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SARI 
 

Herwani, Suci. 2009. Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 
dengan Media Puzzle melalui Pembelajaran Kooperatif pada Siswa 
Kelas III SD Negeri Daren I Kabupaten Jepara. Skripsi. Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Suparyanto, dan Pembimbing II 
Drs. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum. 

 
Kata kunci: keterampilan menulis, paragraf deskripsi, media puzzle, dan 

pembelajaran kooperatif. 
 

Pengajaran menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
sangat penting bagi kehidupan. Melalui menulis siswa diharapkan mampu 
menuangkan ide atau gagasan dengan baik, sehingga dapat menghasilkan suatu 
karya yang baik pula. Oleh karena itu, menulis perlu diajarkan kepada siswa sejak 
memasuki usia sekolah. Namun, pengajaran menulis paragraf deskripsi di kelas III 
SD Negeri Daren 1 Kabupaten Jepara masih rendah. Penyebab rendahnya tingkat 
keterampilan menulis siswa ini disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal 
dan faktor eksternal. Adapun faktor internal berasal dari dalam diri siswa yang 
meliputi, kurang dimilikinya minat dalam menulis, kesulitan menuangkan ide, dan 
kesulitan membedakan antara bentuk paragraf satu dengan yang lain. Faktor 
eksternal berasal dari guru dan lingkungan belajar. Guru masih menerapkan pola 
pembelajaran yang bersifat tradisional, teknik dan penggunaan media masih 
jarang akibatnya siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang diterapkan oleh 
guru. Selain itu, lingkungan belajar juga berpengaruh, suasana kelas yang ramai 
mengakibatkan siswa sulit berkonsentrasi.  

Berdasarkan paparan di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 
adalah (1) bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi 
dengan media permainan Puzzle melalui pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 
III Sekolah Dasar Negeri Daren 01, dan (2) bagaimanakah perubahan tingkah laku 
siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Daren 01 setelah menggunakan media 
permainan puzzle melalui pembelajaran kooperatif dalam menulis paragraf 
deskripsi.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
dua siklus yaitu siklus I dan siklus II, masing-masing siklus terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun subjek penelitian ini 
adalah keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas III SD Negeri 1 Daren 
Jepara. Variabel penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf deskripsi dan 
media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Pengambilan data pada prasiklus 
hanya menggunakan teknik tes, sedangkan pada siklus I dan siklus II 
menggunakan teknik tes dan nontes. Tes yang digunakan yaitu berupa tes 
keterampilan menulis paragraf deskripsi, sedangkan data nontes yang digunakan 
yaitu pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman wawancara, dan pedoman 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif dan 
kualitatif. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah siswa 
mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 
pembelajaran kooperatif pada siswa kelas III SD Negeri Daren 1 Kabupaten 
Jepara mengalami peningkatan. Pada prasiklus nilai rata-rata klasikal diperoleh 
sebesar 57,52. Pada siklus I, diperoleh nilai rata-rata klasikal sebesar 63,92 atau 
meningkat sebesar 6,4 dari rata-rata prasiklus. Pada siklus II mengalami 
peningkatan sebesar 10,72 dari rata-rata siklus I yaitu menjadi 74.64. Adanya 
peningkatan ini telah membuktikan bahwa pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif berhasil. 
Keberhasilan ini juga diimbangi adanya perubahan perilaku yang siswa tunjukkan 
dari perilaku negatif ke perilaku positif. Pada siklus II siswa tampak senang dan 
tertarik mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle 
melalui pembelajaran kooperatif yang peneliti terapkan. Siswa juga terlihat 
semakin aktif mengikuti pembelajaran pada hari itu.  

Adapun saran yang diberikan adalah (1) guru Bahasa dan Sastra Indonesia 
dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan media puzzle dan model 
pembelajaran kooperatif sebagai salah satu alternatif untuk pembelajaran 
keterampilan menulis paragraf deskripsi, (2) siswa hendaknya lebih banyak 
berlatih menulis agar kemampuannya dapat terus meningkat salah satunya dengan 
memanfaatkan media puzzle, dan (3) peneliti di bidang pendidikan maupun bahasa 
hendaknya selalu termotivasi untuk melakukan penelitian tentang penerapan 
teknik-teknik pengajaran yang lain, sehingga diperoleh alternatif teknik 
pengajaran baru, khususnya tentang menulis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk 

berinteraksi dengan sesama adalah bahasa. Bahasa tersebut dapat berbentuk 

bahasa lisan maupun bahasa tulis. Maka pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah lebih menekankan pada penggunaan bahasa dan bukan ilmu bahasa 

(Depdiknas 2003:5). Pengajaran bahasa dapat dikatakan berhasil jika siswa 

mampu menggunakan bahasa Indonesia atau mempunyai kemampuan atau 

keterampilan berbahasa. 

Pengajaran bahasa Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi hasil karya kesusastraan Indonesia. 

Manusia pada umumnya lebih mampu berkomunikasi secara lisan 

daripada tulisan. Hal ini disebabkan manusia memang lebih banyak melakukan 

komunikasi secara lisan daripada tulisan. Manusia telah belajar dan diajari 

berbahasa sejak masih bayi. Perkembangan berbicara secara normal berlangsung 

sejak tahun kedua kehidupan, sedangkan permulaan perkembangan menulis 

sedikit lebih menyedihkan, dan secara formal sekitar usia lima tahun. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

juga harus diajarkan kepada siswa karena keterampilan menulis bukanlah 
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keterampilan yang muncul secara spontan ataupun yang diturunkan secara turun-

temurun, tetapi membutuhkan suatu pelatihan yang rutin dan terus-menerus. 

Keterampilan menulis diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan.  

Menurut Hayon (2007:11) keterampilan berbahasa dibagi atas dua bagian 

utama yaitu keterampilan bahasa lisan dan keterampilan bahasa tulis. 

Keterampilan bahasa lisan terbagi atas dua, yaitu menyimak dan berbicara. 

Demikian pula, keterampilan tulis pun dibagi menjadi dua, yaitu  membaca dan 

menulis. 

Berpedoman pada tujuan pengajaran bahasa Indonesia di atas, maka 

bahasa Indonesia perlu diajarkan sejak seseorang memasuki pendidikan di jenjang 

Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi. Pengajaran menulis permulaan sangat 

penting diajarkan di Sekolah Dasar agar anak-anak terlibat kegiatan baca tulis. 

Pembelajaran tersebut merupakan dasar menulis yang dapat menentukan murid 

Sekolah Dasar dalam menulis lanjut pada kelas berikutnya. Tanpa memiliki 

kemampuan menulis sejak dini, anak akan mengalami kesulitan belajar pada masa 

selanjutnya. 

Menulis merupakan kegiatan yang aktif dan produktif yang memerlukan 

cara berpikir teratur yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Menulis yang 

dimaksud adalah sebagai keterampilan seseorang untuk menuangkan ide, pikiran, 

gagasan, pengetahun, ilmu, dan pengalaman, sehingga diperlukan suatu latihan 

dan praktik yang banyak dan teratur agar keterampilan menulis dapat tercapai. 

Menulis adalah kegiatan berbahasa yang menggunakan tulisan sebagai 

mediumnya. Pengembangan keteramplan menulis perlu mendapatkan perhatian 
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yang sungguh-sungguh sejak pendidikan dasar sebagai aspek kemampuan 

berbahasa, menulis dapat dikuasai siapa saja yang memiliki kemampuan 

intelektual yang memadai. Oleh karena itu, menulis harus terus dilatih secara 

sungguh-sungguh agar tujuan pembelajaran menulis dapat tercapai secara 

maksimal. Keterampilan menulis bukanlah keterampilan yang diwariskan secara 

turun-temurun, akan tetapi merupakan proses belajar yang memerlukan ketekunan 

berlatih. Semakin rajin berlatih keterampilan menulis semakin meningkat.   

Ketika siswa mendapat tugas menulis atau mengarang, yang ada dalam 

pikiran mereka adalah suatu kegiatan yang membosankan dan sulit. Hal inilah 

yang terjadi pada siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Daren 01. Selain itu, 

mereka juga kesulitan menuangkan ide atau gagasan, yang dalam hal ini terjadi 

karena mereka kurang latihan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan guru kelas, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 

menulis. Selain karena faktor rasa bosan juga adanya faktor  perbedaan intelegensi 

tiap siswa dan kurangnya peran orang tua dalam mendidik anaknya. Selain itu, 

para siswa jarang berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang mengakibatkan 

minimnya kosakata yang mereka miliki. Dampaknya siswa kesulitan untuk dapat 

mengembangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan.  

Peran orang tua juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan anak 

dalam belajar. Namun sebagian besar orang tua siswa sibuk dengan pekerjaan 

masing-masing dan mengesampingkan perhatian pada anak untuk belajar. Selain 

itu, siswa juga enggan untuk berlatih menulis. Akibatnya kosakata yang mereka 
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kuasai sangat minim. Dengan demikian, mereka mengalami kesulitan dalam 

menuangkan ide atau gagasan karena kosa kata yang mereka miliki sangat 

terbatas. 

Jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas juga sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Guru harus mencurahkan 

seluruh perhatian dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang sama 

kepada semua siswanya. Meskipun demikian, masih ada beberapa yang 

terlewatkan. Sebagai contoh ada satu siswa yang masih belum dapat menulis 

dengan baik. Guru tidak mungkin fokus pada satu siswa ini dan 

mengesampingkan yang lain. Untuk mengatasi hal tersebut maka guru itu 

memberikan waktu luang di luar jam pelajaran untuk membimbingnya.  

Selain faktor di atas ada lagi yang tidak kalah penting yakni kesulitan 

dalam penggunaan ejaan. Di lapangan masih ditemukan ada beberapa siswa yang 

belum dapat menggunakan ejaan dengan tepat, misalnya ketika menulis kalimat. 

Pada awal kalimat huruf pertama menggunakan huruf kapital, namun di tengah-

tengah penulisan ada yang menggunakan huruf kapital. Adanya kesalahan 

penggunaan huruf kapital mengakibatkan kalimat tidak efektif.   

Melihat betapa pentingnya pengajaran keterampilan menulis, maka 

seorang guru perlu mengembangkan diri dan menambah variasi pembelajaran 

yang menarik agar siswa tertarik mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan adanya 

variasi tersebut siswa diarahkan mampu berkomunikasi dengan bahasa tulis. 

Siswa diharapkan mampu menuangkan ide atau gagasannya secara runtut dengan 

isi yang tepat,dan  struktur yang benar sesuai dengan konteksnya. 



 

 

5

 Bercermin dari beberapa masalah di atas, maka diperlukan suatu model  

atau media pembelajaran yang menarik minat siswa untuk aktif mengikuti proses 

pembelajaran terutama dalam kegiatan menulis. Peneliti mengambil subjek 

penelitian menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas III Sekolah Dasar dengan 

alasan ingin menumbuhkan kecintaan mereka terhadap menulis sejak dini. 

Dengan melatih menulis dari dasar diharapkan dapat menjadi dasar keterampilan 

menulis untuk menuju ke tahap pendidikan yang tinggi.  

Salah satu jenis paragraf berdasarkan bentuk pengembangannya adalah 

paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan suatu jenis komunikasi tertulis 

yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara detail atau mendalam 

sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya tentang objek yang dilukiskan 

tersebut. Segala sesuatu yang didengar, dicium, dilihat, dan dirasa melalui alat-

alat sensori, yang selanjutnya dengan media kata-kata, hal tersebut dilukiskan agar 

dapat dihayati oleh orang lain. Tujuan yang ingin dicapai oleh paragraf ini adalah 

tercapainya penghayatan yang agak imajinatif terhadap sesuatu, sehingga 

pendengar atau pembaca merasakan, seolah-olah ia sendiri yang mengalami dan 

mengetahui secara langsung. Oleh karena itu, untuk menulis paragraf deskripsi 

sangat erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa.  

Oleh karena pada usia kelas III masih suka bermain, media pembelajaran 

yang digunakan dalam kegiatan pengajaran menulis adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan permainan. Ada dua jenis permainan dalam pembelajaran, 

yaitu permainan yang digunakan untuk pendidikan dan permainan yang murni 

atau disebut dengan pemecah kebekuan (Suyatno, 2005: 13-14). Dari dua 
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permainan di atas, tentu saja permainan yang digunakan adalah permainan 

pendidikan. Peneliti memilih media permainan puzzle karena menurut hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas III bahwa media 

permainan ini belum pernah diterapkan di sekolah tersebut. Selain itu, media ini 

dapat digunakan  sebagai alternatif pembelajaran sehingga diharapkan agar siswa 

tidak merasa jenuh dan mampu melatih daya berpikir untuk menyelesaikan 

permainan tersebut. 

Media permainan yang peneliti pilih adalah Permainan Puzzle. Permainan 

ini berupa aktivitas menyusun kembali potongan-potongan gambar yang telah 

disusun secara acak. Tujuan permainan ini adalah untuk melatih menyusun 

potongan-potongan gambar yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan anak untuk pengembangan kognisinya, selain itu permainan ini juga 

berfungsi sebagai media dalam menulis paragraf deskripsi. 

Selain itu, media ini dapat membantu dan memotivasi siswa agar lebih 

tertarik dalam mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

memadukan unsur permainan di dalam pembelajaran. Lewat bermain para siswa 

bebas berekspresi, mengembangkan kreativitas, dan terhibur. Bermain juga 

merupakan sarana sosialisasi antarsiswa. Di samping itu, kelebihan media 

permainan adalah menghilangkan kejenuhan dan ketegangan, memberi tantangan 

dalam suasana gembira, dan menimbulkan semangat kooperatif dan kompetitif 

yang sehat. Dengan penerapan media ini, diharapkan akan terjadi perubahan dan 

peningkatan kualitas serta kuantitas keterampilan siswa, dalam hal ini adalah 

meningkatnya kemampuan menulis paragraf deskripsi.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran kompetensi dasar menulis terutama menulis paragraf 

deskripsi siswa kelas III SD Negeri Daren 01 perlu diperhatikan. Hal ini 

disebabkan oleh munculnya permasalahan kekurangmampuan sebagian besar siwa 

dalam menulis paragraf deskripsi. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi 

permasalahan tersebut, yaitu faktor intern dan fakror ekstern. 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor yang 

pertama, adalah siswa kurang berminat dalam mengikuti pelajaran bahasa 

Indonesia terutama dalam pelajaran mengarang, mereka menganggap bahwa 

mengarang adalah hal yang membosankan. Yang kedua, mereka masih kesulitan 

membedakan antara paragraf deskripsi dengan bentuk paragraf yang lainnya, dan 

yang ketiga siswa kesulitan dalam memulai menulis.  

Faktor yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern berasal dari 

lingkungan dan guru. Lingkungan  tempat belajar yang kurang nyaman maka akan 

mempengaruhi konsentrasi siswa dalam menulis. Selain faktor lingkungan, faktor 

dari guru juga mengambil peranan penting dalam rangka mencapai pembelajaran 

yang optimal.  Guru masih menerapkan pola pembelajaran yang bersifat 

tradisional, yakni pembelajaran yang didominasi oleh guru. Selain itu, teknik 

mengajar yang digunakan dalam pembelajaran kurang menarik dan 

membosankan. Dengan demikian, untuk menarik perhatian siswa diperlukan suatu 

variasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 
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 Dari kenyataan itu dapat diduga bahwa guru kelas dalam melaksanakan 

pembelajaran, khususnya dalam menulis paragraf deskripsi, kurang 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan menulis siswanya. 

 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Peneliti memberikan batasan masalah yaitu bagaimana penggunaan media 

permainan puzzle dalam kegiatan menulis paragraf deskripsi pada siswa Sekolah 

Dasar Negeri Daren 01 kelas III melalui pembelajaran kooperatif agar siswa 

mampu membuat paragraf dengan baik dengan memperhatikan penggunaan ejaan 

dan tanda baca. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1) Adakah peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media 

puzzle melalui pembelajaran kooperatif pada siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Daren 01? 

2) Adakah perubahan tingkah laku siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Daren 

01 setelah menggunakan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif dalam 

menulis paragraf deskripsi? 

 

1.5  Tujuan 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi 

dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif pada siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Daren 01. 

2. Untuk mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Daren 01 setelah menggunakan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif dalam menulis paragraf deskripsi. 

