini terlihat ada beberapa siswa yang melamun saat 

melakukan tugas menulis karangan deskripsi, dan ada pula yang tiduran dan 

sebagainya. 

 Pada Tabel observasi di atas, perubahan perilaku siswa yang paling banyak 

dilakukan oleh siswa baik pada saat pembelajaran di dalam kelas maupun pada 

saat pembelajaran  dengan mengamati objek secara langsung yaitu siswa 

merespons positif (senang) terhadap metode ataupun teknik yang digunakan pada 

saat pembelajaran sebanyak 36 siswa, siswa yang memperhatikan penjelaan guru 

dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir sebanyak 26 siswa dan siswa 

berpartisipasi aktif sebanyak 39 siswa. 

 Perubahan perilaku siswa yang berupa respon positif (senang) terhadap 

metode ataupun teknik pembelajaran menulis karangan deskripsi ditunjukkan 

dengan keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran, perasaan siswa yang 

begitu menikmati pembelajaran, keantusiasan siswa dalam bertanya tentang 

metode ataupun teknik yang digunakan guru, dan sebagainya. Siswa merasa 

senang terhadap metode dan teknik yang digunakan oleh guru. Selain itu, dengan 

metode dan penggunaan teknik tersebut dapat mengurangi rasa bosan atau jenuh 
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belajar di dalam kelas, terkesan santai atau rileks sehingga dapat mengurangi rasa 

tegang, dan siswa merasa lebih mudah untuk belajar menulis karangan deskripsi. 

 Perubahan perilaku positif ini dibuktikan melalui hasil tes pada siklus I 

dan siklus II, hasil pada siklus II menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan 

nilai yang diperoleh pada siklus I.  

 Hasil tersebut dibuktikan juga melalui hasil nontes seperti observasi. 

Melalui observasi, dapat diketahui sikap siswa selama pembelajaran dilaksanakan. 

Hampir perilaku negative siswa pada siklus II sudah tidak lagi dijumpai berubah 

menjadi perilaku positif. Siswa mengikuti pemnelajaran dengan aktif dan serius. 

Berikut ini Tabel data peningkatan hasil observasi. 

Tabel 41.  Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I ke Siklus II Sikap 

Positif 

No Aspek Observasi Siklus I Siklus II Peningkatan

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Siswa selalu aktif bertanya apabila 
menemukan kesulitan, 
Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai akhir, 
Siswa merespons positif terhadap 
teknik pengamatan objek langsung, 
Siswa berpartisif dalam kegiatan 
pengamatan objek langsung. 

17,50% 
 

57,50% 
 

90% 
 

95% 

27,50% 
 

65% 
 

92,50% 
 

97,50% 

10% 
 

7,50% 
 

2,50% 
 

2,50% 

 Jumlah 260% 282,50% 22,50% 
 Nilai rata-rata % 65% 70,63% 5,63% 

 

 Berdasrkan Tabel tersebut diketahui bahwa hasil observasi pada tindakan 

siklus I mengalami perubahan pada tindakan siklus II. Perubahan ini disebabkan 

oleh adanya peningkatan positif siswa per tiap aspeknya. 
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 Pada hasil observasi siklus I, perilaku positif  berjumlah 65%. Hasil 

tersebut diperoleh dari penjumlahan persentase masing-masing aspek perilaku 

positif yang kemudian diambil rata-ratanya. Pada siklus I ini, perolehan rata-rata 

untuk keaktifan dalam bertanya dan menjawab apabila menemukan kesulitan 

sebesar 17,50%. Rata-rata hasil observasi untuk aspek keseriusan dalam 

mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir mencapai 57,50%, selebihnya siswa 

kurang serius dalam mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir.  Sebanyak 90% 

yang merespons (senang) terhadap metode dan teknik yang digunakan guru dalam 

kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi, selebihnya siswa hanya 

merespons biasa-biasa saja. Sebesar 95% yang ikut berpatisipasi aktif dalam 

kegiatan, selebihnya siswa hanya bersifat pasif dalam kegiatan. 

 Pada data hasil observasi siklus II, mengalami peningkatan. Perilaku 

positif siswa semakin baik selama pembelajaran berlangsung. Persentase hasil 

observasi terhadap perilaku positif siswa meningkat menjadi 70,63%. Hasil 

tersebut diperoleh dari penjumlahan persentase masing-masing aspek perilaku 

positif yang kemudian diambil rata-ratanya. Hasil tersebut mengalami 

peningkatan 5,63% dari hasil  observasi siklus I. Melalui peningkatan ini dapat 

dibuktikan siswa merespons baik dan antusias dengan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Siswa selalu bertanya dan menanggapi serta membuat 

catatan mengenai materi yang disampaikan, pada aspek ini peningatan yang 

diperoleh sebesar 2,50%. Peningkatan lainnya terdapat pada saat siswa serius 

dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir yang meningkat sebanyak 

7,50% bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada siklus I. Peningkatan 

juga terjadi pada aspek respons positif (senang) siswa terhadap metode teknik 

pengamatan objek secara langsung yaitu sebesar 2,50% bila dibandingkan dengan 

siklus 1. Peningkatan lainnya terlihat pada saat siswa berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan yaitu sebesar 2,50%.      
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Tabel 42. Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I ke Siklus II Sikap 

Negatif 

No Aspek Observasi Siklus I Siklus II Peningkatan

1. 
 
 
 
 
2. 
3. 

Siswa kurang serius saat pembelajaran 
menulis karangan deskripsi dengan 
teknik objek langsung ( siswa 
mencontek, ngobrol dengan 
temannya), 
Siswa kurang fokus terhadap tugas, 
Siswa kurang serius pada saat 
mengamati objek ( siswa melakukan 
kegiatan yang tidak ada hubungannya 
dengan pengamatan terhadap objek). 

12,50% 
 
 
 
 

12,50% 
17,50% 

7,50% 
 
 
 
 

7,50% 
12,50% 

– 5% 
 
 
 
 

- 5% 
- 5% 

 Jumlah 42,50% 27,50% - 15% 

 Nilai rata-rata % 14,17% 9,17% - 5% 

 

 Pada hasil observasi siklus I, perilaku negatif  berjumlah 14,17%. Hasil 

tersebut diperoleh dari penjumlahan persentase masing-masing aspek perilaku 

negatif yang kemudian diambil rata-ratanya. Pada siklus I ini, hanya 12,50% saja 

yang melakukan kegiatan yang tidak perlu seperti ngobrol sendiri dengan 

temannya. Hampir sebagian siswa sudah serius pada saat nelakukan investigasi 

dalam melakukan kegiatan pengamatan terhadap objek karangannya.. Sebanyak 

12,50% siswa kurang fokus dalam melakukan tugas, hal ini terlihat ada beberapa 

siswa yang melamun saat melaksanakan tugas menulis karangan deskripsi, dan 

ada pula yang tiduran dan sebagainya, dan sebanyak 17,50% siswa kurang serius 

pada saat mengamati dan melakukan penelitian mengenai hal-hal pokok tentang 

objek karangan yang diamati secara langsung (siswa melakukan kegiatan yang 

tidak perlu yang tidak ada hubunganya dengan pengamatan terhadap objek). 
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 Pada data hasil observasi siklus II, mengalami peningkatan. Perilaku 

negatif siswa semakin ada perubahan baik selama pembelajaran berlangsung. 