 

1.6       Manfaat 

1.6.1.  Manfaat Teoretis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk 

mengembangkan pembelajaran menulis pada siswa khususnya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan menulis paragraf deskripsi dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan. 

1.6.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara praktis baik bagi 

siswa, guru, maupun peneliti. 

1.  Manfaat Bagi Siswa  

Manfaat bagi siswa adalah dapat memotivasi belajar mereka dalam 

menulis, dan memberikan alternatif pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa 

tidak merasa bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. 
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2. Manfaat Bagi Guru 

Manfaat bagi guru adalah: 

a. Memperkaya khasanah metode dan strategi dalam pembelajaran menulis. 

b. Memperbaiki metode mengajar yang selama ini digunakan. 

c. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan tidak 

membosankan. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat memperkaya wawasan mengenai 

penggunaan media yang banyak sekali jenisnya, salah satunya adalah penggunaan 

media puzzle dalam pembelajaran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian hendaknya kita mengacu pada penelitian 

sebelumnya karena dapat digunakan untuk mengetahui relevansi penelitian yang 

telah lampau dengan penelitian yang akan dilakukan, selain itu dapat dijadikan 

bandingan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan dilaksanakan. 

Beberapa peneliti yang membahas mengenai keterampilan menulis yaitu  

Syamsiyah (2002), Khanifah (2006), Fitri (2008),  dan Agustina (2008). 

Syamsiyah (2002) dalam skipsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi dengan Media Gambar Seri pada Siswa Kelas 1 

SMP Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, menguraikan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi pada siawa kelas 1 SMP Kaliwiro kabupaten wonosobo 

mengalami peningkatan pada tahap siklus I dan siklus II, setelah digunakannya 

pembelajaran dengan media gambar seri pada kegiatan menulis karangan 

deskripsi. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh siswa pada hasil pretes 

mengalami peningkatan dalam siklus I, keterampilan siswa meningkat 3,6% , 

sedangkan siklus II keterampilan siswa meningkat 5,6%. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsiyah dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terletak pada jenis penelitian, instrumen, dan 

pengambilan data. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes dan nontes. Teknik 
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pengambilan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, jurnal, 

dan tes. 

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan Syamsiyah terletak 

pada masalah, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. 

Masalah yang dibahas oleh Syamsiyah adalah apakah dengan menggunakan 

media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi 

dan apakah dengan media gambar seri dapat meningkatkan perubahan tingkah 

laku positif siswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar seri dan untuk 

mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa setelah diterapkannya media 

gambar seri dalam menulis karangan deskripsi. Variabel penelitian adalah 

karangan deskripsi dan variabel gambar seri. Subjek  penelitiannya yaitu siswa 

kelas I SMP Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. 

Khanifah (2006) dalam skripsinya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Media Video 

Compact Disk (VCD) Kelas X SMA Negeri 2 Semarang, menyimpulkan bahwa 

ada peningkatan dari siklus I dan siklus II, baik data tes maupun data nontes. 

Peningkatan nilai menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media Video 

Compact Disk yaitu sebesar 6,75 dari nilai 75,05 menjadi 81,60 yang 

menunjukkan pada kategori baik. 

Persaman penelitian yang dilakukan oleh Khanifah dengan penelitian yang 

penulis lakukan terletak pada jenis peneltian, instrumen, dan pengambilan data. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
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Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes dan nontes. Teknik pengambilan 

data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentas (foto). 

Perbedaan penelitian yang penulis dengan Khanifah terletak pada masalah, 

tujuan penelitian, variable penelitian, dan subjek penelitian. Masalah yang dibahas 

oleh Khanifah adalah apakah dengan menggunakan media Video Compact Disk 

(VCD) dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi dan apakah 

dengan media Video Compact Disk (VCD)  dapat meningkatkan perubahan 

tingkah laku positif siswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media Video 

Compact Disk (VCD)  dan untuk mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa 

setelah diterapkannya media Video Compact Disk (VCD)  dalam menulis 

karangan deskripsi. Variabel penelitian yaitu berupa variabel ketemapilan menulis 

karangan deskripsi dan variabel Video Compact Disk (VCD). Subjek penelitiannya 

yaitu siswa kelas X SMA Negeri 2 Semarang. 

Fitri (2008) dalam skipsinya yang berjudul  Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Deskripsi dengan Teknik Cloze Procedure melalui Media Read 

Boxs pada Siswa Kelas III SD Negeri 5 Randudongkal Kabupaten Pemalang, 

menguraikan bahwa keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siawa kelas III 

SD Negeri 5 Randudongkal kabupaten Pemalang mengalami peningkatan pada 

tahap siklus I dan siklus II, setelah digunakannya pembelajaran dengan media 

read boxs pada kegiatan menulis paragraf deskripsi. Secara keseluruhan nilai yang 

diperoleh siswa pada hasil prasiklus mengalami peningkatan dalam siklus I, 
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keterampilan siswa meningkat 7,3; sedangkan siklus II keterampilan siswa 

meningkat 13,4. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terletak pada jenis peneltian, instrumen, dan pengambilan 

data. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes dan nontes. Sedangkan teknik 

pengambilan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, jurnal, 

dan tes. 

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan Syamsiyah terletak 

pada masalah, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan subjek penelitian. 

Masalah yang dibahas oleh Fitri adalah apakah dengan menggunakan media read 

boxs  dengan teknik close procedure dapat meningkatkan keterampilan menulis 

paragraf deskripsi dan apakah dengan media read boxs dengan teknik close 

procedure dapat meningkatkan perubahan tingkah laku positif siswa. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media read boxs dengan teknik close procedure dan untuk 

mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa setelah diterapkannya media read 

boxs dengan teknik close procedure dalam menulis paragraf deskripsi. Variabel 

penelitian adalah paragraf deskripsi dan variabel media read boxs dengan teknik 

close procedure. Subjek  penelitiannya yaitu siswa kelas III SD Negeri 5 

Randudongkal Kabupaten Pemalang. 

Agustina (2008) dalam skipsinya yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi melalui Teknik Melanjutkan Cerita dengan 
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Menghadapkan Objek Secara  Langsung Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Tinipan Kabupaten Blora, menguraikan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tinipan Kabupaten Blora mengalami 

peningkatan pada tindakan siklus I dan siklus II, setelah diterapkan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui teknik melanjutkan cerita dengan 

menghadapkan objek secara langsung. Skor rata-rata kelas pada tahap prasiklus 

adalah 47,7 dalam kategori kurang. Pada siklus I meningkat menjadi 63,7 dan 

belum mencapai standar minimal ketuntasan hasil belajar sebesar 65. pada siklus 

II juga mengalami penigkatan menjadi 71,9 dan telah mencapai batas standar 

ketuntasan belajar yaitu 70. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dengan penelitian 

yang penulis lakukan terletak pada jenis penelitian, instrumen, dan pengambilan 

data. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Instrumen yang digunakan berupa instrumen tes dan nontes. Teknik pengambilan 

data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentas (foto). 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Agustina terletak pada 

masalah, tujuan penelitian, variable penelitian, dan subjek penelitian. Masalah 

yang dibahas oleh Yennie Agustina adalah peningkatan keterampilan menulis 

karangan deskripsi melalui teknik melanjutkan cerita dengan menghadapkan 

objek secara  langsung pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tinipan Kabupaten Blora 

dan untuk mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa setelah diterapkannya 

teknik melanjutkan cerita dengan menghadapkan objek secara  langsung pada 
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siswa kelas V SD Negeri 1 Tinipan Kabupaten Blora dalam menulis karangan 

deskripsi.. Tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis 

karangan deskripsi dengan teknik melanjutkan cerita dengan menghadapkan objek 

secara  langsung pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tinipan Kabupaten Blora. 

Variabel penelitian yaitu berupa variabel keterampilan menulis karangan 

deskripsi, variabel teknik melanjutkan cerita, dan variabel objek langsung. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Tinipan Kabupaten Blora. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, peningkatan keterampilan menulis 

karangan deskripsi telah dilakukan dengan menggunakan media gambar seri, 

media Video Compact disk (VCD), teknik cloze procedure dan media read boxs, 

dan teknik melanjutkan cerita dengan menghadirkan objek secara langsung.  

Penelitian ini lebih memfokuskan pada keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan media Puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Hal menarik 

yang peneliti kaji dalam penelitian ini adalah penggunaan media Puzzle yang 

belum digunakan sebelumnya dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan dalam landasan ini mencakup keterampilan 

menulis, paragraf deskripsi, media pembelajaran, media Puzzle, dan pembelajaran 

kooperatif. 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis dikenal sebagai keterampilan yang paling tinggi 

diantara keterampilan bahasa lainnya (membaca, menyimak, dan berbicara). 
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Keterampilan ini tentunya sangat memerlukan kecerdasan manusia dalam 

menghubungkan kalimat logis, kecerdasan penguasaan ejaan yang sebenarnya 

sudah dibekali sejak usia sekolah. 

Oleh karena itu, untuk membantu menumbuh kembangkan kecerdasan 

penguasaan ejaan dalam menghubungkan kalimat yang logis diperlukan suatu 

latihan secara terus-menerus dan pemilihan metode dalam pengajaran menulis 

sangat berpengaruh terhadap tujuan yang hendak dicapai. 

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Tarigan (1987:21) mengemukakan bahwa menulis adalah menurunkan 

atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafis tersebut. Sebagai gambaran kesatuan-kesatuan bahasa kegiatan 

menulis merupakan suatu keterampilan memanfaatkan grafologi, struktur 

bahasa, dan kosa kata sehingga menulis merupakan suatu kegiatan produktif 

dan ekspresif. Sehubungan dengan hal di atas, seorang penulis mengatakan 

bahwa menulis dipergunakan orang yang terpelajar umtuk mencatat, 

merekam, menggambarkan, melaporkan, dan mempengaruhi orang lain. 

Maksud dan tujuan seperti ini hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-

orang yang menyusun pikiran, susunan, pemakaian kata-kata, dan struktur 

kalimat yang baik. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis, malainkan melalui latihan-latihan dan praktik yang banyak dan 

teratur. 
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Untuk mendapatkan keterampilan menulis tidak cukup dengan 

mempelajari tata bahasa dan mempelajari pengetahuan tentang teori menulis, 

apalagi hanya menghafalkan definisi istilah-istilah yang terdapat dalam bidang 

karang-mengarang. Keterampilan menulis tumbuh dan berkembang dengan 

latihan-latihan dengan mengatasi masalah kecemasan dan kebimbangan 

menuju kepercayaan diri (Sujanto, 1988:60). 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Keterampilan menulis ini tidak datang secara otomatis, melainkan harus 

melalui latihan yang banyak dan teratur (Suhendar, 1933:110) 

Nurhadi (1995:343) menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang paling tinggi tingkatannya. Menulis adalah suatu proses 

penuangan ide atau gagsan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkian 

simbol-simbol bahasa (huruf). 

Akhadiah (1997:1.3) menulis dapat didefinisikan sebagai salah satu 

kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai 

mediumnya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam suatu 

tulisan. Adapun tulisan merupakan sebuah sistem komunikasi antarmanusia 

yang menggunakan simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan 

disepakati pemakainya. 

Suriatmiharja, dkk. (1997:2) keterampilan menulis adalah kemampuan 

seseorang dalam melukiskan lambing grafis yang dimengerti oleh penulis 
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bahasa itu sendiri maupun oleh orang lain yang mempunyai kesamaan 

pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. 

Wijanto (2004:1) menulis berarti mengubah bunyi yang didengar 

menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat, bunyi-bunyi yang diubah itu bunyi 

bahasa yaitu bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. 

Suparno (2004:1.3) menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai 

alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam suatu 

tulisan. Tulisan merupakan simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan 

disepakati pemakaiannya, dengan demikian dalam komunikasi tulis paling 

tidak ada empat unsur yang terlibat, penulis sehagai penyampai pesan, pesan 

atau isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai 

penerima pesan. 

Santoso (2006:6.14) menulis dapat dianggap sebagai proses ataupun 

suatu hasil. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

menghasilkan sebuah tulisan. Sebenarnya, kegiatan menulis yang 

menghasilkan sebuah tulisan sering kita lakukan, misalnya mencatat pesan 

ataupun menulis memo untuk teman. Akan tetapi, menulis yang akan 

dibicarakan dalam kegiatan belajar ini lebih luas pengertiannya daripada 

sekedar melakukan perbuatan atau menghasilkan tulisan, seperti telah 

disebutkan tadi. 
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Semi (2007:14) menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan 

gagasan dalam lambang-lambang tulisan. Dalam pengertian ini, menulis itu 

memiliki tiga aspek utama. Yang pertama, adanya tujuan atau maksud tertentu 

yang hendak dicapai. Kedua, adanya gagasan atau sesuatu yang hendak 

dikomunikasikan. Ketiga, adanya sistem pemindahan gagasan itu, yaitu berupa 

sistem komunikasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah suatu kegiatan menyampaikan ide, gagasan, pikiran atau 

perasaan ke dalam bentuk lambang-lambang kebahasaan dalam wujud tulisan 

ataupun karangan yang dapat dipahami oleh orang lain. 

 

2.2.1.2 Ciri-Ciri Tulisan yang Baik 

Adapun ciri-ciri tulisan yang baik menurut Tarigan (1988:6-7) antara 

lain: (1) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis 

mempergunakan nada yang serasi; (2) tulisan yang baik mencerminkan 

kemampuan sang penulis menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi suatu 

keseluruhan yang utuh; (3) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang 

penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samara-samar memanfaatkan 

srtuktur kalimat, bahasa dan contoh-contoh sehingga maknanya sesuai dengan 

yang diinginkan sang penulis, dengan demikian para pembaca tidak susah 

payah bergumal memahami makna yang tersurat dan tersirat; (4) tulisan yang 

baik mencerminkan kemampuan sang penulis secara meyakinkan menarik 

minat para pembaca terhadap pokok-pokok pembicaraan serta 
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mendemonstrasikan suatu hal pengertian yang masuk akal dan cermat teliti 

mengenai hal itu; (5) tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang 

penulis untuk mengkritik naskah tulisannya yang pertama serta 

memperbaikinya; (6) dan tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang 

penulis dalam naskah atau manuskrip kemudian mempergunakan ejaan dan 

tanda baca secara saksama, memeriksa mankna kata dan hubungan 

ketatabahasaan dalam kalimat-kalimat sebelum menyajikannya kepada 

pembaca. 

Enre (1988:9-12), ciri-ciri tulisan yang baik ada lima, yakni sebagai 

berikut. 

1. Tulisan yang baik selalu bermakna, artinya mampu menyatakan sesuatu 

yang mempunyai makna bagi seseorang dan memberikan bukti terhadap 

apa yang dikatakan itu. 

2. Tulisan yang baik selalu jelas, artinya jika pembaca yang kepadanya 

tulisan itu ditujukan dapat membacanya dengan kecepatan yang tetap dan 

menangkap maknanya sesudah itu berusaha dengan cara yang wajar. 

3. Tulisan yang baik selalu utuh dan padu, artinya jika pembaca dapat 

mengikutinya dengan mudah karena ia diorganisasikan dengan jelas 

menurut suatu perencanaan dan karena bagian-bagiannya dihubungkan 

satu dengan yang lain, baik dengan perantara pola yang mendasarinya atau 

dengan kata atau frase penghubung. 

4. Tulisan yang baik selalu ekonomis, artinya seorang penulis yang ingin 

memikat perhatian pembacanya harus berusaha terus untuk menjaga agar 
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karangannya pada dan lurus ke depan. Sehingga penulis tidak akan 

membiarkan waktu pembaca hilang sia-sia. 

5. Tulisan yang baik selalu memenuhi kaidah-kaidah garamatika, artinya 

tulisan yang dihasilkan menggunakan bahasa baku. 

Hairston (1991:99) dikemukakan bahwa tulisan yang baik dapat ditinjau 

dari beberapa segi. Pertama, dari segi isi (masalah yang dituliskan). Secara 

ideal, isi atau masalah yang ditulis harus memnuhi kualitas yang baik. Kualitas 

yang baik antara lain: (1) benar artinya isi yang ditulis itu mempunyai 

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; (2) bermanfaat 

(ada gunanya); (3) baru (tidak basi); (4) menunjang nilai kemanusiaan; (5) 

merangsang pemecahan masalah; dan (6) menarik  karena keunikannya). 