Persentase hasil observasi terhadap perilaku negatif siswa meningkat baik menjadi 

9,17%. Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan persentase masing-masing 

aspek perilaku negatif yang kemudian diambil rata-ratanya. 

 

4.1.3.2.2  Hasil Dokumentasi Foto 

 Pengambilan gambar ini adalah pada saat aktifitas awal pembelajaran 

menulis karangan deskripsi, pada saat guru bertanya jawab dengan siswa dan pada 

saat siswa menemukan karakteristik karangan deskripsi. 

 Dokumentasi berupa gambar ini digunaan sebagai bukti visual kegiatan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

4.1.3.2.2.1   Saat Aktivitas Awal Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi.  

 

    Gambar 1 
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 Gambar 1 di atas menunjukkan aktivitas siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siklus II. Aktivitas tersebut 

dimulai dengan kegiatan awal pembelajaran, antara lain guru melakukan apersepsi 

dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Guru juga 

menjelaskan pada siswa mengenai kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan 

siswa pada siklus I. 

 

4.1.3.2.2.2   Saat Guru Bertanya Jawab dengan Siswa 

 

     Gambar 2 

 Gambar 2 di atas menunjukkan saat guru melakukan kegiatan tanya jawab 

dengan seorang siswa mengenai hal-hal dalam menulis karangan deskripsi, 

menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menulis karangan deskripsi dan 

kaidah menulis karangan deskripsi yang benar. 
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4.1.3.2.2.3   Saat Siswa Menemukan Karakteristik Karangan Deskripsi 

 

     Gambar 3 

 Gambar 3 di atas menunjukkan aktivitas siswa setelah membaca karangan 

yang diberikan guru, siswa mencari dan menemukan karakteristik karangan 

deskripsi. Setelah siswa membaca dan mengamati contoh karangan deskripsi, 

siswa bersama guru mendiskusikan karakteristik yang ditemukan dari contoh 

karangan deskripsi tersebut. Ssiwa terlihat antusias saat melakukan kegiatan 

tersebut. 

4.1.3.3  Refleksi 

Hasil kemampuan tes menulis karangan deskripsi pada siklus II ini telah 

mengalami peningkatan dari siklus I yang semula rata-rata nilai sebesar 71,20 

dalam siklus II ini meningkat menjadi 79,80 atau berkategori baik. Hasil tersebut 

sudah mencapai target yang diharapkan. Pada siklus II ini siswa sudah dapat 
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memaparkan objek yang diamati secara langsung. Selain itu, tulisan siswa juga 

sudah mendalam, sehingga pemaparan yang ditulis benar-benar telah bias 

dipahami. Ini terlihat pada 10 aspek yang dinilai dalam menulis karangan 

deskripsi, yaitu: (1) imajinasi (2) kesan hidup (3) keterlibatan aspek panca indera, 

(4) menunjukkan objek yang ditulis (5) memuaskan uraian pada objek yang ditulis 

(6) kesesuaian judul dengan isi (7) pemilihan kata atau diksi (8) ejaan dan tanda 

baca (9) kohesi dan koherensi (10) kerapian tulisan. Karangan deskripsi yang 

ditulis siswa sudah lebih baik daripada siklus I. Hal ini merupakan hasil yang 

sangat menggembirakan, karena berdasarkan hasil nontes pada siklus II, terlihat 

juga adanya perubahan perilaku siswa kea rah positif. 

Pada tahap observasi, terlihat sudah jarang siswa yang melakukan perilaku 

negative. Siswa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan sikap 

yang baik. Hal ini dibuktikan melalui hasil observasi yang menunjukkan adanya 

peningkatan persentase perilaku positif siswa pada hasil observasi siklus II ini. 

Adapun mengenai hasil nontes berupa dokumentasi foto dapat diketahui 

pembelajaran terlihat semakin kondusif. Siswa sangat aktif mengikuti 

pembelajaran. Siswa sudah tidak malu lagi untuk bertanya, menjawab, dan 

mengungkapkan pendapatnya. Selama pembelajaran, siswa sangat aktif dari awal 

hingga akhir pembelajaran. Kegiatan ini tergambar dalam foto sebagai bukti 

visual untuk menguatkan data-data nontes lainnya. 

 

4.2  Pembahasan  
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Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian siklus I 

dan siklus II. Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. 

Pembahasan hasil tes mengacu pada pemerolehan nilai yang dicapai oleh siswa 

dalam menulis karangan deskripsi melalui teknik pengamatan objek langsung. 

 Kegiatan siklus I sebagai awal dalam penelitian menulis karangan 

deskripsi ini. Melalui kegiatan siklus I, peneliti mendapatkan hasil penelitian 

berupa hasil tes dan nontes . Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 

hasil karya (produk) yang berupa karangan deskripsi. Siswa menulis karangan 

deskripsi melalui pengamatan teknik objek langsung dan menentukan topik secara 

bersama-sama sebagai bahan pengamatan dengan teknik objek langsung. Adapun 

hasil nontes, diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Masing-masing data hasil nontes tersebut kemudian dideskripsikan secara jelas 

sebagai pelengkap hasil tes. 

 Tindakan yang dilaksanakan pada siklus I ini disesuaikan dengan rencana 

pembelajaran yang telah disiapkan. Tindakan yang dilakukan peneliti adalah 

melaksanakan pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui teknik 

pengamatan objek secara langsung, tindakan ini dilaksanakan dengan tiga tahap 

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut.. 

    Tahap persiapan atau apersepsi yaitu tahap mengkondisikan siswa untuk 

siap melaksanakan proses belajar. Gurur menyapa siswa, menanyakan keadaan 

siswa, memancing isiwa untuk tertarik terhadap materi yang akan dibelajarkan. 

Pada tahap ini guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang tujuan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang akan diperoleh siswa 
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setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengkondisikan siswa agar mengikuti kegiatan pembelajran dan menjelaskan 

kepada siswa mengenai tujuan serta petunjuk pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui teknik pengamatan objek secara langsung. Selanjutnya, guru 

menyampaikan topik materi yang akan disampaikan beserta manfaat dari materi 

tersebut. Pada tahap ini guru juga mengadakan tanya jawab dengan siswa 

mengenai mata pelajaran menulis karangan deskripsi. Kegiatan ini bertujuan 

untuk melatih memori dan ingatan siswa mengenai materi menulis karangan 

deskripsi. Setelah siswa terpancing dan bias mengingat pokok materi yang akan 

dipelajari, maka guru mulai menjelaskan segala kegiatan yang akan dilaksanakan 

selama 2 jam pelajaran. 

 Kegiatan inti pada siklus I ini yang dilaksanakan melalui: (1) guru 

memberi tahu siswa tentang kegiatan menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan teknik pengamatan objek secara langsung yang akan dilaksanakan, 

(2) guru menggambarkan beberapa alternative topik yang dapat diamati dengan 

pengamatan objek secara langsung, (3) guru meminta siswa untuk memilih dua 

topik yang paling mereka sukai, (4) siswa diberi arahan untuk menuliskan 

informasi berdasarkan objek yang akan mereka amati, (5) siswa mengamati objek 

secara langsung, (6) siswa mendiskusikan hal-hal yang ada dalam objek yang 

telah mereka amati untuk dibuat kerangka karangan, (7) selanjutnya, tiap individu 

membuat karangan deskripsi berdasarkan kerangka karangan yang telah disusun, 

(8) siswa mempresentasikan hasil karangan, (9) setelah kegiatan presentasi 

selesai, guru memberikan penguatan dengan cara berinteraksi atau sebagai 
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mediator dan bersama-sama dengan siswa membahas karangan siswa, (10) guru 

memberikan penghargaan terhadap tiap kelompok dan tiap individu yang 

dianggap terbaik. 

 Setelah tahap pembelajaran selesai, tahap selanjutnya adalah penutup. 

Kegiatan penbelajaran yang dilakukan adalah guru bersama siwa membuat 

kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dan merefleksi 

pembelajaran menulis karangan deskripsi yang telah dilaksankan pada hari itu. 

Sebagai tindak lanjut, guru memberikan tugas rumah membuat karangan deskripsi 

dari berbagai macam objek yang dapat diamati. 

 Melalui hasil tes dan nontes pada siklus I, peneliti berusaha membenahi 

untuk kegiatan siklus II agar lebih baik lagi. Siklus II ini merupakan kelanjutan 

dari siklus I. Pada siklus II ini proses pembelajaran mengalami beberapa 

perubahan seperti rencana pembelajaran, perbaikan metode dan teknik agar lebih 

sempurna. Tujuannya adalah untuk merubah perilaku siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi kearah yang positif. 

 Kegiatan pada siklus II hamper sama dengan siklus I, kegiatan diawali 

dengan guru menyampaikan apersepsi pembelajaran menulis karangan deskripsi 

pada hari itu. Kemudian guru memberi tahu mengenai hasil tes menulis karangan 

deskripsi pada siklus I. Guru juga menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan 

yang banyak diuat siswa dalam karangannya. Selain itu, guru menjelaskan 

mengenai aspek penelitian yang digunakan dalam menulis karangan deskripsi. 

Siswa yang belum paham diberi kesempatan untuk bertanya. Kesempatan itu tidak 

dibiarkan begitu saja oleh beberapa siswa. Siswa banyak bertanya mengenai aspek 
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penilaian yang digunakan dalam menulis karangan deskripsi. Dari kegiatan yang 

telah direncanakan guru tersebut ternyata mampu meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis karangan deskripsi dan juga mampu merubah perilaku siswa 

kearah yang positif. 

 

4.2.1 Perubahan Perilaku 

Hasil tes menulis karangan deskripsi yang telah dilakukan melalui siklus I 

dan siklus II pada siswa membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Nilai rata-rat 

pada siklus I mengalami peningkatan pada siklus II. Hasil tersebut sebagai bukti 

keberhasilan tindakan yang dilakukan. Peningkatan ini dipengari oleh persiapan 

yang lebih matang pada siklus II. Sehingga target yang diharapakan dapat tercapai 

dengan baik. Berikut ini Tabel dan penjelasan peningkatan hasil tes menulis 

karangan deskripsi tiap siklus pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan.  

 

 

 

 

 

Tabel  43.   Hasil Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Prasiklus, 

Siklus I dan Siklus II 

Nilai rata-rata kelas Peningkatan 
No Aspek Penilaian 

PT SI SII PT-SI SI-SII PT-SII
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1. 
2. 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
9. 
10. 

Imajinasi 
Kesan Hidup 
Keterlibatan Aspek 
pancaindra 
Menunjukkan 
Objek yang ditulis 
Memusatkan 
Uraian pada Objek  
yang ditulis 
Kesesuaian Judul 
dengan Isi 
Pemilihan Kata 
atau diksi 
Ejaan dan Tanda 
Baca 
Kohesi dan 
Koherensi 
Kerapian Tulisan 

58,13 
70,67 
67,33 
 
67,33 
 
64,33 
 
 
62,50 
 
66,88 
 
63,13 
67,50 
85,00 
 

61,00 
75,17 
71,33 
 
70,33 
 
67,00 
 
 
64,38 
 
65,63 
 
65,00 
68,75 
91,88 

63,75 
77,17 
75,17 
 
71,83 
 
68,50 
 
 
65,00 
 
66,25 
 
65,00 
70,00 
93,13 

2,87 
4,50 
4,00 
 
3,00 
 
2,67 
 
 
1,88 
 
- 1,25 
 
1,87 
1,25 
6,88 

2,75 
2,00 
3,84 
 
1,50 
 
1,50 
 
 
0,62 
 
0,62 
 
0,00 
1,25 
1,25 

5,62 
6,50 
7,84 
 
4,50 
 
4,17 
 
 
2,50 
 
- 0,63 
 
1,87 
2,50 
8,13 
 

 Rata-rata nilai 65,88 69,00 71,03 3,12 2,03 5,15 

 

 Data pada Tabel    tersebut merupakan rekapitulasi hasil tes kemampuan 

menulis karangan deskripsi prasiklus, siklus I, dan siklus II. Dari Tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa nilai rata-rata mengalami peningkatan dari prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Rata-rata nilai aspek imajinasi pada prasiklus sebesar 58,13. Setelah 

dilakukan tindakan pada siklus I nilai rata-rata menjadi 61,00 atau meningkat 

sebesar 2,87. Pada siklus II rata-rata nilai aspek imajinasi meningkat menjadi 

63,75 atau meningkat sebesar 2,75 dibanding dengan nilai siklus I, dan meningkat 

sebesar 5,62 jika dibanding perolehan nilai dari hasil prasiklus. Pada siklus II rata-

rata nilai aspek kesan hidup meningkat sebesar 2,00 menjadi 77,17 dibanding 

dengan siklus I, dan meningkat sebesar 19,04 dibanding dengan skor yang 

diperoleh pada prasiklus. Pada siklus II rata-rata skor aspek keterlibatan aspek 

pancaindera meningkat sebesar 3,84 menjadi 75,17 dibandingkan dengan siklus I, 
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dan meningkat sebesar 7,48 dibanding perolehan nilai pada prasiklus. Pada siklus 

II rata-rata aspek menunjukkan objek yang ditulis meningkat sebesar 1,50 menjadi 

71,83 dibanding dengan hasil dari siklus I, dan mengalami peningkatan sebesar 

4,50 jika dibandingkan dengan nilai prasiklus. Pada siklus II rata-rata skor aspek 

memusatkan uraian pada objek yang ditulis meningkat sebesar 1,50 menjadi 68,50 

jika dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada siklus I, dan meningkat 

sebesar 4,17 jika dibanding dengan hasil prasiklus. Pada siklus II rata-rata skor 

aspek kesesuaian judul dengan isi meningkat sebesar 0,62 menjadi 65,00 dari nilai 

siklus I, dan meningkat sebesar 2,50 jika dibanding hasil dari nilai prasikus. Pada 

siklus II aspek pemilihan kata atau diksi meningkat sebesar 0,63 menjadi 66,25 

dari hasil nilai siklus I, dan selisih yang sama dengan nilai prasiklus yaitu 0,63. 