Kedua, dari segi gaya penyajiannnya, tulisan harus mudah diikuti pembaca. 

Patokan penataan ide ini secara umum dapat mengikuti saran yang 

dikemukakan oleh Grice  tentang maxim of cooperative yaitu maxim (1) 

kuantitatif, (2) kualitatif, (3) cara (manner), dan (4) relevansi. Selain itu, 

tulisan yang baik bisaanya dilengkapi dengan sajian informasi nonteks yang 

baik pula. Ketiga, dari segi bahasa tulisan seharusnya mencerminkan 

penggunaan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa di tulisan dapat 

dilihat dari segi ketepatan bentuk bahasa dan kesesuaiannya. Ketepatan bentuk 

bahasa itu dapat dilihat dari keterimaan. 

Berdasarkan ciri-ciri tulisan yang baik menurut pendapat beberapa ahli 

di atas, dapat dikhususkan bahwa ciri-ciri tulisan yang baik dalam menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif pada 
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siswa SD Negeri 1 Daren Kabupaten Jepara yaitu mampu mendeskripsikan 

gambar yang ada pada puzzle dengan menggunakan kata, kalimat, ejaan, dan 

tanda baca yang tepat. 

 

2.2.1.3  Tujuan Menulis dan Pengajaran Menulis 

Tujuan menulis merupakan dasar dari tujuan pengajaran menulis. 

Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran menulis adalah agar siswa 

mampu menuangkan gagasan, pendapat, dan pengetahuan secara tertulis serta 

memiliki kegemaran menulis.  

Tarigan (1986:23-24) tujuan menulis adalah (1) tulisan yang bertujuan 

untuk memberitahukan atau mengajarkan; (2) tulisan yang bertujuan untuk 

meyakinkan atau mendesak; (3) tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau 

menyenangkan atau mengandung tujuan estetik; dan (4) tulisan yang 

mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat dan berapi-api. 

Hugo hartig ( dalam Mukhlisoh, 1994:234) tujuan menulis adalah 

sebagai berikut. (1) assignment purpose, penulis menulis sesuatu karena 

ditugaskan bukan atas kemauan sendiri, misalnya para siswa diberi tugas 

merangkum buku; (2) alitruistic purpose, penulis bertujuan untuk 

menyenangkan para pembaca, menghindari kedukaan para pembaca, ingin 

menolong para pembaca memahami, menghargai perasaaan dan penalarannya, 

ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan 

dengan karya-karyanya itu sehingga penulis benar-benar dapat 

mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan bagi kepentingan pembaca; (3) 
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persuasive purpose, penulis bertujuan mempengaruhi pembaca agar para 

pembaca yakin akan kebenaran gagasan atau ide yang dituangkan atau 

diutarakan oleh penulis; (4) informational purpose, penulis menuangkan ide 

atau gagasan dengan tujuan memberikan informasi agar para pembaca menjadi 

tahu mengenai apa yang diinformasikan penulis; (5) self expressive purpose, 

penulis berusaha untuk memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri 

kepada para pembaca; (6) creative purpose, penulis bertujuan agar para 

pembaca dapat memiliki nilai-nilai kesenian dengan membaca tulisan si 

penulis, dan (7) problem solving purpose, penulis berusaha memberi kejelasan 

kepada para pembaca tentang bagaimana cara mengatasi suatu masalah. 

Tujuan menulis menurut Semi (2007:14) ada lima tujuan orang menulis 

yaitu (1) untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain agar orang lain atau 

pembaca tahu tentang apa yang dialami yang bersangkutan; 2) untuk 

memberikan petunjuk atau pengarahan; (3) untuk menjelaskan sesuatu agar 

pembaca menjadi paham, pengetahuan bertambah, dan dapat bertindak dengan 

lebih baik pada masa yang akan datang; (4) untuk meyakinkan orang lain 

tentang pendapat atau pandangan mengenai sesuatu; dan (5) untuk 

merangkum. 

Adapun tujuan pengajaran menulis adalah (1) membantu para siswa 

memahami bagaimana caranya ekspresi tulis dapat melayani mereka dengan 

jalan menciptakan situasi-situasi di dalam kelas yang jelas memerlukan karya 

tulis dan kegiatan menulis; (2) mendorong para siswa mengekspresikan diri 

mereka secara bebas dalam bentuk tulisan; (3) mengajar para siswa 
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menggunakan bentuk yang tepat dalam menulis dengan cara membantu para 

siswa menulis sejumlah maksud dengan sejumlah cara dengan keyakinan pada 

diri sendiri secara bebas ( Peck dan Schukz dalam Tarigan 1986:9). 

Adapun tujuan pengajaran menulis Syafi’ie (1996:56-57) yaitu: 

1. Mampu memilih dan menata gagasan dengan penalaran yang logis dan 

sistematis. 

2. Mampu menuangkannya ke dalam bentuk-bentuk tuturan bahasa Indonesia 

sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. 

3. Mampu menuliskannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan. 

4. Mampu memilih ragram bahasa Indonesia sesuai dengan konteks 

komunikasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan menulis adalah mengungkapkan 

gagasan kepada pembaca, sedangkan tujuan pengajaran menulis adalah agar 

para siswa memiliki keterampilan menulis sehingga siswa mampu 

mengekspresikan gagasan, ide, dan perasaaan yang dimiliki dalam bentuk 

tulis.  

 

2.2.1.4 Manfaat Menulis  

Menulis mempunyai banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penulis 

itu sendiri, menurut Akhadiah (1996:4-5) menyebutkan ada delapan manfaat, 

yakni (1) penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya; (2) penulis 

dapat terlatih dalam megembangkan berbagai gagasan; (3) penulis dapat lebih 
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banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan 

topik yang ditulis; (4) penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan 

secara sistematis serta mengungkapkannya secara tersurat; (5) penulis akan 

dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih objektif; (6) 

dengan menulis sesuatu di atas kertas, penulis akan lebih mudah memecahkan 

permasalahan, yaitu dengan menganalisis secara tersurat dalam konteks yang 

lebih kongkrit; (7) dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar 

secara aktif; dan (8) dengan kegiatan menulis yang terencana akan 

membisaakan penulis berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. 

Graves (dalam Akhadiah, 1997:1.4) menyampaikan ada empat manfaat 

menulis sebagai berikut: 

1. Menulis menyumbang kecerdasan, hal ini karena menulis merupakan 

suatu aktivitas yang kompleks karena menuntut penulis untuk mampu 

mengharmonikan aspek-aspek yang berhubungan dengan kegiatan 

menulis. 

2. Menulis mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, seseorang mesti 

menyiapkan dan mensuplai sendiri segala sesuatunya, yakni unsur 

mekanik tulisan yang benar (pungtuasi, ejaan, diksi, pengalimatan, dan 

pewacanaan), bahasan topik, serta pertanyaan dan jawaban yang harus 

diajukan dan dipuaskannya sendiri. Agar hasilnya enak dibaca, maka apa 

yang dituliskan harus ditata dengan runtut, jelas, dan menarik. 
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3. Menulis melatih keberanian, hal ini karena penulis harus berani 

menampilkan kediriannya, termasuk pemikiran,  perasaan, gaya, serta 

menawarkannya kepada publik. 

4. Menulis mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi, 

perolehan informasi itu dimaksudkan agar dapat memahami dan 

mengingat dengan baik, serta menggunakannya kembali untuk 

keperluannya dalam menulis. 

Manfaat menulis menurut Lasa (2005:23-28) menyebutkan ada enam 

manfaat, yakni sebagai berikut. 

1. Memperoleh keberanian  

Kebanyakan orang takut menulis karena khawatir kalau-kalau tulisannya 

ditolak, dicemooh, disalahkan, dan kekhawatiran lainnya. Padahal apa 

yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Ketakutan harus dilawan 

dengan berusaha menaklukkan ketakutan itu sendiri. Jika ingin menulis, 

maka seseorang harus memaksa dan melawan ketakutannya agar bisa 

menulis. 

2. Menyehatkan kulit wajah 

Menulis memang menyenangkan dan mengasyikkan. Dengan menulis, kita 

bisa keluar dari kesumpekan dan ada sesuatu yang bisa diberikan kepada 

orang lain. Maka, menulis ada kaitannya dengan masalah kesehatan dapat 

dianggap mampu menghindari stres.  
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3. Membantu memecahkan masalah 

Menulis sebenarnya merupakan proses berpikir jangka panjang. Dalam 

jangka waktu tertentu, aktivitas menulis memaksa orang untuk merenung 

dan memusatkan perhatian lebih panjang pada suatu masalah.  

4. Membantu untuk memperoleh dan mengingat informasi 

Proses menulis sebenarnya merupakan suatu proses pengungkapan 

kembali tentang segala sesuatu yang telah terekam dalam otak seseorang. 

Jika masalah-masalah itu ditulis dan sering ditulis, maka sama artinya 

dengan mengulang kembali memori yang ada. 

5. Mengatasi trauma 

Dalam sejarah perkembangan hidup, seseorang kadang-kadang pernah 

mengalami hal-hal yang traumatis. Kondisi ini tidak mudah dihilangkan 

begitu saja. Bisa-bisa hal ini menjadi penghambat pengembangan jiwa 

seseorang. Oleh karena itu, menulis dapat dijadikan sebagai salah satu 

media untuk mengurangi hal-hal yang dianggap trauma oleh seseorang. 

6. Menjernihkan pikiran 

Menulis pada hakikatnya adalah usaha mengekspresikan pelbagai 

kesumpekan, ketidakadilan, kejengkelan, dan perasaan lain. Apabila 

dikeluarkan melalui tulisan, maka kesumpekan itu dapat berkurang, hilang, 

dan ada kepuasan tersendiri. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa manfaat menulis ternyata begitu besar yakni melatih penulis untuk 

dapat terlatih dalam megembangkan berbagai gagasan, menulis dapat 
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mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, dapat membantu untuk 

memperoleh dan mengingat informasi, dan dengan kegiatan menulis yang 

terencana akan membisaakan penulis berpikir serta berbahasa secara tertib dan 

teratur. 

 

2.2.1.5 Langkah-Langkah Menulis 

Suparno (2004:1.14-1.21) menyatakan ada tiga tahapan penulisan yakni 

tahap prapenulisan, tahap penulisan, dan tahap pascapenulisan. 

Tahap prapenulisan terdapat aktivitas (1) memilih topik; (2) 

menetapkan tujuan dan sasaran; (3) mengumpulkan bahan atau informasi yang 

diperlukan; dan (4) mengorganisasikan ide atau gagasan dalam bentuk 

kerangka karangan. 

Kegiatan yang mula-mula dilakukan jika akan menulis adalah 

menentukan topik. Dalam pemilihan topik perlu mempertimbangkan beberapa 

hal yaitu topik itu cukup menarik terutama bagi penulis, topik yang dipilih 

dikenal baik dalam arti kita mempunyai pengetahuan yang memadai tentang 

topik itu, dan topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. 

Setelah berhasil memilih topik, maka langkah selanjutnya adalah 

mempertimbangkan maksud dan tujuan penulisan. Yang dimaksud dengan 

tujuan dalam konteks ini adalah tujuan mengarang, seperti menghibur, 

memberi tahu, mengklarivikasi, atau membujuk. Tujuan ini perlu diperhatikan 

selama penulisan yang berlangsung agar misi karangan dapat tersampaikan 

dengan baik. 
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Jika tujuan penulisan sudah dirumuskan, kita dapat menentukan atau 

mengumpulkan informasi pendukung. Sebelum menulis kita mencari, 

mengumpulkan, dan memilih informasi yang dapat mendukung, memperluas, 

memperdalam, dan memperkaya isi tulisan kita. Tanpa pengetahuan dan 

wawasan yang memadai, maka tulisan itu akan dangkal dan tidak bermakna. 

Langkah terakhir dalam menulis pada tahap prapenulisan adalah 

mengorganisasikan ide atau gagasan. Untuk mempermudah 

mengorganisasikan ide, dapat dibuat kerangka karangan. Sebagai pendahuluan 

kerangka karangan 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. 

Tahap selanjutnya adalah tahap penulisan, struktur karangan terdiri atas 

bagian awal, isi, dan akhir. Awal karangan berfungsi untuk memperkenalkan 

dan sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan kita. Isi karangan 

menyajikan bahasan topik atau ide utama. Akhir karangan berfungsi untuk 

mengembalikan pembaca pada ide-ide karangan melalui perangkuman ide-ide 

penting. 

Tahap terakhir adalah pascapenulisan, didalamnya meliputi 

penyuntingan baik berupa kegiatan pemeriksaan, membaca ulang, serta 

memperbaiki unsur-unsur karangan mekanik dan isi karangan. Bertolak dari 

pendapat di atas, maka kegiatan penyuntingan dan perbaikan karangan dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) membaca keseluruhan 
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karangan; (2) menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, ditambah, 

disempurnakan; serta (3) melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat 

penyuntingan. 

Akhadiah, dkk. (1996:3-5) menyatakan bahwa secara teoretis proses 

menulis meliputi tiga tahap utama yakni, prapenulisan, penulisan, dan revisi. 

Pada tahap-tahap penulisan kita membuat persiapan yang dipergunakan 

pada tahap penulisan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) 

pemilihan topik, (2) pembatasan topik, (3) penentuan judul, (4) tujuan 

penulisan, (5) bahan penulisan, dan (6) kerangka karangan. 

Kegiatan yang dilakukan jika kita akan menulis adalah menentukan 

topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik 

yaitu, topik yang dipilih memiliki manfaat, topik itu cukup menarik terutama 

bagi penulis, topik yang dipilih dikenal baik dalam arti kita mempunyai 

pengetahuan yang memadai tentang topik itu, bahan yang diperlukan dapat 

diperoleh dan cukup memadai, dan topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu 

sempit. 

Setelah berhasil memilih topik, langkah selanjutnya adalah membatasi 

topik. Setelah diperoleh topik yang sesuai maka topik itu dinyatakan dalam 

suatu judul.  

Syarat-syarat penentuan judul antara lain judul karangan harus sesuai 

sesuai dengan topik, judul karangan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frasa 

bukan dalam bentuk kalimat, judul karangan diusahakan sesingkat mungkin, 

dan judul karangan harus dinyatakan secara jelas. 
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Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisannya. 

Perumusan tujuan sangat penting dan harus dilakukan terlebih dahulu, karena 

dengan menentukan tujuan penulisan akan diketahui apa yang harus dilakukan 

pada tahap penulisan. 

Setelah tujuan penulisan dirumuskan dengan tepat, maka kita dapat 

menentukan bahan penulisan. Yang dimaksud dengan bahan penulisan adalah 

semua informasi atau data yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

penulisan. 

Langkah terakhir dalam tahap prapenulisan adalah mengorganisasikan 

karangan. Agar organisasi karangan dapat ditentukan, kita harus menyusun 

kerangka karangan. Penyusunan kerangka karangan dapat menghindarkan 

penulis dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. 

Tahap penulisan membahas setiap butir topik yang ada dalam kerangka 

karangan. Dalam mengembangkan gagasan menjadi suatu karangan yang utuh 

diperlukan bahasa. Untuk itu, kita harus menguasai kosa kata yang 

mendukung gagasan dan harus mampu memilih kata dan istilah yang tepat 

sehingga gagasan dapat dipahami pembaca dengan tepat pula. Kata-kata 

tersebut dirangkai menjadi kalimat-kalimat yang efektif, kalimat-kalimat harus 

disusun menjadi paragraf yang memenuhi persyaratan. Tulisan juga harus 

ditulis dengan ejaan yang berlaku disertai tanda baca yang tepat. 

Jika tulisan sudah selesai, maka tulisan tersebut perlu dibaca kembali. 

Mungkin tulisan itu perlu diperbaiki , direvisi, dikurangi, atau diperluas. Pada 

tahap revisi ini bisaanya diteliti secara menyeluruh mengenai logika, 
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sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, pembuatan 

catatan kaki, daftra pustaka, dan sebagainya. 