Pada siklus II aspek ejaan dan tanda baca mengalami peningakatan sebesar 0,00 

menjadi 65,00 dibandingkan dengan siklus I, dan meningkat sebanyak 1,87 jika 

dibanding dengan hasil pada nilai prasiklus. Pada siklus II aspek kohesi dan 

koherensi meningkat sebesar 1,25 menjadi 70,00 dari nilai siklus I, dan meningkat 

sebanyak 2,50 jika dibanding dengan perolehan nilai dari prasiklus. Pada siklus II 

aspek kerapian tulisan meningkat sebesar 1,25 menjadi 93,13 dibanding dengan 

siklus I, dan meningkat sebesar 8,13 dari hasil prasiklus. 

 Peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa ini merupakan 

bukti keberhasilan pada pemanfaatan teknik pengamatan objek secara langsung 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan. Sebelum dilaksanakan pembelajaran 

dengan metode dan teknik tersebut, keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa sudah cukup baik namun belum memenuhi target yang diharapkan. Namun, 
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setelah dilakukan pembelajaran menggunakan pemanfaatan teknik pengamatan 

objek secara langsung pada siklus I nilai mengalami peningkatan dan berkategori 

baik, dan kembali meningkat pada siklus II dengan kategori yang sama (baik). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti menyimpulkan sebagai berkut ini. 

1) Ada peningkatan penguasaan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Pekalongan setelah dalam pembelajaran tersebut 

menggunakan teknik Objek Langsung. Peningkatan tersebut dapat diketahui 

setelah membandingkan hasil tes pratindakan, hasil tes siklus I, dan hasil tes 

siklus II. Hasil tes pratindakan, siswa hanya memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 65,98, dan masih masuk katagori cukup. Hasil tes siklus I, siswa 

memperoleh nilai rata-rata 69,00, dan masuk katagori baik hasil tes siklus II, 

siswa memperoleh rata-rata 71,03, dan masuk pada katagori baik meskipun 

belum maksimal 100%. Peningkatan ketrampilan  menulis karangan deskripsi 

melalui teknik Objek Langsung dari siklus I yaitu 3,02 meningkat menjadi 

5,05 pada siklus II.  

2) Sikap atau perilaku siswa mengalami perubahan dari perilaku negatif berubah 

menjadi positif. Kesiapan siswa untuk menerima pelayanan belum terlihat 

pada siklus I, siswa masih ada yang berperilaku negatif, seperti mengajat 

bicara temannya, minta izin ke belakang, maupun mengganggu temannya. 

Pada siklus II mereka siap menerima pelajaran, bahkan siswa yang tadinya 

pendiam berani bertanya maupun berkomentar. Dengan demikian, teknik 
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Objek Langsung juga dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut, 

1) Teknik Objek Langsung hendaknya dapat dijadikan alternatif pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Indonesia. 

2) Para guru hendaknya menguasai keterampilan menulis karangan deskripsi, 

sehingga dapat memotivasi siswa dan memberikan contoh kepada siswa untuk 

menulis karangan deskripsi yang benar. 
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Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran        : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Program       : X/ Umum 

Semester                   : 1 

Alokasi waktu        : 4 x 45 Menit  

1. Standar Kompetensi    : Menulis 

                                          4. Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk 

paragraf (naratif, deskriptif, eksposisi ) 

2. Kompetensi Dasar        : 4.2 Menulis hasil observasi dalam bentuk paragraf 

deskripsi. 

3. Indikator 

    a. Mendaftar topic-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf deskripsi  

berdasarkan hasil pengamatan 

    b. Menyususn kerangka paragraf deskripsi 

    c. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf deskripsi 

    d. Menggunakan frasa ajektif dalam paragraf deskripsi 

    e. Menyunting paragraf deskripsi yang ditulis teman 

    f. Mengungkapkan hasil karangan paragraf naratif 

4. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menunjukkan karakteristik karangan deskripsi dan mampu  

menyusun karangan deskripsi berdasarkan tema atau topik tertentu. 

5. Materi Pembelajaran     : 

    a. Pengertian deskripsi  

    b. Contoh paragraf deskripsi 

    c. Pola pengembangan paragraf deskripsi 

    d. Ciri/ karakteristik paragraf deskripsi 

    e. Kerangka paragraf deskrips 



    f. Penggunaan frasa ajektif dalam paragraf deskriptif 

6. Metode Pembelajaran 

    a. Diskusi 

    b. Tanya jawab 

7. Langkag-langkah Pembelajaran 

a.  Kegiatan Pendahuluan 

o Menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa 

o Memotivasi dan memfasilitasi siswa 

o Memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa 

o Memberikan balikan tentang kompetensi yang dicapai siswa  

b. Kegiatan Inti Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran meliputi 

o Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskripsi berdasarkan hasil pengamatan 

o Menyusun kerangka paragraf deskripsi 

o Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 

deskripsi 

o Menggunakan frasa ajektif dalam paragraf deskripsi  

o Menyunting paragraf deskripsi yang ditulis teman 

c. Penutup 

o Dalam kegiatan ini, siswa menyimpulkan hal-hal penting dalam menulis 

deskripsi 

8. Alat/bahan/sumber pembelajaran 

    a. Alat/bahan Pembelajaran : Media yang mendukung 

    b. Sumber Pembelajaran : -Buku Paket Cendekia Berbahasa Indonesia 

Kelas X (Ervan Juhara, Grafindo) 

 - Kompeten Berbahasa dan Bersastra Indonesia 

Kelas X (Sarno Yulianto, Widya Duta) 

 - Buku EYD 

 - Objek penulisan (Kantor Karisidenan Kota 

Pekalongan) 



9. Penilaian 

    a. Penilaian Proses : unjuk kerja 

        - Mendaftarkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskripsi 

        - Menggunakan kata ulang dalam paragraf deskripsi 

    b. Penilaian Produk : laporan tugas individu, tugas kelompok 

        - Menyusun kerangka paragraf deskripsi 

- Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf deskripsi 

 

Tabel 1. Penilaian Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi. 

Kategori No Aspek Penilaian 
SB B C K 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penilaian  Proses 
- Siswa tidak memperhatikan penjelasan 

guru dan melakukan kegiatan yang tidak 
perlu          (bicara sendiri/ngobrol dengan 
teman, mondar-mandir di dalam kelas, 
mendengarkan musik, main HP, tiduran, 
dan membuat catatan yang tidak penting ) 

- Siswa selalu aktif bertanya dan menjawab 
apabila memukan kesulitan, 

- Siswa serius dalam mengikuti 
pembelajaran dari awal sampai akhir, 

- Siswa merespon positif (senang) terhadap 
teknik pengamatan objek secara 
langsung, 

- Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
kelompok, 

- Siswa kurang serius saat pembelajaran 
menulis karangan deskripsi melalui 
pemanfaatan dengan teknik pengamatan 
objek secara langsung yang digunakan 
dalam pembelajaran (siswa mencontek, 
bercanda/ngobrol dengan temannya, 
pikiran siswa kurang fokus terhadap 
tugas, melamun, tiduran, dan lain 
sebagainya) 

- Siswa kurang serius pada saat mengamati 
dan melalakukan penelitian ( 
investigation) mengenai hal-hal pokok 
tentang objek karangan yang diamati 

    



 
2.  

secara langsung(siswa melakukan 
kegiatan yang tidak perlu yang tidak ada 
hubungannya dengan pengamatan 
terhadap objek). 

Penilaian 
Aspek Penilaian Karangan Deskripsi 

1. Imajinasi 
2. Kesan Hidup 
3. Keterlibatan Aspek Pancaindra 
4. Menunukkan Objek yang Ditulis 
5. Memusatkan Uraian pada Objek yang 
Ditulis 
6. Keseuaian Judul dengan isi 
7. Pemilihan Kata 
8. Ejaan dan Tanda Baca 
9. Kohesi dan Koherensi 
10.Kerapian Tulisan 

 

 

Tabel 2. Pedoman Penilaian ( Skoring ) Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi Tiap Aspek 

No. Aspek yang Dinilai Bobot Skor Nilai 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 Kaidah Karangan Deskripsi 

Imajinasi 

Kesan Hidup 

Keterlibatan Aspek Pancaindra 

Menunukkan Objek yang Ditulis 

Memusatkan Uraian pada Objek yang 

Ditulis 

Keseuaian Judul dengan isi 

 

4 

3 

3 

3 

3 

 

1 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

4 

 

20 

15 

15 

15 

15 

 

4 

B. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Aspek Penulisan 

Pemilihan Kata 

Ejaan dan Tanda Baca 

Kohesi dan Koherensi 

Kerapian Tulisan 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 Jumlah   100 



Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi. 

No Kategori Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

0  - 54 

 

 

Pekalongan, 4 Oktober 2007 

Mengetahui :      Peneliti  

Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan  

 

         

 

Drs. Soeroso                                       Endang Suryandari 
NIP 131797691                           NIP 131676943 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran         : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Program         : X/ Umum 

Semester                    : 1 

Alokasi waktu          : 4 x 45 Menit  

1. Standar Kompetensi    : Menulis 

                                          4. Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk 

paragraf (naratif, deskriptif, eksposisi ) 

2. Kompetensi Dasar        : 4.2 Menulis hasil observasi dalam bentuk paragraf 

deskripsi. 

3. Indikator 

    a. Mendaftar topic-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf deskripsi  

berdasarkan hasil pengamatan 

    b. Menyususn kerangka paragraf deskripsi 

    c. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf deskripsi 

    d. Menggunakan frasa ajektif dalam paragraf deskripsi 

    e. Menyunting paragraf deskripsi yang ditulis teman 

    f. Mengungkapkan hasil karangan paragraf naratif 

4. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menunjukkan karakteristik karangan deskripsi dan mampu  

menyusun karangan deskripsi berdasarkan tema atau topik tertentu.  

5. Materi Pembelajaran     : 

    a. Pengertian deskripsi  

    b. Contoh paragraf deskripsi 

    c. Pola pengembangan paragraf deskripsi 

    d. Ciri/ karakteristik paragraf deskripsi 

    e. Kerangka paragraf deskrips 



    f. Penggunaan frasa ajektif dalam paragraf deskriptif 

6. Metode Pembelajaran 

    a. Diskusi 

    b. Tanya jawab 

7. Langkah-langkah Pembelajaran 

a.Kegiatan Pendahuluan 

o Menjelaskan kompetensi yang harus dicapai siswa 

o Memotivasi dan memfasilitasi siswa 

o Memberikan bimbingan dan bantuan kepada siswa 

o Memberikan balikan tentang kompetensi yang dicapai siswa 

o Beserta siswa merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung 

o Meminta siswa untuk terus berlatih menulis di rumah  

b.Kegiatan Inti Pembelajaran 

 Kegiatan Pembelajaran meliputi 

o Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskripsi berdasarkan hasil pengamatan 

o Menyusun kerangka paragraf deskripsi 

o Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf 

deskripsi 

o Menggunakan frasa ajektif dalam paragraf deskripsi  

o Menyunting paragraf deskripsi yang ditulis teman 

o Mengungkapkan hasil karangan paragraf naratif 

o Mengoreksi hasil karangan deskripsi teman  

o Menentukan hasil karangan yang paling bagus untuk dipresentasikan di 

depan kelas dengan dipandu guru 

o Mengungkapkan hasil karangan paragraf deskripsi dari hasil 

pengamatannya 

o Siswa memasang hasil pekerjaannya setelah direkomendasikan oleh 

guru. 

     c. Penutup 



o Siswa mendiskusikan dalam kelompok tentang karangan tersebut dan 

menggolongkan kedalam jenis paragraf deskripsi 

8. Alat/bahan/sumber pembelajaran 

    a. Alat/bahan Pembelajaran : Media yang mendukung 

    b. Sumber Pembelajaran                 : - Buku Paket Cendekia Berbahasa 

Indonesia Kelas X (Ervan Juhara, 

Grafindo) 

                                                              - Kompeten Berbahasa dan Bersastra 

Indonesia Kelas X (Sarno Yulianto, 

Widya Duta) 

                                                              - Buku EYD 

                                                              - Objek penulisan (Kantor Karisidenan 

Kota Pekalongan) 

9. Penilaian 

    a. Penilaian Proses : unjuk kerja 

        - Mendaftarkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskripsi 

        - Menggunakan kata ulang dalam paragraf deskripsi 

    b. Penilaian Produk : laporan tugas individu, tugas kelompok 

        - Menyusun kerangka paragraf deskripsi 

        - Mengembangkan kerangka yang telah dibuat menjadi paragraf deskripsi 

 

Tabel 1. Penilaian Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi. 

Kategori No Aspek Penilaian 

SB B C K 

1. 

 

 

 

 

Penilaian  Proses 

- Siswa tidak memperhatikan penjelasan 

guru dan melakukan kegiatan yang tidak 

perlu          (bicara sendiri/ngobrol dengan 

teman, mondar-mandir di dalam kelas, 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

mendengarkan musik, main HP, tiduran, 

dan membuat catatan yang tidak penting ) 

- Siswa selalu aktif bertanya dan menjawab 

apabila memukan kesulitan, 

- Siswa serius dalam mengikuti 

pembelajaran dari awal sampai akhir, 

- Siswa merespon positif (senang) terhadap 

teknik pengamatan objek secara 

langsung, 

- Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

kelompok, 

- Siswa kurang serius saat pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui 

pemanfaatan dengan teknik pengamatan 

objek secara langsung yang digunakan 

dalam pembelajaran (siswa mencontek, 

bercanda/ngobrol dengan temannya, 

pikiran siswa kurang fokus terhadap 

tugas, melamun, tiduran, dan lain 

sebagainya) 

- Siswa kurang serius pada saat mengamati 

dan melalakukan penelitian ( 

investigation) mengenai hal-hal pokok 

tentang objek karangan yang diamati 

secara langsung(siswa melakukan 

kegiatan yang tidak perlu yang tidak ada 

hubungannya dengan pengamatan 

terhadap objek). 