Tahapan menulis menurut Semi (2007:46-52) secara garis besar dapat 

dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pratulis, tahap penulisan, dan tahap 

penyuntingan. Tahap pratulis, meliputi pertama penetapan topik yang artinya 

memilih secara tepat berbagai kemungkinan topik yang ada. Dalam tahap ini 

penulis mempertimbangkan menarik atau tidaknya suatu topik. Kedua, 

menetapkan tujuan, artinya menentukan apa yang hendak dicapai atau 

diharapkan penulis dengan tulisan yang hendak disusunnya. Ketiga, 

mengumpulkan informasi pendukung, artinya sebuah topik yang dipilih akan 

layak ditulis setelah dikumpulkan informasi yang memadai tentang topik itu 

seperti pendapat beberapa ahli atau penulis tentang topik tersebut. Keempat, 

merancang tulisan, artinya topik tulisan yang telah ditetapkan dipilah-pilah 

menjadi subtopik atau sub-subtopik.  

Tahap berikutnya adalah tahap penulisan, pada tahap ini merupakan 

tahap yang paling penting karena pada tahap ini semua persiapan yang telah 

dilakukan pada tahap pratulis dituangkan ke dalam kertas. Pada tahap ini, 

diperlukan adanya konsentrasi penuh penulis terhadap apa yang sedang 

dituliskan. Pada saat mencurahkan gagasan ke dalam konsep tulisan, penulis 

berkonsentrasi kepada tiga hal. Pertama, konsentrasi terhadap gagasan pokok 

tulisan. Kedua, konsentrasi terhadap tujuan tulisan, hal ini dilakukan agar 

tulisan tidak melenceng ke tujuan lain. Ketiga, konsentrasi terhadap kriteria 

calon pembaca, artinya pada saat menulis, penulis selalu mengingat siapa 
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calon pembacanya. Keempat, konsentrasi terhadap kriteria penerbitan 

khususnya untuk tulisan yang akan diterbitkan. Tahap yang terakhir yakni 

tahap pascatulis, dalam pascatulis ini terdapat dua kegiatan utama, pertama 

kegiatan penyuntingan yaitu kegiatan membaca kembali dengan teliti draf 

tulisan dengan melihat ketepatan dengan gagasan utama, tujuan penulisan, 

calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Dalam kegiatan penyuntingan, harus 

diperhatikan dengan teliti kesalahan kentara. Untuk itu perlu dicek ketepatan 

angka-angka dan nama sesuatu, penulisan kutipan, penerapan ejaan yang 

sesuai dengan EYD, dan pengembangan paragraf yang baik. Kedua, penulisan 

naskah jadi yaitu kegiatan paling akhir yang dilakukan. Setelah penyuntingan 

dilakukan, barulah naskah jadi ditulis ulang dengan rapi dan dengan 

memperhatikan secara serius masalah perwajahan. 

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa langkah-langkah yang 

dikemukakan itu hampir sama, yang berbeda hanyalah urutan dan pembagian 

langkah-langkah yang mereka gunakan. 

 

2.2.1.6 Pengajaran Kemampuan Menulis pada Siswa Sekolah Dasar  

Menulis merupakan salah satu kemampun berbahasa yang perlu 

dimiliki oleh setiap siswa Sekolah Dasar. Dengan memiliki kemampuan 

menulis maka siswa dapat mengomunikasikan semua gagasan, ide, 

penghayatan dan pengalamannya ke berbagai pihak, terlepas dari ikatan waktu 

dan tempat. Di samping itu, siswa pun dapat meningkatkan dan memperluas 

pengetahuannya melalui tulisan-tulisan. 
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Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya untuk siswa Sekolah Dasar keterampilan menulis adalah menulis 

karangan naratif dan karangan nonnaratif dengan memperhatikan tujuan dan 

ragam pembaca, pemakaian ejaan dan tanda baca, dan kosakata yang tepat 

dengan menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra 

berupa cerita dan puisi. Kompetensi menulis juga diarahkan untuk 

menumbuhkan kebisaaan menulis. 

Pengajaran menulis di Sekolah Dasar dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu menulis permulaan di kelas rendah (1-2) dan menulis lanjutan di kelas 

tinggi (3-6) (Mulyati, 2005: 2.33). Dalam kurikulum 2006, standar kompetensi 

yang harus dicapai oleh siswa kelas III adalah mampu mengungkapkan 

pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam menulis paragraf 

deskripsi. Kelas III termasuk kategori kelas tinggi, pembelajaran menulis 

lanjutan. Siswa sering dilatih untuk menulis. Dengan latihan terus-menerus 

siswa akan mengalami peningkatan kemampuan menulisnya. 

 

 

 

 

 



 

 

36

2.2.2 Paragraf Deskripsi 

Pada subbab ini akan membahas tentang pengertian paragraf, syarat-

syarat paragraf, pengertian paragraf deskripsi, langkah-langkah menulis 

paragraf deskripsi, dan ciri-ciri paragraf deskripsi. 

 

2.2.2.1 Pengertian Paragraf 

Paragraf disebut juga alinea. Kata paragraf diserap dari bahasa Inggris 

paragraph, sedangkan kata alinea dari bahasa Belanda dari kata latin a linea 

yang berarti “ mulai dari garis baru”. Kata Inggris paragraph terbentuk dari 

kata Yunani, para yang berarti “sebelum” dan grafein yang berarti “ menulis 

atau menggores”. Dulu kata ini hanya sebuah nama untuk tanda yang 

diletakkan di depan garis sebagai ciri awal paragraf. 

Akhadiah (1988:144) paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran 

dalam sebuah karangan. Paragraf juga dapat dikatakan karangan yang paling 

singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu 

gagasan dimulai dan diakhiri. 

Keraf ( dalam Mukhlisoh,1994:2990 menyebut paragraf dengan alinea. 

Menurutnya alinea adalah suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih 

tinggi atau lebih luas dari kalimat.  

Wiyanto (2004:15) paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling 

berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk 

mendukung buah pikiran yang besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan 

dalam seluruh tulisan.  
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Maimunah (2007:41) menyebutkan paragraf adalah sebuah wacana 

mini atau satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan 

beberapa kalimat, artinya setiap unsur pada karangan panjang ada pada 

paragraf. 

Menurut Wagiran dan Mukh. Doyin (2005:51) menyimpulkan bahwa 

paragraf adalah bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang 

berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah 

kalimat yang tersusun secara sistematis yang di dalamnya terdapat pokok 

pikiran yang diungkapkan oleh penulis kepada pembaca. 

 

2.2.2.2 Syarat-Syarat  Paragraf yang Baik 

Paragraf yang baik adalah paragraf yang mampu meyampaikan ide atau 

gagasan sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Maka dari itu, ada beberapa 

hal atau prasyarat agar suatu paragraf dikatakan baik. 

 Dalam pengembangan paragraf menurut Akhadiah (1988:148-152), 

kita harus menyajikan dan mengorganisasikan gagasan menjadi suatu paragraf 

yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu ialah kesatuan, kepaduan dan 

kelengkapan. Pertama kesatuan, tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan 

pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut. 

Oleh karena itu, dalam pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur 

yang sama sekali tidak berhubungan dengan topik atau gagasan pokok 

tersebut. Penyimpangan akan menyulitkan pembaca. Jadi, satu paragraf hanya 
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boleh mengandung satu gagasan pokok atau topik. Semua kalimat dalam 

paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. 

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi 

atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan 

kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh 

kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. 

Ketiga, suatu paragraf dikatakan lengkap, jika berisi kalimat-kalimat 

penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat 

utama. Sebaliknya suatu paragraf dikatakan tidak lengkap, jika tidak 

dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. 

Syarat-syarat pembentukan alinea menurut Keraf (1993:67) sebagai 

berikut: (1) kesatuan; (2) koherensi; dan (3) perkembangan alinea. 

Pertama adalah kesatuan, kesatuan dalam alinea adalah bahwa semua 

kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, 

suatu tema tertentu. 

Kedua, koherensi yang dimaksud adalah kekompakan hubungan antara 

sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk alinea itu. 

Ketiga adalah perkembangan alinea, perkembangan alinea ini adalah 

penyusunan atau perincian daripada gagasan-gagasan yang membina alinea 

itu. 

Syarat-syarat paragraf yang baik menurut Wagiran dan Mukh. Doyin 

(2005:51-53) ada tiga, yakni sebagai berikut: 
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1. Kesatuan. 

Yang dimaksud kesatuan adalah adanya satu pokok pikiran dalam 

sebuah paragraf. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf 

perlu ditata secara cermat agar tidak satu pun kalimat yang menyimpang dari 

pokok pikiran atau ide pokok paragraf itu. Apabila ada kalimat  yang 

menyimpang dari pokok pikiran atau ide pokok paragraf itu, paragraf itu tidak 

padu dan tidak utuh. 

2. Kepaduan. 

Kepaduan paragraf dapat dilihat dari penyusunan kalimat secara logis 

dan ungkapan-ungkapan (kata-kata) pengait antarkalimat. Urutan yang logis 

akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf itu.  

3. Isi yang memadai. 

Sebuah paragraf dikatakan memiliki isi yang memadai jika memiliki 

sejumlah rincian yang terpilih dengan patut sebagai pendukung pokok pikiran 

paragraf. Pembaca berharap akan menemukan semua informasi yang 

keterkaitan dengan pokok pikiran paragraf secara memadai. 

Paragraf yang baik menurut Semi (2007:92-110) memiliki empat 

persyaratan. Pertama, unsur kesatuan, hal ini berarti tidak boleh ada dalam 

satu paragraf mengandung dua atau lebih pokok pikiran. Kalau terdapat dua 

atau lebih pokok pikiran, maka masing-masing pokok pikiran dituangkan ke 

dalam paragraf tersendiri. Kedua, unsur penyatuan (koherensi), yaitu upaya 

untuk mengikat semua kalimat yang ada dalam satu paragraf sehingga 

merupakan kesatuan yang saling terkait, yang secara bersama-sama 
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mendukung topik paragraf. Ketiga, unsur kecukupan pengembangan. Setiap 

gagasan yang dituangkan ke dalam paragraf, khususnya paragraf penjelas 

mestilah disusun sedemikan rupa sehingga gagasan yang disampaikan cukup 

jelas. Keempat, unsur susunan yang terpola. Sebuah paragraf yang 

dikembangkan dengan menggunakan beberapa kalimat itu harus diatur dengan 

suatu sistem yang tepat dan sesuai dengan hakikat topik paragraf dan tujuan 

pengembangannya.   

Dengan demikian, dapat ditarik suatu simpulan bahwa suatu paragraf 

dikatakan baik jika memiliki tiga syarat yakni, kohesi, koherensi, dan 

kesesuaian dalam pengembangan gagasan. 

 

2.2.2.3 Pengertian  Paragraf Deskripsi 

Kata deskripsi berasal dari Bahasa Latin describe yang berarti 

menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah deskripsi adalah 

suatu paragraf yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, 

sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan 

merasakan) apa yang harus dilukiskan itu sesuai dengan citra penulis. 

(Suparno, dkk 2004:4.5) 

Deskripsi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha menyajikan 

suatu proyek atau suatu hal sedemikian rupa, sehingga obyek itu seolah-olah 

berada didepan mata kepala pembaca, seakan-akan para pembaca melihat 

sendiri obyek itu. Deskripsi memberi suatu citra mental mengenai sesuatu hal 

yang dialami, misalnya pemandangan, orang, atau sensasi (Keraf, 1995:16) 
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Deskripsi adalah satu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh. 

Karangan diskriptif berhubungan dengan pengalaman pancaindra seperti 

penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. (Parera 

1993:5). 

Menurut Wagiran dan Mukh. Doyin (2005:55) paragraf deskripsi 

adalah paragraf yang berisi lukisan apa, yang tertangkap oleh indera, baik 

yang terlihat, terdengar, terasa, teraba, atau tercium. Semua hasil penginderaan 

selanjutnya diolah oleh perasaan dan dilukiskan dengan kata-kata sebagai 

sebuah paragraf deskripsi. 

Menurut Wiyanto (2004:64) deskripsi merupakan paragraf yang 

bertujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, 

gagasan, tempat, peristiwa dan semacamnya yang diinginkan atau yang ingin 

disampaikan penulis. 

Deskripsi merupakan paragraf yang melukiskan atau menggambarkan 

sesuatu dengan bahasa tentang suatu hal atau peristiwa secara objektif. 

Dengan harapan pembaca seolah-olah melihat keadaan dan peristiwa tersebut 

secara langsung. (Maimunah 2007:46) 

Menurut Semi (2007:66), deskripsi ialah tulisan yang tujuannya untuk 

memberikan rincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi 

pengaruh pada emosi dan menciptakan imajinasi pembaca bagaikan melihat, 

mendengar, atau merasakan langsung apa yang disampaikan penulis. 
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Muslich (2007) deskripsi merupakan paragraf yang berisi gambaran 

mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, 

mendengar, atau merasakan hal tersebut. 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf 

deskripsi adalah suatu bentuk paragraf yang di dalamnya berusaha 

menggambarkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-

olah merasakan, melihat, dan mendengar hal yang dideskripsikan. 

 

2.2.2.4 Ciri-Ciri Paragraf Deskripsi 

Adapun ciri-ciri yang dimiliki paragraf deskripsi yaitu, (1) hal-hal yang 

menyentuh panca indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, 

atau perabaan) dijelaskan secara terperinci; (2) penggambaran atau pelukisan 

berupa perincian disusun secara berurutan mungkin dari kanan ke kiri, dari 

atas ke bawah, dari depan ke belakang (penyajian urutan ruang); (3) dalam 

penggambaran benda atau manusia dapat dengan mengamati bentuk, warna, 

dan keadaan objek secara detail atau terperinci menurut penangkapan si 

penulis, 4) dan unsur perasaan lebih tajam daripada pikiran. (Tjakroek, 2008). 

Ciri-ciri deskripsi menurut Semi (2007:66-67) adalah sebagai berikut. 

1. Deskripsi berupaya memperlihatkan detil atau rinci tentang objek. 

2. Deskripsi lebih bersifat mempengaruhi emosi pembaca dan membentuk 

imajinasi pembaca. 
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3. Deskripsi umumnya menyangkut objek yang dapat diinderai oleh 

pancaindera sehingga objeknya, pada umumnya benda, alam, warna, 

manusia. 

4. Deskripsi disampaikan dengan gaya memikat dan dengan pilihan kata 

yang menggugah. 

5. Organisasi penyajiannya lebih umum menggunakan susunan ruang. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

ciri-ciri paragraf deskripsi adalah (1) menggambarkan objek secara detail 

sehingga pembaca seolah-olah merasakan sendiri; (2) lebih bersifat 

mempengaruhi emosi pembaca dan membentuk imajinasi pembaca; (3) 

disampaikan dengan gaya memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah; 

dan (4)  penyajiannya lebih umum menggunakan susunan ruang. 

 

2.2.2.5 Langkah-Langkah Menulis Paragraf Deskripsi 

Untuk mempermudah pendiskripsian berikut akan disajikan langkah-

langkahnya: 1) menentukan apa yang akan dideskripsikan orang atau tempat; 

2) merumuskan tujuan pendeskripsian: apakah dilakukan sebagai alat bantu 

karangan narasi, eksposisi, argumentasi atau persuasi; 3) menetapkan bagian 

yang akan dideskripsikan: kalau yang dideskripsikan orang, apakah yang akan 

dideskripsikan itu ciri-ciri fisik, watak, gagasan, atau benda-benda di sekitar 

tokoh; dan 4) merinci dan mensistematiskan hal-hal yang menunjang kekuatan 

bagian yang akan dideskripsikan.(Suparno, dkk 2004:4.21). 
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Menurut Muslich (2007) ada lima langkah dalam menyusun paragraf 

deskripsi, yaitu: (1) menetukan tema atau objek yang akan dideskripsikan; (2) 

menentukan tujuan; (3) menentukan aspek-aspek yang akan dideskripsikan 

dengan melakukan pengamatan; (4) susunlah aspek-aspek tersebut kedalam 

urutan yang baik, apakah urutan waktu, urutan lokasi, atau urutan menurut 

kepentingan; dan (5) kembangkan kerangka menjadi deskripsi. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

pada intinya sebelum menyusun sebuah paragraf  terlebih dahulu kita harus 

menentukan tema, merumuskan tujuan,menyusun aspek-aspek tersebut ke 

dalam urutan yang baik, menyusun kerangka karangan, kemudian 

mengembangkan kerangka karangan. 

 

2.2.3 Media Pembelajaran 

Pada subbab ini akan membahas tentang pengertian media, manfaat 

media, dan media puzzle. 

2.2.3.1 Pengertian Media 

Soeparno (1988:1-3), media adalah suatu alat yang dipakai sebagai 

saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi 

dari sumber (resource) kepada penerima (receiver). Media pengajaran berbeda 

dengan alat peraga maupun alat pengajaran. Alat pengajaran adalah alat yang 

dipakai untuk menunjang berlangsungnya proses belajar-mengajar. Jadi, 

merupakan peralatan yang semata-mata dipandang dari segi hardware saja. 

Sedangkan media merupakan paduan antara hardware dengan software atau 
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perangkat keras yang diisi dengan perangkat lunak barulah dapat disebut 

media. 

Arsyad (1997:4) mengemukakan bahwa media adalah komponen 

sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Gerlach dan Elly (dalam Arsyad 1997:3) mengatakan media apabila 

dipahami secar garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. 

Sadiman, dkk. (2008:7) menyebutkan media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala 

bentuk alat, kegiatan maupun sarana yang dapat digunkan untuk menunjang 

kegiatan belajar-mengajar sehingga pesan yang hendak disampaikan dapat 

dipahami oleh siswa. 

 

2.2.3.2 Manfaat Media 

Media pendidikan memiliki manfaat yang sangat besar bagi dunia 

pendidikan. Dengan penggunaan medai maka akan membantu guru dalam 

penyampaian materi. Berikut akan dijabarkan beberapa manfaat media. 

Arsyad (1997:26-27) menyebutkan ada empat manfaat media, yakni (1) 

media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 
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sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar; (2) 

media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya; (3) media 

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, indera, dan waktu; dan (4) 

media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

adanya interaksi langsung dengan guru dan lingkungannya.  

Suyatno (2005:14) mengemukakan ada delapan manfaat media, yakni 

(1) menyingkirkan keseriusan yang menghambat; (2) menghilangkan stres 

dalam lingkungan belajar; (3) mengajak orang terlihat penuh; (4) 

meningkatkan proses belajar; (5) membangun kreativitas diri; (6) mencapai 

tujuan dengan ketidaksabaran; (7) meraih makna belajar melalui pengalaman; 

dan (8) memfokuskan siswa sebagai subjek belajar. 

Sadiman, dkk. (2005:17-18) menyebutkan manfaat media yakni (1) 

memperjelas penyajian pesan agar pembaca tidak terlalu bersifat verbalistis; 

(2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera; (3) penggunaan 

media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak 

didik; dan  (4) dengan sifat yang unik pada masing-masing siswa maka 

manfaat media bagi guru adalah dapat memberikan perangsang yang sama, 

mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. 
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Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

media adalah untuk memperjelas dalam penyampaian materi sehingga siswa 

dapat memahaminya, menghilangkan kejenuhan, dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

dan penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif anak didik. 

 

2.2.3.3 Media Puzzle 

Media tidak asing lagi digunakan oleh para pendidik. Media digunakan 

sebagai alat bantu peserta didik untuk dapat mengerti pembelajaran. 

Penggunaan media juga dapat digunakan untuk membangkitkan motivasi 

belajar, sehingga para peserta didik dapat mengerti kegunaannya dalam sehari-

hari. 

Bermain sangat penting bagi anak sebab bermain adalah bekerja bagi 

anak. Dunia anak adalah dunia bermain dan belajar yang bersifat paling alami 

adalah bermain. Anak mendapat bermacam-macam pengetahuan dari bermain. 

Beberapa manfaat bermain adalah melatih fisik, kecerdasan dan ketangkasan 

otak. Dengan bermain, anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kesulitan 

dengan kemampuan sendiri (htttp://jualanbunda.multiply.com.Jurnal/item/4). 

 Salah satu permainan edukatif adalah permainan puzzle. Untuk pemula 

mungkin puzzle adalah sesuatu yang kurang menarik untuk anak, padahal 

puzzle bisa memberikan kesempatan belajar yang banyak. Sebagai sebuah 

permainan, puzzle memang secara tidak langsung dapat merangsang 
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kecerdasan kognitif, mental, dan daya juang si kecil. Kecerdasan kognitif yang 

bisa distimulasi, salah satunya adalah kecerdasan visualnya. Permainan ini 

sangat menarik minat anak dan membina semangat dengan belajar bermain 

puzzle. Seiring dengan perkembangan anak, mereka akan menikmati puzzle 

dengan kepingan yang lebih banyak. Beberapa manfaat bermain puzzle: 

a) Mengasah otak 

Puzzle adalah cara yang bagus untuk mengasah otak si kecil, melatih sel-

selnya, dan memecahkan masalah.  

b) Melatih koordinasi mata dan tangan 

Puzzle dapat melatih koordinasi tangan dan mata anak. Mereka harus 

mencocokkan keping-keping puzzle dan menyusunnya menjadi satu 

gambar. Permainan ini membantu anak mengenal bentuk dan ini 

merupakan langkah penting menuju pengembangan ketrampilan membaca.  

c) Melatih nalar 

Puzzle dalam bentuk manusia akan melatih nalar mereka. Mereka akan 

menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, kaki, dan lain-lain sesuai 

dengan logika.  

d) Melatih  kesabaran 

Puzzle juga dapat melatih kesabaran anak dalam menyelesaikan suatu 

tantangan. 

e) Pengetahuan 

Dari puzzle anak akan belajar, misalnya puzzle tentang warna dan bentuk.  

Anak dapat belajar tentang warna-warna dan bentuk yang ada. 
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Pengetahuan yang diperoleh dari cara ini bisaanya lebih mengesankan bagi 

anak dibanding dengan pengetahuan yang di hafalkan. Anak juga dapat 

belajar konsep dasar, binatang, alam sekitar, jenis buah alphabet dan lain 

lain (htttp://jualanbunda.multiply. com. Jurnal/item/4). 

Permainan puzzle di sekolah, bisa menjadi salah satu bentuk sosialisasi 

anak dengan teman-teman sekelasnya. Sekolah bisa memberikan satu puzzle 

besar di sebuah meja khusus, di mana anak-anak diminta menyelesaikannya 

secara berkelompok. Dengan begitu mereka juga belajar tentang kerja tim, 

tolong-menolong, dan mempererat hubungan anak yang satu dengan yang 

lainnya. 

A puzzle is a problem or enigma that challenges ingenuity. In a 
basic puzzle one is intended to piece together objects (puzzle 
pieces) in a logical way in order to come up with the desired 
shape, picture or solution. Puzzles are often contrived as a form 
of entertainment, but they can also stem from serious 
mathematical or logistical problems  in such cases, their 
successful resolution can be a significant contribution to 
mathematical research (Wikipedia, 2008:1). 

 
Puzzle merupakan permasalahan atau teka-teki yang menantang daya 

pikir. Pada puzzle dasar seseorang diarahkan untuk menyatukan bermacam 

keping-keping objek bersamaan (kepingan puzzle) dengan cara yang logis agar 

sesuai dengan bentuk, gambar atau solusi  yang dinginkan. Puzzle seringkali 

diusahakan  sebagai bentuk kesenangan atau hiburan, namun juga dapat 

berupa kasus atau permasalahan matematis atau logis yang serius dalam kasus 

semacam itu, resolusi sukses yang dicapai merupakan kontribusi besar bagi 

penelitian matematika (Wikipedia, 2008:1). 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Puzzle berarti 

sesuatu yang berbentuk kepingan-kepingan yang harus disusun agar menjadi 

bentuk yang sesuai dengan bentuk semula. 

 

2.2.4 Pembelajaran Kooperatif 

Pada subbab ini akan membahas tentang pengertian pembelajaran 

kooperatif, unsur-unsur pembelajaran kooperatif, dan manfaat pembelajaran 

kooperartif. 

 

2.2.4.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran gotong-royong atau cooperative learning merupakan 

sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja 

sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur (Karlina, 

2007:1). 

Slavin (dalam Doantara, 2008:1)  pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas 

dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk 

memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil dengan 

memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa 

bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan 

teman sebayanya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
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mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi 

narasumber bagi teman yang lain. 

Trianto (2007:41) pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit, jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. 

Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu 

memecahkan masalah-masalah kompleks. Jadi, hakikat sosial dan penggunaan 

kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang 

berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi 

belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap 

siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu 

untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar 

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran. 

Nurhadi dan Agus gerrad senduk (2003:60) pembelajaran kooperatif 

adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi 

yang silih asuh untuk menghindari ketersinanggungan dan kesalahpahaman 

yang dapat menimbulkan permusuhan. 

Abdurrahman dan Bintoro (menurut Nurhadi dan Agus Gerrad Senduk 

2003:60) menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pemeblajaran 

yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, 
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silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam 

masyarakat nyata. 

Eggen dan Kauchak (dalam Kholil, 2007:1) mendefinisikan 

pembelajaran kooperatif sebagai sekumpulan strategi mengajar yang 

digunakan guru agar siswa saling membantu dalam mempelajari sesuatu. Oleh 

karena itu, belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya.” 

Jadi pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang 

menitikberatkan pada kerjasama antaranggota dalam menemukan dan 

memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. 

 

2.2.4.2 Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Unsur-unsur pembelajaran kooperatif adalah, (1) siswa dalam 

kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggunga; 

(2) siswa bertanggungjawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti 

milik mereka sendiri; (3) siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di 

dalam kelompoknya memilki tujuan yang sama; (4) siswa haruslah membagi 

tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya; (5) 

siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang 

juga akan dikenakan untuk semua sanggota kelompok; (6) siswa berbagi 

kepimimpinan dan meraka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama 

selam proses belajarnya; dan (7) siswa akan diminta 

mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam 

kelompok kooperatif. (Ibrahim 2000:6)  
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Menurut Karlina (2008:1) untuk mencapai hasil yang maksimal, maka 

harus diterapkan lima unsur model pembelajaran gotong royong, yaitu:  

a. saling ketergantungan positif,  

b. tanggung jawab perseorangan, 

c. tatap muka, 

d. komunikasi antar anggota, dan  

e. evaluasi proses kelompok. 

Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

berikut (Lungdren, dalam Trianto 2007:47). 

a. Para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka “tenggelam atau 

berenang bersama.” 

b. Para siswa harus memiliki tanggungjawab terhadap siswa atau peserta 

didik lain dalam kelompoknya, selain tanggungjawab terhadap diri sendiri 

dalam mempelajari materi yang dihadapi. 

c. Para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan 

yang sama. 

d. Para siswa membagi tugas dan berbagi tanggungjawab di antara para 

anggota kelompok. 

e. Para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut 

berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 
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f. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh 

keterampilan bekerja sama selama belajar. 

g. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual 

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 

pembelajaran kooperatif meliputi, melatih siswa untuk memiliki 

tanggungjawab tinggi, siswa harus berpandangan bahwa mereka semua 

memiliki tujuan yang sama, siswa berbagi kepimimpinan dan mereka 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya, 

para siswa diajarkan untuk dapat bersosialisasi dengan teman lainnya dalam 

satu tim, dan para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan 

ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. 

 

2.2.5 Pengajaran Menulis Paragraf Deskripsi dengan Media Puzzle 

melalui Pembelajaran Kooperatif 

Proses belajar-mengajar dapat dikatakan efektif dan bermakna apabila 

terjadi interaksi antara guru dan siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat 

menciptakan pola pembelajaran yang aktif dan kreatif, sehingga siswa ikut 

aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Ada beberapa hal yang harus guru 

persiapkan untuk mendukung proses pembelajaran diantaranya, memilih 

teknik atau metode, model atau media pembelajaran yang tepat agar siswa 

tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran. Demikian juga dalam kegiatan 

menulis paragraf deskripsi, guru harus jeli memilah-milah model atau media 
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pembelajaran yang tepat, sehingga siswa antusias dalam belajar. Dengan 

ditrapkannya media puzzle melalui pembelajaran kooperatif, siswa diharapkan 

lebih mudah dalam mengungkapkan ide atau gagasannya. 

Dalam penelitian ini, penulis memilih media puzzle dan pembelajaran 

kooperatif untuk mendukung proses pembelajaran menulis paragraf deskrispi. 

Dengan digunakannya media puzzle dalam menulis paragraf deskripsi 

diharapkan agar siswa lebih mudah dalam menemukan ide atau gagasan. 

Sedangkan, pembelajaran kooperatif digunakan agar siswa dapat bekerja sama 

dengan anggota kelompok untuk menyusun puzzle yang kemudian digunakan 

untuk menulis paragraf deskripsi. Selain itu, fungsi pembelajaran kooperatif 

adalah agar antaranggota dapat saling membantu apabila salah satu anggota 

menemui kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi. 

Langkah yang dilakukan penulis dalam pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif yaitu (1) guru 

terlebih dahulu mengucapkan salam dan menanyakan kondisi siswa; (2) guru 

kemudian mengkondisikan siswa untuk mengikuti pembelajaran; (3) guru 

menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari beserta tujuan 

pembelajaran pada hari itu; (4) guru bertanya jawab dengan siswa tentang 

paragraf deskripsi; (5) guru menunjukkan beberapa contoh paragraf deskripsi, 

kemudian siswa diminta untuk menganalisisnya; (6) siswa memberikan 

pendapatnya mengenai paragraf deskrispi; (7) setelah itu, guru menjelaskan 

mengenai paragraf deskripsi yang meliputi pengertian, ciri-ciri, dan langkah-

langkahnya; (8) setelah siswa paham, guru mengelompokkan siswa yang 
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masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang untuk kegiatan 

menyusun puzzle; (9) sebelum dimulai guru terlebih dahulu menjelaskan 

aturan permainan yakni bagi kelompok yang dapat menyusun dengan cepat 

dan tepat akan mendapat hadiah; (10) setelah guru memberi aba-aba, masing-

masing kelompok berlomba-lomba menyusun puzzle; (11) setelah itu, guru 

memberikan tugas kepada siswa untuk menulis paragraf deskripsi sesuai 

dengan gambar yang ada pada puzzle; (12) guru meminta perwakilan siswa 

untuk membacakan hasil pekerjaannyan di depan kelas; (13) siswa beserta 

guru mengoreksi hasil pekerjaan yang telah dibacakan oleh temannya; (14) 

guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya di meja guru; 

(15) guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari pada 

pertemuan itu; dan (16) guru beserta siswa merefleksi hasil kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 

 

2.2.6 Kriteria Penilaian Menulis Paragraf Deskripsi dengan Media Puzzle 

melalui Pembelajaran Kooperatif 

Adapun kriteria penilaian dalam menulis paragraf deskripsi meliputi, 

(1) deskripsi berupaya memperlihatkan detail atau rincian tentang objek; (2) 

deskripsi lebih mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi pembaca; (3) 

dekripsi umumnya menyangkut objek yang diinderai oleh panca indera; (4) 

deskrispi disampaikan dengan gaya yang memikat dengan pilihan kata yang 

menggugah; dan (5) organisasi penyajiannya lebih umum menggunakan 

susunan ruang. (Semi, 2007:66) 
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Berdasarkan kriteria tersebut maka aspek penilaian dalam menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif 

yakni, (1) kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan; (2) pilihan kata 

atau diksi; (3) ejaan dan tanda baca; (4) kesesuaian isi dengan judul; (5) kohesi 

dan koherensi; dan (6) kerapian tulisan. 

Dalam pengambilan nilai diambil melalui tes perbuatan, yaitu siswa 

menerapkan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif dalam kegiatan 

menulis paragraf deskripsi. Selain itu, penilaian dilakukan selama siswa 

melakukan proses menulis paragraf deskripsi. Dalam pengambilan data nontes 

penulis dibantu oleh guru kelas beserta teman sejawat. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan kegiatan menuangkan gagasan, pikiran, dan perasaan 

ke dalam lambang-lambang bahasa.kegiatan menulis ini tidak bisa terlepas dari 

tiga kemampuan berbahasa lainnya, yaitu mendengarkan, berbicara, dan 

membaca. Dalam setiap kegiatan menulis terdapat suatu tujuan yang hendak 

dicapai oleh penulisnya. Salah satunya adalah memberikan gambaran tentang 

suatu objek tertentu kepada pembacanya. Tujuan tersebut mengacu pada kegiatan 

menulis paragraf deskripsi. 