Penilaian 

Aspek Penilaian Karangan Deskripsi 

1. Imajinasi 



2. Kesan Hidup 

3. Keterlibatan Aspek Pancaindra 

4. Menunukkan Objek yang Ditulis 

5. Memusatkan Uraian pada Objek yang 

Ditulis 

6. Keseuaian Judul dengan isi 

7. Pemilihan Kata 

8. Ejaan dan Tanda Baca 

9. Kohesi dan Koherensi 

10.Kerapian Tulisan 

 

 

Tabel 2. Pedoman Penilaian ( Skoring ) Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi Tiap Aspek 

No. Aspek yang Dinilai Bobot Skor Nilai 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 Kaidah Karangan Deskripsi 

 Imajinasi 

Kesan Hidup 

Keterlibatan Aspek Pancaindra 

Menunukkan Objek yang Ditulis 

Memusatkan Uraian pada Objek yang 

Ditulis 

Keseuaian Judul dengan isi 

 

4 

3 

3 

3 

3 

 

1 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

4 

 

 

20 

15 

15 

15 

15 

 

4 

B. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Aspek Penulisan 

Pemilihan Kata 

Ejaan dan Tanda Baca 

Kohesi dan Koherensi 

Kerapian Tulisan 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

4 

 Jumlah   100 

 



Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi. 

No Kategori Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85 – 100 

70 – 84 

55 – 69 

0  - 54 

 

 

        Pekalongan, 18 Oktober 

2007 

Mengetahui :       Peneliti  

Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan        

  

 

Drs. Soeroso                                         Endang Suryandari 
NIP 131797691                   NIP 131676943 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3.  Instrumen Tes Siklus I 
 
 
Sebutkan jenis wacana di bawah ini ! 

 

 

1.            Badrun pemuda dari Bayat, Badrun sudah berhasil menjajakan 

angkringan yang dijuragani Carmo Pandoyo yang jiga berasal dari Bayat. 

Badrun memiliki tempat mangkal yang strategis yaitu dekat kampus dan 

pondokan dan banyak pelanggan. Suatu kali datanglah Samo pada juragan 

Carmo yang berniat ingin bergabung dalam komunitas penjaja angkringan, 

seperti Badrun. Carmo Pandoyo langsung menerima Samo karena ia adalah 

warga se desa Badrun. 

Menurut logika juragan Carmo, karena Samo karena satu kampung, ia 

memiliki nasib baik dan laris menjajakan angkringan yang sama tau sekurang-

kurangnya sama dengan Badrun. 

Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . . 

 

2.           Salah satu program pemerintah dalam masa pembangunan adalah usaha 

penyebaran penduduk. Jawa, Bali dan Lombok (Jambal). Untuk lebih 

memperjelas keprihatinan disebutlah penyebaran itu dengan nama khusus 

yaitu transmigrasi. Bahkan dalam kaitan itu, Bung Hatta berkata dalam 

kongres ahli-ahli ekonomi ( jogya, 3 Februari 1946)” Suatu masalah yang 

maha penting dalam rangkaian politik lemakmuran adalah transmigrasi. Kalau 

ini tidak di tidak terpecahkan Indonesia tidak bakal naknur. 

Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . . 

 

3.           Pendidikan sekolah merupakan salah satu upaya pembentukan perilaku 

yang proses panjang. Jika pendidikan sekolah ditinjau dari sejak kelas 1 SD 

sampai Program Doktor individu yang mengikutinya paling tidak harus duduk 

di bangku sekolah selama 21 tahun. Separuh dari kurin waktu itu digeluti oleh 

mreka yang berstatus remaja.  



Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . . 

 

4.           Beberapa hari menjelang pemilu, sejumlah partisipan partai pemilu 

berkampanye dengan motor. Ada kalanya , saat berkampanye mereka 

memenuhi jalan . Selain itu, mereka sering berebut tempat untuk memasang 

tanda gambar partai yang didukungnya. Perebutan tempat itu berakhir dengan 

perkelahian. Apa yang dilakukan oleh para partisipanpartai pemilu membuat 

masyarakat cemas. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah segera 

membentuk Panitia Pengawas Pemilu. 

Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4.  Instrumen Tes Siklus II 
 
Sebutkan jenis wacana di bawah ini ! 

 

1.            Jalan-jalan di Bayat, Cawas, dan Ngawen mulus. Hampir setiap saat 

ada lalu-lalang jenis sepeda motor terbaru yang menjadi salah satu sukses di 

kalangan pedagang angkringan. Hampir semua bangunan rumah dan masjid di 

kecamatan itu berdinding batu. Rumah-rumah penduduk juga sudah 

dilengkapi peralatan elektronik. Bahkan, ada yang bisa membeli mobil, tanah, 

dan membangun indekost di Yogyakarta. Gambaran hidup anak terlihat di 

sejumlah desa asal para pedagang. Dengan usaha angkringan kemakmuran 

ekonomi sebagian penduduk Bayat dan Cawas berdenyut. 

Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . .  . 

 

2.             Migrasi atau perpindahan atau perpindahan penduduk sebenarnya 

merupakan suatu reaksi ekonomi pada suatu wilayah. Pola imigrasi di negara-

negara yang telah berkembang biasanya sangat rumit ( kompleks) 

menggambarkan kesempatan ekonomi yang seimbang dan 

kesalingbergantungan antara wilayah di dalamnya. Migrasi juga mereflekikan 

keseimbangan aliran sumber daya manusia dari suatu wilayah lainnya. 

Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . .  . 

 

3.              Ada sebatang pohon jambu air di salah satu sudut Dukuh Paruk. 

Dalam kerimbunan daun- daunnya sedang dipagelarkan harmoni alam; 

beratus-ratus lebah madu dengan ketekunan yang menakjubkan sedang 

menghimpun serbuk sari. Sayap-sayapnya mendengungkan aneka nada 

haludan datar mengisi kelengangan pagi yang masih temaram. Tanah di bawah 

pohon jambu itu memutih oleh hamparan beribu-ribu tangkai sari. Bau wangi 

tanah , suara lembut sayap-sayap lebah madu, dan pendar embun yang mulai 

menangkap cahaya dari timur.  

Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . .  . 

 



4.              Udara hari ini, saat saya menulis deskripsi ini memang panas. Namun, 

karena adanya angin sepoi- sepoi , udara saat ini menjadi sejuk.  Kondisi 

sungai yang memprihatinkan, air kotor, keruh, dan penuh lumpur, banyak 

sampah, rumput, dan ilalang liar, agak menyumbat aliran sungai. Dari arah 

belakang, terdengar sorak sorai anak-anak SD yang sedang asyik bermain dan 

berenang di kolam renang berama instrukturnya. Sesekali terdengar suara 

ketokan palu para buruh yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan. 