Paragraf deskripsi yang dimaksud adalah paragraf yang bisa melukiskan 

suatu objek secara detail dan sistematis sesuai dengan apa yang dilukiskan. 

Paragraf deskripsi ini memberikan perincian tentang objek sehingga seakan-akan 

pembaca melihat, mendengar, atau mengalami langsung tentang objek tersebut. 
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Pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media puzzle 

diharapkan dapat menarik dan memotivasi siswa untuk aktif belajar. 

Ada kaitan antara penyajian media puzzle dengan keterampilan menulis 

paragraf deskripsi melalui pembelajaran kooperatif. Sebuah puzzle disajikan 

kepada siswa dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi, hal ini diharapkan 

agar membentuk pemahaman pada pikiran siswa tentang apa itu paragraf 

deskripsi. Pemahaman itu penting bagi bekal menulis paragraf deskripsi karena 

dapat memperlancar kegiatan menulis. 

Media puzzle yang disajikan dalam pembelajaran menulis dikaitkan 

dengan sebuah permainan. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan 

membentuk kelompok kecil. Kedua, masing-masing kelompok memberikan 

perwakilannya untuk maju ke dapan untuk mengambil puzzle lalu semua 

kelompok berlomba-lomba menyusun potongan puzzle secara kelompok. Dan 

yang ketiga, setelah terbentuk gambar yang dimaksud, siswa diminta mengamati 

dan menulis sebuah paragraf deskripsi pada selembar kertas. Dalam penyusunan 

paragraf ini dilakukan secara individu penggunaan media puzzle ini diharapkan 

dapat merangsang dan menarik siswa untuk menghasilkan sebuah paragraf 

deskripsi dengan benar. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian mengenai penyajian media puzzle dalam pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan pembelajaran kooperatif dirumuskan sebagai 

berikut. 
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Keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas III SD Negeri 

Daren 01 Kabupaten Jepara dapat meningkat setelah dilaksanakan pembelajran 

melalui sajian media puzzle. Pengajaran ini juga berpengaruh terhadap perubahan 

perilaku siswa setelah dilakukan pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Dalam bab ini yang dibahas adalah (1) desain penelitian, (2) subjek 

penelitian, (3) variabel penelitian, (4) instrumen penelitian, (5) teknik 

pengumpulan data, dan (6) teknik analisis data. 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Penelitian 

tindakan kelas terdiri atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus 

terdiri atas empat komponen meliputi, perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Berikut ini merupakan gambar siklus penelitian tindakan kelas. 

 Siklus I      Siklus II 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Menulis Paragraf Deskripsi 
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Pada prasiklus, peneliti mengadakan pengamatan awal untuk memperoleh 

informasi mengenai kondisi dan kemampuan siswa terutama  dalam pembelajaran 

menulis dengan cara melakukan wawancara kepada guru kelas atau pretes. 

Pada siklus I peneliti membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan 

hasil analisis yang telah dilakukan pada prasiklus. Berikut ini jabaran perencanaan 

siklus I yaitu (1) merencanakan pembelajaran yang akan digunakan; (2) menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran; (3) menyiapkan bahan ajar; dan (4) 

mengembangkan evaluasi. Setelah membuat perencanaan langkah selanjutnya 

adalah melakukan tindakan sesuai dengan apa yang tertera dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

Tindakan yang dilakukan pada proses pembelajaran yaitu observasi 

dengan mengamati perilaku siswa ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. 

Dengan demikian, peneliti akan mengetahui respon siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis yang dilakukan oleh peneliti. Kegiatan terakhir pada siklus 

I adalah refleksi yang merupakan evaluasi pada siklus I. Hal ini sangat penting 

bagi peneliti karena dari hasil evaluasi pada siklus I, peneliti akan mengetahui 

kekerangan-kekurangan apa saja yang menghambat proses pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi sebagai acuan pada tahapan selanjutnya, yaitu pada siklus II. 

Pada siklus selanjutnya, yaitu siklus II peneliti membuat perencanaan yang 

meliputi (1) mengidentifikasi masalah dan menemukan alternatif pemecahan 

masalah; (2) memperbaiki pelaksanaa perencanaan sesuai dengan hasil evaluasi 

pda siklus I; dan (3) memperbaiki tindakan siklus I. Kegiatan selanjutnya sama 
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seperti pada siklus I yaitu, tindakan, observasi, pengumpulan data siklus II, 

refleksi, dan evaluasi tindakan siklus II. 

Kegiatan terakhir adalah penyimpulan dari hasil siklus I dan II yakni 

dengan memberi saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. 

 

3.1.1 Prasiklus  

Kegiatan prasiklus ini merupakan observasi awal untuk memperoleh 

informasi awal mengenai kemampuan siswa kelas III SD N Daren 1 Kabupaten 

Jepara. Prasiklus ini dimulai dengan melakukan wawancara atau pretes. 

Wawancara dilakukan peneliti kepada guru kelas untuk mengetahui masalah-

masalah apa saja yang menghambat siswa dalam pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi. 

Pretes yang dilakukan dengan memberikan sedikit materi mengenai 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi hal ini bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman awal siswa. Pada prasiklus, media maupun model pembelajaran 

belum diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, 

kemudian akan dibandingkan setelah pengguanaan media dan stategi pada siklus I 

dan II. Berdasarkan perbandingan tersebut, peneliti akan mengetahui tingkat 

keberhasilan pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan diterapkannya 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan guru 

kelas III sekolah bersangkutan, maka dapat diketahui masalah yang dialami siswa 

dalam pembelajaran menulis yakni siswa malas menulis karena kurangnya 
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motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa, penggunaan media dalam 

pembelajaran masih belum digunakan, dan guru masih menggunakan metode 

ceramah. Dari data inilah peneliti akan memperbaiki pembelajaran dengan 

menerapkan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

 

3.1.2 Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus I seperti yang telah dikemukakan di atas 

adalah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

 Pada tahap ini peneliti menyiapkan semua yang diperlukan mulai dari awal 

sampai akhir penelitian, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini sesuai 

dengan apa yang  diharapkan peneliti. Pada tahap perencanaan ini ada beberapa 

hal yang dipersiapkan dalam proses pembelajaran keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan menggunakan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif 

dengan langkah-langkah (1) menyusun rencana pembelajaran yang berhubungan 

dengan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 

pembelajaran kooperatif; (2) menyiapkan materi pembelajaran (3) menyusun 

instrumen tes dan nontes (pedoman observasi, pedoman jurnal siswa dan jurnal 

guru, pedoman wawancara, dan dokumentasi); dan (4) berkolaborasi dengan guru 

kelas dan teman sejawat tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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3.1.2.2 Tindakan 

 Tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Pada tahap ini guru melakukan tindakan dalam proses 

pembelajaran. Tindakan yang akan dilaksanakan dalam tahap ini terdiri atas 

pendahuluan, inti, dan penutup.  

Pada tahap pendahuluan, yang dilakukan peneliti terlebih dahulu adalah 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran keterampilan menulis 

paragraf deskripsi dengan menanyakan kondisi siswa, setelah itu guru 

mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran, memilih dan 

menyiapkan media puzzle yang akan digunakan dalam pembelajaran, dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran secara umum yaitu keterampilan menulis 

paragraf deskripsi. 

Pada tahap inti, guru menunjukkan beberapa contoh paragraf deskripsi 

dengan “tema binatang”, siswa diminta untuk membaca dan menganalisisnya, 

guru bertanya jawab dengan siswa mengenai contoh tersebut, setelah itu guru 

menjelaskan materi tentang menulis paragraf deskripsi. Siswa mendengarkan dan 

mencatat hal-hal yang penting mengenai materi tersebut. Setelah dirasa siswa 

sudah paham selanjutnya, guru membentuk kelompok yang masing-masing 

kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 5 siswa, kemudian salah satu perwakilan 

kelompok maju ke depan untuk mengambil puzzle. Dalam penyusunan puzzle 

dibuat suatu perlombaan, namun sebelum lomba dimulai terlebih dahulu guru 

memberikan peraturan permainan yang salah satunya adalah bagi kelompok yang 

tercepat dan tepat menyusun puzzle akan mendapat tambahan nilai. Setelah guru 
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memberikan aba-aba barulah masing-masing kelompok berlomba-lomba 

menyusunnya. Guru memberikan hadiah kepada kelompok yang menyusun puzzle 

dengan cepat dan tepat berupa tambahan nilai, setelah itu siswa baru diberi tugas 

untuk menulis sebuah paragraf deskripsi. Dalam pengerjaannya tentu saja 

dilakukan oleh masing-masing siswa. Setelah siswa selesai mengerjakan, guru 

meminta salah satu siswa untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas 

yang kemudian akan dikoreksi oleh guru dan siswa. Kemudian guru meminta 

masing-masing siswa untuk mengumpulkan tugas di meja guru. 

Pada tahap penutup, guru menyimpulkan materi pembelajaran pada hari 

itu yakni menulis paragraf deskripsi dengan tema binatang. Kemudian guru 

bersama siswa melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Terakhir, guru membagikan jurnal kepada siswa untuk diisi 

mengenai tanggapan, kesan, pesan, dan saran siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

 

3.1.2.3 Observasi 

 Pengamatan dilakukan oleh peneliti, teman sejawat, dan guru kelas yang 

mengajar selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dapat dilakukan 

secara langsung, wawancara, atau dengan jurnal. Tahap ini sangat penting bagi 

peneliti karena dapat memberikan masukan perbaikan pada tahap atau siklus 

berikutnya. Peneliti mengamati perilaku yang ditunjukkan siswa baik sikap positif 

(siswa tertarik mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi yang 

disampaikan oleh guru)  maupun negatif (siswa membuat keramaian di kelas, 
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bermain dengan temannya, dan siswa berbicara dengan teman yang lainnya) 

dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi, kesiapan siswa pada 

awal pembelajaran menulis paragraf deskripsi, keseriusan siswa dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan, dan keaktifan siswa untuk bertanya. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

 Pada tahap refleksi ini peneliti akan melihat hasil dari tahap tindakan dan 

pengamatan pada siklus I. Hasil yang negatif dapat dijadikan sebagai bahan 

perbaikan pada siklus II. Dari hasil evaluasi yang dapat dijadikan refleksi adalah 

(1) pengungkapan kelebihan dan kekurangan media dan model yang digunakan 

guru dalam proses pembelajaran, (2) pengungkapan hasil pengamatan peneliti, (3) 

pengungkapan tindakan yang telah dilakukan oleh siswa, dan (4) pengungkapan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran. Dari 

hasil refleksi tersebut dapat disusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 

siklus II. Masalah-masalah yang muncul pada siklus I akan dicarikan solusi 

pemecahannya pada siklus II, sedangkan jika ada kelebihan-kelebihan akan 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

  

3.1.3 Siklus II 

 Setelah melakukan evaluasi pada siklus I, peneliti mengambil model pada 

siklus II yang merupakan tindal lanjut dalam rangka memperbaiki dan melengkapi 

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Prosedur pada siklus II sama dengan 
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prosedur pada siklus I yakni meliputi, perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. 

 

3.1.3.1 Perencanaan 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perencanaan siklus II yakni, 

(1) menyusun perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif; (2) menyusun 

perbaikan instrumen yang berupa data tes dan nontes; dan (3) dalam berkolaborasi 

dengan guru kelas dan teman sejawat harus lebih sering dilakukan diskusi agar 

dapat mengetahui letak kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri peneliti. 

 

3.1.3.2 Tindakan 

 Siklus II ini merupakan tindakan perbaikan pada siklus I dengan 

memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan, dengan memperhatikan 

saran-saran yang diberikan oleh siswa dalam pembelajaran pada siklus I, sehingga 

peneliti dapat memperbaiki proses pembelajaran pada siklus II. Tindakan yang 

dilakukan meliputi pendahuluan, inti dan penutup. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan kondisi siswa, dan  

mengkondisikan siswa agar lebih siap mengikuti proses pembelajaran 

keterampilan menulis paragraf deskripsi. Peneliti juga menanyakan kembali 

materi sebelumnya yang telah dipelajari  pada pertemuan yang lalu, meliputi 

kesulitan-kesulitan apa saja yang siswa temukan selama pembelajaran menulis 

berlangsung. Dalam tahap ini peneliti memotivasi siswa agar lebih berkonsentrasi 
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dalam proses pembelajaran sehingga katerampilan menulis paragraf deskripsi 

dapat meningkat. 

Pada tahap inti siklus II, peneliti hanya melakukan perbaikan pada siklus I 

seperti menjelaskan kembali materi tentang menulis paragraf deskripsi, siswa 

diminta berkelompok sesuai dengan yang kemarin kemudian guru membagikan 

contoh paragraf deskripsi dengan “tema pemandangan alam” pada masing-masing 

kelompok dan siswa diminta untuk mencermatinya. Setelah itu, masing-masing 

kelompok diberikan puzzle dan diminta untuk menyusunnya. Setelah terbentuk 

gambar siswa diminta untuk menulis paragraf deskripsi sesuai dengan gambar 

yang terdapat dalam puzzle. Sementara siswa menulis, guru tidak lupa 

memberikan pengarahan jika ada siswa yang mengalami kesulitan atau menemui 

hambatan dalam menuangkan ide, serta mengingatkan siswa agar lebih 

memperhatikan ejaan dan tanda baca karena pada siklus I siswa banyak 

melakukan kesalahan dalam aspek ejaan dan tanda baca. Setelah selesai siswa 

diminta untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas untuk dikoreksi 

bersama. Kemudian guru meminta siswa untuk mengumpulkannya di meja guru. 

Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran yang berlangsung dan membuat simpulan terhadap pembelajaran 

keterampilan menulis paragraf deskripsi. Siswa diminta untuk mengisi lembar 

jurnal yang telah dipersiapkan oleh peneliti, yang berisi tanggapan, kesan, dan 

saran terhadap pembelajaran hari itu. 
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3.1.3.3 Observasi  

 Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah mengamati 

perubahan tindakan dan sikap siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilakukan terhadap siswa yang kemampuan menulisnya masih rendah 

karena dapat berpengaruh terhadap pengungkapan gagasan dalam menulis 

paragraf deskripsi dan siswa yang kesulitan dalam mendeskripsikan gambar yang 

ada dalam puzzle. Selain itu, pengamatan juga dilakukan terhadap siswa yang 

memiliki kemampuan menulis dan mendeskripsikan gambar dalam puzzle yang 

tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan siswa 

tersebut serta melalui jurnal guru dan siswa dengan tujuan agar kelemahan atau 

hambatan yang terjadi pada siklus I tidak terulang pada siklus II. 

 Pengamatan dilakukan untuk mengambil data melalui pengamatan secara 

langsung terhadap semua tindakan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

siklus II. Wawancara dilakukan terhadap siswa yang mempunyai kemampuan 

menulis dan mendeskripsikan mulai dari yang rendah, sedang, sampai tinggi. 

Pertanyaan dalam wawancara ini sudah dipersiapkan mengenai sebab-sebab 

lemahnya siswa dalam kegiatan menulis paragraf deskripsi. Pengamatan melalui 

jurnal bertujuan mengetahui tanggapan siswa mengenai kegiatan menulis paragraf 

deskripsi menggunakan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif yang 

diberikan peneliti dalam proses pembelajaran. 
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3.1.3.4 Refleksi 

 Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat simpulan dari 

pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap yang terjadi selama pembelajaran 

pada siklus II. Pada bagian ini peneliti diharapkan dapat mengetahui jawaban 

tentang peningkatan dan perubahan tingkah laku siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 

III SD Negeri Daren 01. Adapun jumlah siswa dalam kelas adalah 25 siswa 

dengan 12 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. Peneliti memilih media puzzle 

melalui pembelajaran kooperatif dimaksudkan sebagai alternatif pembelajaran 

menulis dengan memadukan unsur permainan yang berfungsi sebagai motivasi 

belajar dengan kemampuan kerjasama antarsiswa dalam memecahkan masalah 

yang berhubungan dengan menulis. 