Terdengar juga suara mesin pemotong rumput tukang kebun yang sedang 

memotong rumput dan taman yang ada di bangunan sekolah sebelah kiri saya. 

Melihat lurus ke depan, sungai berkelok-kelok, sawah yang terbentang sejauh 

mata memandang dan gunung-gunung di kejauhan. Sungguh pemandangan 

alam yang indah. Semuanya saya saksikan di pagi yang cerah ini, di temapt 

dan suasana yang menggembirakan. 

Merupakan jenis wacana . . . . . . . . . .  . 

 

 

 

 

 



Lampiran 5.  Daftar Nilai Menulis Karangan Deskripsi Prasiklus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R-1 11 10 10 9 8 2 2 3 3 4 62 C
R-2 14 12 11 13 13 3 3 2 3 3 77 B
R-3 11 10 10 10 9 2 2 3 3 4 64 C
R-4 10 11 10 11 9 2 3 2 2 3 63 C
R-5 14 12 11 10 9 3 3 3 2 4 71 B
R-6 9 10 11 12 9 2 2 2 3 3 63 C
R-7 10 11 8 9 10 3 3 2 2 3 61 C
R-8 14 12 11 10 12 3 2 3 3 4 74 B
R-9 12 11 12 13 8 3 3 3 3 3 71 B
R-10 13 11 12 10 9 3 3 2 3 4 70 B
R-11 10 8 9 12 10 2 3 2 2 3 61 C
R-12 8 12 10 9 9 2 3 3 2 3 61 C
R-13 14 13 12 12 11 3 3 3 3 4 78 B
R-14 12 12 10 9 9 2 3 3 3 4 67 C
R-15 8 8 8 9 8 2 3 2 2 3 53 K
R-16 13 12 9 10 9 2 2 3 3 4 67 C
R-17 10 11 9 9 8 2 3 2 2 3 59 C
R-18 16 13 10 12 10 3 3 3 3 4 77 B
R-19 13 12 10 11 10 2 3 3 3 3 70 B
R-20 12 10 9 11 10 2 3 2 3 3 65 C
R-21 8 10 8 9 7 2 2 3 3 2 54 K
R-22 14 10 12 11 10 2 3 3 3 4 72 B
R-23 12 8 9 12 10 3 2 2 3 3 64 C
R-24 13 11 12 8 9 2 3 2 3 3 66 C
R-25 13 12 10 10 9 3 3 3 3 4 70 B
R-26 10 12 9 9 10 3 2 2 3 3 63 C
R-27 12 11 9 9 10 3 3 3 2 3 65 C
R-28 10 8 12 10 9 2 3 2 3 3 62 C
R-29 8 8 7 11 12 3 2 2 2 3 58 C
R-30 14 12 12 9 10 3 3 3 3 4 73 B
R-31 11 10 8 9 12 2 2 3 2 4 63 C
R-32 12 11 12 9 8 2 3 2 3 3 65 C
R-33 10 8 9 12 11 3 2 2 3 3 63 C
R-34 14 10 8 11 12 3 2 3 3 3 69 C
R-35 11 10 12 11 10 2 3 3 3 4 69 C
R-36 14 13 11 10 9 3 3 2 3 4 72 B
R-37 10 9 12 8 11 2 3 2 2 3 62 C
R-38 13 12 10 9 11 3 3 2 3 4 70 B
R-39 9 8 9 7 8 3 2 3 2 3 54 K
R-40 13 10 11 9 8 3 3 3 3 4 67 C

Jumlah 465 424 404 404 386 100 107 101 108 136 2635
rata-rata 58.13 70.67 67.33 67.33 64.33 62.50 66.88 63.13 67.50 85.00 65.88 C

  

 
 

Aspek Penilaian Nilai KategoriNo. R



Lampiran 6.  Daftar Nilai Menulis Karangan Deskripsi Siklus I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R-1 13 12 11 10 8 2 2 3 3 4 68 B
R-2 14 12 12 13 13 3 3 3 3 4 80 B
R-3 11 10 10 10 9 2 2 3 3 4 64 C
R-4 12 12 12 11 9 2 3 3 3 3 70 B
R-5 14 12 12 10 9 3 3 3 2 4 72 B
R-6 12 12 11 12 11 2 2 2 3 3 70 B
R-7 10 11 8 9 10 3 3 2 2 3 61 C
R-8 14 12 11 10 12 3 2 3 3 4 74 B
R-9 12 11 12 13 8 3 3 3 3 4 72 B
R-10 13 11 12 10 9 3 3 2 3 4 70 B
R-11 13 10 12 12 11 2 3 2 2 3 70 B
R-12 8 12 10 9 9 2 3 3 2 3 61 C
R-13 15 13 12 12 12 3 3 3 3 4 80 B
R-14 12 12 12 10 9 2 3 3 3 4 70 B
R-15 12 12 10 10 10 2 3 2 2 3 66 C
R-16 13 12 10 12 9 2 2 3 3 4 70 B
R-17 12 11 10 10 8 3 2 2 3 4 65 C
R-18 16 13 12 12 11 3 3 3 3 4 80 B
R-19 13 12 11 12 10 2 3 3 3 4 73 B
R-20 12 12 10 12 10 3 2 3 3 4 71 B
R-21 8 10 8 9 8 2 2 3 3 3 56 C
R-22 14 12 12 12 10 2 3 3 3 4 75 B
R-23 12 8 9 12 10 3 2 2 3 4 65 C
R-24 13 11 12 8 9 2 3 2 3 3 66 C
R-25 13 12 10 10 9 3 3 3 3 4 70 B
R-26 10 12 9 9 10 3 2 2 3 3 63 C
R-27 12 12 10 10 12 3 3 3 2 3 70 B
R-28 10 8 12 10 9 2 3 2 3 3 62 C
R-29 8 10 7 11 12 3 2 2 2 3 60 C
R-30 14 12 12 9 10 3 3 3 3 4 73 B
R-31 11 10 10 9 12 2 2 3 2 4 65 C
R-32 12 11 12 10 10 3 3 2 3 4 70 B
R-33 13 10 10 12 12 3 2 2 3 4 71 B
R-34 14 10 8 11 12 3 2 3 3 4 70 B
R-35 11 10 12 11 10 2 3 3 3 4 69 C
R-36 14 13 12 12 10 3 3 2 3 4 76 B
R-37 12 12 12 10 12 2 3 2 2 3 70 B
R-38 13 12 10 10 12 3 3 2 3 4 72 B
R-39 10 10 9 9 8 3 2 3 2 4 60 C
R-40 13 12 12 9 8 3 3 3 3 4 70 B

Jumlah 488 451 428 422 402 103 105 104 110 147 2760

rata-rata 61.00 75.17 71.33 70.33 67.00 64.38 65.63 65.00 68.75 91.88 69 C

No. R Aspek Penilaian Nilai Kategori



Lampiran 8.  Daftar Nilai Menulis Karangan Deskripsi Siklus II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R-1 13 13 12 10 8 2 2 3 3 4 70 B
R-2 17 13 13 13 13 3 3 3 3 4 85 SB
R-3 12 12 12 11 9 2 2 3 3 4 70 B
R-4 12 12 12 10 10 2 3 3 3 3 70 B
R-5 14 12 12 10 9 3 3 3 2 4 72 B
R-6 12 12 11 11 12 3 3 2 3 3 72 B
R-7 10 11 9 10 10 3 3 2 3 4 65 C
R-8 14 12 12 10 12 3 2 3 3 4 75 B
R-9 12 11 12 13 8 3 3 3 3 4 72 B
R-10 14 11 12 10 9 3 3 2 3 4 71 B
R-11 13 10 12 12 11 2 3 2 3 3 71 B
R-12 12 12 10 9 9 2 3 3 2 3 65 C
R-13 16 13 12 12 12 3 3 3 3 4 81 B
R-14 12 12 12 10 9 2 3 3 3 4 70 B
R-15 12 12 12 10 10 2 3 2 2 3 68 C
R-16 13 12 10 12 10 2 2 3 3 4 71 B
R-17 13 12 10 12 9 3 2 2 3 4 70 B
R-18 17 13 13 13 13 3 3 3 3 4 85 SB
R-19 13 12 12 11 10 2 3 3 3 4 73 B
R-20 12 12 10 12 10 3 2 3 3 4 71 B
R-21 10 10 10 9 8 2 2 3 3 3 60 C
R-22 14 12 12 12 10 2 3 3 3 4 75 B
R-23 12 10 9 12 10 3 2 2 3 4 67 C
R-24 13 12 12 10 10 2 3 2 3 3 70 B
R-25 13 12 10 10 9 3 3 3 3 4 70 B
R-26 13 12 11 11 11 3 2 2 3 3 71 B
R-27 12 12 10 10 12 3 3 3 2 3 70 B
R-28 12 10 12 10 10 2 3 2 3 3 67 C
R-29 8 10 10 11 12 3 2 2 2 3 63 C
R-30 14 12 12 9 10 3 3 3 3 4 73 B
R-31 13 11 12 9 12 2 2 3 2 4 70 B
R-32 12 11 12 10 10 3 3 2 3 4 70 B
R-33 13 11 11 12 12 3 2 2 3 4 73 B
R-34 14 10 10 11 12 3 2 3 3 4 72 B
R-35 11 10 12 12 10 2 3 3 3 4 70 B
R-36 14 13 12 12 10 3 3 2 3 4 76 B
R-37 12 12 12 10 12 2 3 2 2 4 71 B
R-38 13 12 11 11 12 3 3 2 3 4 74 B
R-39 10 10 9 9 8 3 2 3 2 4 60 C
R-40 14 12 12 10 8 3 3 3 3 4 72 B

Jumlah 510 463 451 431 411 104 106 104 112 149 2841

rata-rata 63.75 77.17 75.17 71.83 68.50 65.00 66.25 65.00 70.00 93.13 71.03 B

No. R Aspek Penilaian Nilai Kategori



Lampiran 10.  Hasil Observasi siklus I

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sasatra Indonesia

Kelas / Sekolah : X / SMA Negeri 3 Pekalongan

Hari / Tanggal : Jum'at / 3 Nopember 2007

Tahun Pelajaran : 2007 - 2008

No.

Resp. 1 2 3 4 5 6 7

1 v v v  Sikap Positif

2 v v v v  1. Siswa selalu aktif bertanya apabila

3 v v v      menemukan kesulitan,

4 v v v v  2. Siswa serius dalam mengikuti pembela-

5 v v v v      jaran dari awal sampai akhir,

6 v v v  3. Siswa merespon positip terhadap teknik

7 v v v      pengamatan objek langsung,

8 v v v  4. Siswa berpartisipatif dalam kegiatan

9 v v v      pengamatan objek langsung,

10 v v v v  Sikap Negatif

11 v v  5. Siswa kurang serius saat pembelajaran

12 v v v      menulis karangan deskripsi dengan teknik

13 v v      objek langsung ( siswa mencontek, ngo-

14 v v      brol dengan temannya),

15 v v v  6. Siswa kurang fokus terhadap tugas,

16 v v  7. Siswa kurang serius pada saat mengamati

17 v v      objek ( siswa melakukan kegiatan yang

18 v v v v      tidak ada hubungannya dengan pengamat-

19 v v v v      an terhadap objek)

20 v v v v  

21 v v

HASIL OBSERVASI SIKLUS I

Kategori Perilaku Siswa Keterangan



No.

Resp. 1 2 3 4 5 6 7

22 v v v

23 v v v v  Pengisian

24 v v v  v : melakukan

25 v v v v  - : tidak melakukan

26 v v

27 v v v v

28 v v v

29 v v v v

30 v v

31 v v

32 v v v v

33 v v

34 v v

35 v v v

36 v v v v

37 v v v

38 v v v

39 v v v

40 v v

Peneliti

Endang Suryandari

Kategori Perilaku Siswa Keterangan



Lampiran 11.  Hasil Observasi siklus II

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sasatra Indonesia

Kelas / Sekolah : X / SMA Negeri 3 Pekalongan

Hari / Tanggal : Kamis / 9 Nopember 2007

Tahun Pelajaran : 2007 - 2008

No.

Resp. 1 2 3 4 5 6 7

1 v v v v  Sikap Positif

2 v v v v  1. Siswa selalu aktif bertanya apabila

3 v v v      menemukan kesulitan,

4 v v v  2. Siswa serius dalam mengikuti pembela-

5 v v v v      jaran dari awal sampai akhir,

6 v v v  3. Siswa merespon positip terhadap teknik

7 v v v      pengamatan objek langsung,

8 v v v  4. Siswa berpartisipatif dalam kegiatan

9 v v v      pengamatan objek langsung,

10 v v v v  Sikap Negatif

11 v v  5. Siswa kurang serius saat pembelajaran

12 v v      menulis karangan deskripsi dengan teknik

13 v v      objek langsung ( siswa mencontek, ngo-

14 v v      brol dengan temannya),

15 v v v  6. Siswa kurang fokus terhadap tugas,

16 v v v  7. Siswa kurang serius pada saat mengamati

17 v v v      objek ( siswa melakukan kegiatan yang

18 v v v v      tidak ada hubungannya dengan pengamat-

19 v v v v      an terhadap objek)

20 v v v  

21 v v

HASIL OBSERVASI SIKLUS II

Kategori Perilaku Siswa Keterangan



No.

Resp. 1 2 3 4 5 6 7

22 v v v

23 v v v v  Pengisian

24 v v v  v : melakukan

25 v v v  - : tidak melakukan

26 v v v

27 v v v v

28 v v

29 v v v v

30 v v

31 v v v

32 v v v

33 v v v

34 v v v

35 v v v

36 v v v v

37 v v v v

38 v v v v

39 v v v

40 v v

Peneliti

Endang Suryandari

Kategori Perilaku Siswa Keterangan