 Peneliti memilih keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas 

III SD Negeri Daren 01 sebagai subjek karena kemampuan menulis para siswa 

masih rendah, siswa mangalami kesulitan dalam penggunaan ejaan, dan kesulitan 

siswa dalam memulai menulis. Maka dari itu, harus segera diatasi dengan 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pemilihan model dan media 

pembelajaran sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan menulis, 
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khususnya menulis paragraf deskripsi. Dengan dasar inilah diharapkan dapat 

menjadi bekal untuk katerampilan menulis pada tahap berikutnya. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian tindakan kelas ada dua variabel meliputi 

keterampilan menulis paragraf deskripsi dan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif. 

 

3.3.1 Variabel Katerampilan Menulis Paragraf deskripsi 

 Variabel keterampilan menulis paragraf deskripsi merupakan keterampilan 

yang harus dimiliki oleh siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Keterampilan 

menulis paragraf deskripsi yang dilakukan oleh siswa kelas III SD Negeri Daren 

01 dapat diperoleh dari hasil siswa ketika melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh peneliti yaitu menulis paragraf deskripsi. 

Paragraf deskripsi adalah suatu bentuk tulisan yang didalamnya 

menggambarkan seolah-olah merasakan, melihat, dan mendengarkan objek yang 

dideskripsikan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menulis 

paragraf deskipsi yaitu kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan, pilihan 

kata, ejaan dan tanda baca, kesesuaian isi dengan judul, kohesi dan koherensi, dan 

kerapian tulisan. Target keberhasilan nilai dari setiap siswa pada proses 

pembelajaran siklus I dan II ditetapkan nilai batas tuntas yaitu 70. 
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3.3.2 Variabel Media Puzzle melalui Pembelajaran Kooperatif 

 Variabel media puzzle melalui pembelajaran kooperatif merupakan sebuah 

media pengajaran dengan menggabungkan unsur permainan dan kerjasama tim 

dalam menyelesaikan suatu masalah. Penggunaan media puzzle dalam 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi merupakan alternatif pembelajaran yang 

memadukan unsur permainan dalam pembelajaran. Hal pertama yang dilakukan 

sebelum pembelajaran menulis dimulai adalah siswa diminta untuk 

menyelesaikan permainan puzzle yang sudah dipersiapkan. Setelah semua 

kepingan-kepingan puzzle tersusun, langkah selanjutnya siswa mengamati dan 

mendeskripsikan objek yang ada pada puzzle. Fungsi puzzle di sini adalah sebagai 

rangsangan untuk mempermudah siswa menulis paragraf deskripsi.  

 Pembelajaran kooperatif yang diterapkan dalam menulis paragraf deskripsi 

ini dapat dijadikan model untuk mencapai salah satu tujuan pengajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Kolaborasi antara media puzzle dengan 

pembelajaran kooperatif ini dapat menciptakan suatu pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama tim dalam menyelesaikan permainan, jadi disamping 

mendapatkan pengetahuan siswa juga dilatih bersosialisasi dengan temannya. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 Instrumen pada penelitian tindakan kelas ini, menggunakan instrumen tes 

dan nontes. Instrumen tes berisi perintah menyusun paragraf deskripsi, namun 

sebelum menyusun paragraf deskripsi siswa diminta untuk menyusun puzzle 
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terlebih dahulu. Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

observasi, wawancara, jurnal dan dokumentasi foto. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis paragraf 

deskripsi yang berbentuk essai. Guru menggunakan bentuk essai dengan alasan 

agar siswa dapat menyusun paragraf deskripsi dengan menggunakan bahasa 

mereka sendiri. 

Ada beberapa aspek pokok yang dijadikan kriteria penilaian, yaitu 

kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan, pilihan kata, ejaan dan tanda 

baca, kesesuaian isi dengan judul, kohesi dan koherensi, dan kerapian tulisan. 

  Tabel 1. Skor Penilaian 
Skor 

SB B C K No. Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

Bobot 
Skor 

X 
Bobot

1 
Kesesuaian isi dengan objek 
yang dideskripsikan 

    7 28 

2 Diksi     6 24 
3 Ejaan dan tanda baca     5 20 
4 Kesesuaian judul dengan isi     2 8 
5 Kohesi dan koherensi     3 12 
6 Kerapian Tulisan     2 8 

Jumlah  25 100 
 

 Peneliti dapat menilai dan mengetahui hasil tes essai menulis paragraf 

deskripsi siswa melalui aspek-aspek penilaian tersebut di atas. Masing-masing 

penilaian aspek tersebut memiliki kriteria dan skor tertentu yang dikategorikan 

dalam penilaian sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), dan kurang (K). Untuk 

lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 



 

 

74

Tabel 2 Aspek Penilaian Tes Menulis Paragraf Deskipsi 

No Unsur yang 
Dinilai Skor Kriteria Kategori 

1 Kesesuaian isi 
dengan objek 
yang 
dideskripsikan 

22-28 
 
 
 
 
 

15-21  
 
 
 
 
 
 

8-14 
 
 
 

1-7 

Menggambarkan objek secara 
jelas, detail, terperinci, 
memusatkan uraian pada hal-
hal yang berhubungan dengan 
objek, dan mampu mengolah 
imajinasi. 
Menggambarkan objek cukup 
jelas, cukup detail, cukup 
terperinci, sedikit melibatkan 
objek yang tidak berkaitan 
dengan objek yang ditulis,  dan 
cukup mampu mengolah 
imajinasi. 
Mengambarkan objek kurang 
jelas, kurang detail, kurang 
terperinci, dan kurang mampu 
mengolah imajinasi. 
Menjelaskan objek tidak jelas, 
tidak detail, uraian terpusat 
pada hal-hal yang tidak 
berhubungan dengan objek 
tulisan, dan tidak terperinci. 

SB 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

K 
 

2 Diksi  19-24 
 
 

13-18 
 
 

7-12 
 
 

1-6 

Jumlah kesalahan pada diksi 1-
3. 
 
Jumlah kesalahan pada diksi 4-
6. 
 
Jumlah kesalahan pada diksi 7-
10. 
 
Jumlah kesalahan pada diksi 
lebih dari 11. 

SB 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 

3 Ejaan dan tanda 
baca 

16-20 
11-15 
6-10 
1-5 

Jumlah kesalahan 1-5 
Jumlah kesalahan 6-10 
Jumlah kesalahan 11-15 
Jumlah kesalahan lebih dari 16 

SB 
B 
C 
K 
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4 Kesesuaian judul 
dengan isi 

7-8 
 

5-6 
 

3-4 
 

1-2 

Tidak ada kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 1 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 2 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 3 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
 

5 Kohesi dan 
koherensi 

10-12 
 

7-9 
 

4-6 
 

1-3 

Antara kalimat satu kalimat 
yang lain saling terkait. 
Antara kalimat satu kalimat 
yang lain cukup terkait. 
Antara kalimat satu kalimat 
yang lain kurang terkait 
Antara kalimat satu kalimat 
yang lain tidak terkait. 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
 

6 Kerapian tulisan 7-8 
 

5-6 
 

3-4 
 

1-2 

Tulisan bagus, jelas, terbaca, 
dan bersih 
Tulisan cukup, jelas, terbaca, 
cukup bersih 
Tulisan kurang bagus, jelas, 
terbaca, dan tidak bersih 
Tulisan tidak bagus, tidak jelas, 
tidak bersih 
 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
 

 

Dari pedoman penilaian di atas, guru dapat mengetahui kemampuan siswa 

dalam menulis paragraf  deskripsi dapat berhasil mencapai kategori sangat bagus, 

baik, cukup, dan kurang. 

Tabel 3. Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

No Kategori Skor 

1 Sangat baik (SB) 85-100 

2 Baik (B) 70-84 

3 Cukup (C) 60-69 

4 Kurang (K) 0-59 
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3.4.2 Instrumen Nontes 

 Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi ini digunakan untuk mengamati keadaan, perilaku, dan 

sikap siswa pada saat proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif berlangsung. Pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti, meliputi keseriusan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi, keseriusan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru, sikap positif dan negatif yang ditunjukkan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung, keantusiasan siswa dalam mengikuti permainan 

menyusun puzzle pada masing-masing kelompok, keseriusan siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 

pembelajaran kooperatif. 

 

 3.4.2.2 Pedoman Jurnal 

 Jurnal digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data kualitatif, yaitu 

berupa jurnal peneliti atau guru dan jurnal siswa yang diperoleh pada akhir 

pembelajaran. Jurnal peneliti atau guru berisi meliputi (1) keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi; (2) keaktifan siswa dalam 

bertanya; (3) perhatian dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 
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paragraf deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif; (4) 

tingkah laku siswa selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung; (5) tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan memadukan unsur permainan didalamnya; (6) suasana 

pembelajaran yang sedang berlangsung; dan (7) pendapat siswa mengenai 

penggunaan media puzzle dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 

Sedangkan, jurnal siswa berisi tentang (1) perasaan siswa selama mengikuti 

pembelajaran pada hari itu; (2) kesulitan yang dialami siswa ketika pembalajaran 

beralangsung; (3) tanggapan siswa mengenai media yang digunakan dalam 

pembalajaran menulis paragraf deskripsi; (4) kesan  siswa setelah mengkuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media puzzle; (5) 

tanggapan siswa terhadap cara mengajar guru dalam pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi; dan (6) saran siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan menggunakan media puzzle. Jurnal tersebut dibuat untuk 

mengetahui respon siswa selama pembelajaran berlangsung. Jurnal tersebut dibuat 

setiap akhir pembelajaran dan ditulis pada selembar kertas, kemudian siswa 

diminta untuk mengisinya. 

 

 3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

 Pedoman ini digunakan untuk mendapatkan data kualitatif. Pedoman 

wawancara dibuat oleh peneliti dan ditujukan kepada siswa yang berkaitan dengan 

variabel penelitian yaitu proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Wawancara ini tidak dilakukan 
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pada semua siswa tetapi hanya dilakukan pada siswa yang mendapat nilai kurang, 

sedang, dan baik. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam wawancara adalah; (1) 

apakah siswa tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi melalui media puzzle dengan pembelajaran kooperatif; (2) 

bagaimanakah penjelasan guru mengenai kegiatan menulis paragraf deskripsi; (3) 

apakah siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan gagasannya; (4) 

bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan permainan puzzle; dan (5) saran siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi melalui media puzzle dengan pembelajaran kooperatif. 

 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi 

 Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas berupa 

dokumentasi foto. Fungsi dari dokumentasi foto ini adalah untuk 

mendokumentasikan kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi yang diambil berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 

proses belajar-mengajar berlangsung. Kegiatan siswa yang didokumentasikan 

meliputi; (1) saat guru memberikan penjelasan materi menulis paragraf deskripsi; 

(2) kegiatan siswa mendengarkan penjelasan guru; (3) aktivitas-aktivitas siswa 

dalam kelas; 4) kegiatan siswa ketika menyusun puzzle; 5) kegiatan siswa ketika 

mengerjakan tugas menulis paragraf deskripsi; (6) siswa membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas; (7) siswa secara berkelompok berdikusi; (8) guru 

memberikan pengarahan; dan (9) siswa aktif menjawab pertanyaan yang dijukan 

guru. Dalam pengambilan dokumentasi foto, peneliti dibantu oleh teman sejawat. 
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3.4.3 Uji Validitas  

Uji instrumen tes dilakukan dengan menggunakan dua cara yakni dari 

segi isi dan segi permukaan. Validitas isi dilakukan dengan menyesuaikan semua 

aspek menulis paragraf deskripsi yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan 

teori. Sedangkan, validitas permukaan dilakukan dengan cara mengkonsultasikan 

dengan dosen pembimbing. Setelah selesai mengkonsultasikan dan dianggap 

layak, maka instrumen ini dapat digunakan untuk pengambilan data. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data yakni dengan tes dan 

non tes untuk mengukur peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi 

dengan media puzzle melalui  pembelajaran kooperatif. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

 Data dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan tes. Tes dilakukan 

sebanyak dua kali pada siklus I dan siklus II. Teknik tes ini dilakukan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Tes dilakukan setelah guru memberikan 

penjelasan materi paragraf deskripsi dengan objek yang ada pada puzzle masing-

masing kelompok. Dalam menyusun puzzle  memang dilakukan secara kelompok, 

namun dalam menulis paragraf deskripsi dilakukan secara individu. Pada hasil tes 

siklus I dianalisis, dari hasil analisis akan diketahui kelemahan maupun hambatan 

yang dialami oleh siswa dalam menulis paragraf deskripsi, yang selanjutnya 
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digunakan sebagai dasar untuk menghadapi tes selanjutnya yakni pada siklus II. 

Dari hasil tes siklus II dapat diketahui peningkatan keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

 Teknik ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang terjadi selama proses 

pembelajaran di dalam kelas. Teknik nontes dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

 

3.5.2.1 Teknik Observasi 

 Teknik observasi dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran 

berlangsung dengan membuat catatan khusus mengenai perilaku siswa dalam 

kegiatan menulis. Observasi digunakan untuk mengetahui keadaan, sikap, dan 

respon siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. Observasi ini dilakukan 

mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, baik itu pada siklus I 

maupun siklus II. Namun, sebelum dimulai terlebih dahulu peneliti menyiapkan 

lembar observasi. Adapun tahapan dalam melakukan observasi meliputi; (1) 

peneliti menyiapkan lembar observasi; (2) melaksanakan proses evaluasi selama 

proses pembelajaran berlangsung; (3) mencatat hasil observasi dengan mengisi 

lembar observasi yang telah disiapkan dengan memberi tanda cek (V) pada lembar 

panduan yang didalamnya berisi mengenai gambaran perilaku siswa selama 
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proses pembelajaran berlangsung; dan (4) menganalisis hasil observasi dalam 

bentuk uraian kalimat sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan siswa.  

 

3.5.2.2 Teknik Jurnal 

 Teknik jurnal ini ada dua macam, yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal 

siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan, pesan, dan pesan siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 

pemeblajaran kooperatif.  

Jurnal guru berisi catatan mengenai perilaku siswa saat mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 

pembelajaran kooperatif berlangsung. Dalam jurnal guru meliputi, bagaimanakah 

kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi, bagaimanakah 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi, 

bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi, 

dan bagaimanakah keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyusun 

puzzle dan menulis paragraf deskripsi. 

  

3.5.2.3 Teknik Wawancara 

 Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh data secara langsung 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Wawancara yang 

dilakukan peneliti adalah wawancara terbuka yang subjeknya mengetahui bahwa 

mereka sedang diwawancarai. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran 
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terhadap siswa yang memperoleh nilai rendah, sedang, dan tinggi dengan 

menggunakan lembar wawancara yang sudah dipersiapkan. Melalui wawancara 

ini dapat diketahui permasalahan yang masih dihadapi oleh siswa dalam 

penguasaan materi menulis paragraf deskripsi. Proses wawancara dilakukan 

setelah hasil pembelajaran siklus I diketahui, jika masih ada kekurangan akan 

diperbaharui pada pembelajaran siklus II. 

 

3.5.2.4 Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data nontes berupa foto 

yang diambil pada proses pembelajaran siklus I maupun siklus II berlangsung. Hal 

ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa penelitian peningkatan keterampilan 

menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif 

pernah dilakukan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif berasal dari data tes, hal ini diperoleh pada hasil tes 

siklus I dan siklus II. Sedangkan, data kualitatif adalah data yang diperoleh dari 

hasil nontes berupa gambaran perilaku siswa selama proses pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi berlangsung. 
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3.6.1 Teknik Kuantitatif 

 Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Hasil 

perhitungan persentase menulis paragraf deskripsi siswa dari hasil tes siklus I dan 

siklus II dibandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut akan diketahui persentase 

mengenai peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media 

puzzle melalui pembelajaran kooperatif.  

Untuk menghitung nilai persentase tiap interval, dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

NP=  ∑ f  X 100% 

      n 

keterangan:  

NP = nilai persentase tiap interval 

∑ f = jumlah frekuensi tiap interval 

n   =  jumlah responden dalam kelas 

Sedangkan, untuk menghitung nilai rata-rata tiap aspek dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

¯ 
X = ∑ X 

          n 

keterangan: 

¯ 
X     = nilai rata-rata hasil tes 

∑ X = jumlah bobot skor tiap aspek 

n       = jumlah responden dalam kelas 
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 Hasil perhitungan siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada masing-

masing siklus I dan silkus II kemudian diperbandingkan. Dari hasil perbandingan 

tersebut akan memberikan gambaran persentase peningkatan keterampilan 

menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 

Dengan adanya peningkatan, berarti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dapat berhasil optimal. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran perubahan 

perilaku siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi 

dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Data kualitatif diperoleh 

dari hasil nontes yaitu observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. Dari data 

observasi, akan diketahui sikap positif dan negatif yang ditunjukkan siswa selama 

proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Sedangkan, dari data jurnal, dan 

wawancara, pada dasarnya sama. Perbedaannya terletak pada media yang dipakai, 

jurnal menggunakan media tulis sedangkan wawancara menggunakan media lisan. 

Analisis data dari dokumentasi foto berupa gambaran-gambaran yang muncul 

selam proses pembelajaran berlangsung dan merupakan bentuk nyata aktivitas 

siswa. 

Data hasil analisis yang diperoleh dari siklus I dan siklus II dibandingkan, 

sehingga dapat diketahui adanya perubahan perilaku dan peningkatan 

pembelajaran keterampilan menulis karangan deksripsi dengan media puzzle 

melalui pembelajaran kooperatif. Dengan perbandingan tersebut, maka dapat 

diketahui seberapa perubahan perilaku yang ditunjukkan siswa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil dalam penelitian ini diperoleh dari tes prasiklus, siklus I, dan siklus 

II. Hasil dari prasiklus yakni berasal dari hasil tes menulis siswa sebelum 

diterapkannya media dan model pembelajaran. Fungsi dari prasiklus ini adalah 

untuk mengetahui kemampuan dasar menulis yang dimiliki oleh siswa. 

Sedangkan, hasil tes siklus I dan siklus II berupa keterampilan menulis setelah 

diterapkannya media yakni puzzle dan penggunaan model pembelajaran yakni 

kooperatif dan disajikan dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatatif. 

Sistem penyajian hasil dari siklus I dan siklus II yakni berupa angka 

yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis dalam bentuk uraian. 

Adapun data nontes diperoleh dari hasil observasi, jurnal baik jurnal guru maupun 

jurnal siswa, dokumentasi, dan wawancara. 

 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

Dari hasil tes prasiklus yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui 

kondisi awal keterampilan menulis paragraf deskripsi sebelum diterapkannya 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Hasil ini diperoleh dengan cara 

peneliti melakukan tes menulis bagi siswa. Hasil penilaian menulis siswa dapat 

diketahui pada tabel berikut. 
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Tabel 4. Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 

No Kategori Rentang 

skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 85-100 0 0 0 

2 Baik 70-84 7 498 28 

3 Cukup 60-69 7 460 28 

4 Kurang 1-59 11 480 44 

Jumlah  25 1438 100 

 

X= 1438 
        25 
 = 57,52 

Kategori 

kurang 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tes prasiklus 

keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas III SD Negeri Daren 01 

Jepara berkategori kurang dengan memperoleh nilai rata-rata klasikal 57,52. 

Rincian data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dari jumlah 25 siswa, siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik tidak ada. Kategori baik dan cukup 

diperoleh sebanyak masing-masing 7 siswa atau sebesar 28%, dan kategori kurang 

diperoleh sebanyak 11 siswa atau sebesar 44%.  

Rendahnya keterampilan menulis siswa ini disebabakan oleh dua faktor, 

yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam 

diri siswa, secara keseluruhan faktor ini terjadi karena mereka jarang latihan. Guru 

hanya memberikan teori dan jarang meminta siswa untuk praktik, akibatnya 

mereka kesulitan dalam mengembangkan ide. Faktor eksternal ini berasal dari 
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kondisi lingkungan belajar yang kurang nyaman karena letak dari sekolah tersebut 

berada di dekat jalan raya, sehingga mereka sulit untuk berkonsentrasi. 

Adapun perolehan nilai masing-masing siswa dapat dilihat pada grafik 

berikut. 
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Grafik 1. Nilai Siswa Prasiklus 

    Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian siswa memperoleh nilai 

kurang yakni sebanyak 11 siswa, sedangkan sisanya memperoleh nilai dalam 

kategori baik dan cukup yakni masing-masing sebanyak 7 siswa. 

Nilai prasiklus ini diperoleh dari beberapa aspek, yakni aspek kesesuaian 

isi dengan objek yang dideskripsikan, diksi, ejaan dan tanda baca, kesesuaian 

judul dengan isi, kohesi dan koherensi, dan kerapian tulisan.  

Hasil  nilai rata-rata pada tiap aspek dapat dilihat pada diagram batang 

berikut. 
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Grafik 2. Nilai Rata-rata per Aspek pada Prasiklus 

4.1.1.1 Aspek Kesesuaian Isi dengan Objek yang Dideskripsikan  

Hasil penilaian pada aspek kesesuaian isi dengan objek yang 

dideskripsikan dapat diketahui dari tabel berikut. 

Tabel 5. Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Prasiklus 
Aspek Kesesuaian Isi dengan Objek yang Dideskripsikan 

 
No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 22-28 0 0 0 

2 Baik 15-21 13 273 52 

3 Cukup 8-14 11 154 44 

4 kurang 1-7 1 7 4 

jumlah 25 434 100 

X= 434  
       25 
 
   =  17,36 

Kategori baik 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa aspek kesesuaian isi dengan objek 

yang dideskripsikan siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada prasiklus siswa 

yang masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 13 siswa atau 52%, kategori cukup 



 

 

89

diperoleh 11 siswa atau sebesar 44%, dan kategori kurang diperoleh 1 siswa atau 

sebesar 4%. Sedangkan, tak satu pun siswa yang memperoleh nila dalam kategori 

sanagt memuaskan. Skor rata-rata dalam kelas untuk aspek kesesuaian isi dengan 

objek yang dideskripsikan pada siklus I sebesar 17,36 dan termasuk kategori baik. 

 

4.1.1.2 Aspek Diksi  

Hasil tes pada aspek diksi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Hasil Tes Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 
pada Aspek Diksi 

 
 No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 19-24 0 0 0 

2 Baik 13-18 16 288 64 

3 Cukup 7-12 6 72 24 

4 kurang 1-6 3 18 12 

 jumlah  25 378 100 

X= 378  
       25 
     = 15,12 

Kategori baik 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan aspek diksi siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi pada prasiklus  sebagian besar masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 

16 siswa atau 64%, 6 siswa masuk dalam kategori cukup atau 24%, dan 3 siswa 

masuk dalam kategori kurang atau 12%. Skor rata-rata pada aspek diksi adalah 

15,12 dan dalam kategori baik. 
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4.1.1.3 Aspek Ejaan Dan Tanda Baca  

Adapun hasil tes pada aspek ejaan dan tanda baca siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Hasil Tes Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 
pada Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

 
No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 16-20 0 0 0 

2 Baik 11-15 1 15 4 

3 Cukup 6-10 9 90 36 

4 kurang 1-5 15 75 60 

Jumlah  25 180 100 

X= 180  
       25 
 
   = 7,2 

Kategori cukup 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek ejaan dan tanda baca dalam kategori baik sebanyak 1 siswa atau 4%, dalam 

kategori cukup sebanyak 9 siswa atau 36%, dalam kategori kurang sebanyak 15 

siswa atau 60%, dan tak satu pun siswa yang memperoleh yang memperoleh 

kategori sangat baik. Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa 

aspek ejaan dan tanda baca siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada prasiklus 

baru masuk kategori cukup karena nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 

7,2. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus pada siklus I. 

 

4.1.1.4 Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi  

Hasil tes pada aspek kesesuaian judul dengan isi siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 8. Hasil Tes Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 
pada Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

 
No  Kategori  Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 7-8 14 112 56 

2 Baik 5-6 5 30 20 

3 Cukup 3-4 1 4 4 

4 kurang 1-2 5 10 20 

Jumlah 25 156 100 

X=156  
      25 
 
   = 6,24 

Kategori baik 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kesesuaian judul dengan isi dalam kategori sangat baik diperoleh siswa 

sebanyak 14 atau 56%, dan dalam kategori baik diperoleh siswa sebanyak 5 atau 

20%. Kategori cukup diperoleh 1 siswa atau 4%, dan kategori kurang dipeoleh 5 

siswa atau 20%. Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa aspek 

kesesuaian judul dengan isi yang diperoleh siswa pada prasiklus dalam kelas 

adalah 6,24 dan termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.1.5 Aspek Kohesi dan Koherensi  

Hasil tes pada aspek kohesi dan koherensi siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 9.Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Kegiatan 
Prasiklus pada Aspek Kohesi dan Koherensi 

 
No Kategori Rentang 

Skor  

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 10-12 0 0 0 

2 Baik 7-9 7 63 28 

3 Cukup 4-6 15 90 60 

4 Kurang 1-3 3 9 12 

Jumlah 25 162 100 

X= 162  
       25 
 
   = 6,48 

Kategori baik 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kohesi dan koherensi dalam kategori baik sebanyak 7 siswa atau sebesar 

63%, kategori cukup sebanyak 15 siswa atau sebesar 60%, dan kategori kurang 

sebanyak 3 siswa atau sebesar 12%. Sedangkan, pada kategori sangat baik tidak 

diperoleh satu siswa pun. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kemampuan 

siswa dalam aspek kohesi dan koherensi dalam menulis paragraf deskripsi pada 

prasiklus termasuk dalam kategori baik yakni sebesar 6,48. 

 

4.1.1.6 Aspek Kerapian Tulisan  

Hasil tes pada aspek kerapian tulisan siswa dalam menulis deskripsi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 10. Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Kegiatan 
Prasiklus pada Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Rentang 

Skor  

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 7-8 4 24 16 

2 Baik 5-6 8 48 32 

3 Cukup 3-4 11 44 44 

4 Kurang 1-2 2 4 8 

Jumlah 25 128 100 

X= 128  
       25 

   =5,12 

kategori baik 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kerapian tulisan dalam kategori sangat baik sebanyak 4 siswa atau sebesar 

16%, kategori baik sebanyak 8 siswa atau sebesar 32%, kategori cukup sebanyak 

11 siswa atau sebesar 44%, dan kategori kurang sebanyak 2 siswa atau sebesar 

8%. Dengan demikian, dapat diperoleh nilai rata-rata dalam kelas pada aspek 

kerapian tulisan dalam kategori baik yakni sebesar 5,12. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Pada hasil penelitian siklus I akan dibahas hasil tes dan hasil nontes 

setelah diterapkannya pembelajaran dengan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif dalam menulis paragraf deskripsi. Hasil tes yaitu nilai kemampuan 

siswa dalam menulis paragraf deskripsi, sedangkan hasil nontes meliputi data 

hasil observasi, jurnal guru dan jurnal siswa, serta wawancara dengan siswa.  
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4.1.2.1 Hasil Tes  

Hasil tes yang dimaksud adalah tes kemampuan siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Setelah 

dilaksanakan tes di akhir pembelajaran pada siklus I, maka diperoleh hasil seperti 

tercantum di bawah ini. 

Tabel  11. Hasil Tes Kemampuan Menulis Deskripsi Siklus I 

No Kategori Rentang nilai F Bobot skor % Rata-rata 

1 Sangat baik 85-100 1 85 4 

2 Baik 70-84 12 895 48 

3 Cukup 60-69 1 69 4 

4 kurang 0-59 11 549 44 

jumlah 25 1598 100 

X= 1598 
      25 

    = 63,92 

Kategori 

cukup 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan 

tindakan pada siklus I berupa penggunaan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi disimpulkan sebagian 

besar siswa telah mengalami peningkatan yaitu 4% siswa memilki kemampuan 

deskripsi sangat baik, 48% siswa memiliki kemampuan dalam kategori baik, 4% 

siswa dalam kategori cukup, dan 44% siswa masih dalam kategori kurang. Rata-

rata nilai siklus I mencapai 63,92 dan termasuk kategori cukup. 

Adapun perolehan nilai dari masing-masing siswa dapat dilihat pada 

grafik berikut. 
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Grafik 3. Nilai Siswa Siklus I 

Grafik di atas menunjukkkan bahwa sebagian besar siswa pada siklus I 

memperoleh nilai rata-rata 70-80, yaitu sebesar 11 siswa. Selebihnya 3 siswa 

memperoleh nilai di atas 81, dan 11 siswa memperoleh nilai di bawah 60. 

Nilai siklus I ini berasal dari skor pada masing-masing aspek yaitu 

kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan, diksi, ejaan dan tanda baca, 

kesesuaian judul dengan isi, kohesi dan koherensi, dan kerapian tulisan.  

Hasil nilai rata-rata pada tiap aspek dapat dilihat pada diagram batang 

berikut. 
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 Grafik 4. Nilai Rata-rata per Aspek pada Siklus I 
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Pada grafik batang di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa 

memperoleh nilai rata-rata tertinggi pada aspek kesesuaian isi dengan objek yaitu 

sebesar 20,24. Nilai aspek diksi sebesar 15,36; nilai aspek ejaan dan tanda baca 

sebesar 8; nilai aspek kohesi dan koherensi sebesar 7,56; nilai aspek kesesuaian 

judul dengan isi sebesar 7,2; dan nilai aspek kerapian tulisan sebesar 5,36.  

 

4.1.2.1.1 Aspek Kesesuaian Isi Dengan Objek yang Dideskripsikan  

Penilaian aspek kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan 

difokuskan pada kemampuan siswa dalam menggambarkan objek secara jelas baik 

dari segi bentuk, letak, warna, dan kondisi objek dalam menulis paragraf 

deskripsi. Hasil tes pada aspek kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan 

siswa dalam menulis paragraf deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 12.Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus I Aspek 
Kesesuaian Isi dengan Objek yang Dideskripsikan 

 
No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 22-28 7 196 28 

2 Baik 15-21 10 210 40 

3 Cukup 8-14 7 98 28 

4 kurang 1-7 1 7 4 

jumlah 25 511 100 

X= 511  
       25 
   = 20,44 

Kategori baik  

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa aspek kesesuaian isi dengan objek 

yang dideskripsikan siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada siklus I siswa 

yang masuk dalam kategori sangat baik yaitu sebesar 7 siswa atau 28%, kategori 
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baik diperoleh 10 siswa atau sebesar 40%, kategori cukup diperoleh 7 siswa atau 

sebesar 28%, dan kategori kurang diperoleh 1 siswa atau sebesar 4%. Skor rata-

rata dalam kelas untuk aspek kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan 

pada siklus I sebesar 20,44 dan termasuk kaktegori baik. 

 

4.1.2.1.2 Aspek Diksi  

Penilaian aspek diksi difokuskan pada diksi atau pilihan kata yang siswa 

pergunakan dalam menyusun kalimat yang disesuaikan dengan objeknya. Hasil 

tes pada aspek diksi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 13.Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus I Aspek 
Diksi  

No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 19-24 1 24 4 

2 Baik 13-18 13 234 52 

3 Cukup 7-12 10 120 40 

4 kurang 1-6 1 6 4 

 jumlah  25 384 100 

X= 384  
       25 
    = 15,36 

Kategori baik 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan aspek diksi siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi pada siklus I sebagian besar masuk dalam kategori baik yaitu sebesar 13 

siswa atau 52%, 1 siswa masuk dalam kategori sangat baik atau 4%, 10 siswa 

masuk dalam kategori cukup atau 40%, dan 1 siswa masuk dalam kategori kurang 

atau 4%. 
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4.1.2.1.3 Aspek Ejaan Dan Tanda Baca  

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada banyaknya 

kesalahan dalam penulisan ejaan dan tanda baca yang dibuat oleh siswa dalam 

menulis paragraf deskripsi. Adapun hasil tes pada aspek ejaan dan tanda baca 

siswa dalam menulis paragraf deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 14.Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus I Aspek 
Ejaan dan Tanda Baca  

 
No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 16-20 0 0 0 

2 Baik 11-15 1 15 4 

3 Cukup 6-10 13 130 52 

4 kurang 1-5 11 55 44 

Jumlah  25 200 100 

X= 200  
       25 
 
  = 8 

Kategori cukup 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek ejaan dan tanda baca dalam kategori baik sebanyak 1 siswa atau 4%, dalam 

kategori cukup sebanyak 13 siswa atau 52%, dalam kategori kurang sebanyak 11 

siswa atau 44%, dan tak satu pun siswa yang memperoleh kategori sangat baik. 

Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa aspek ejaan dan tanda 

baca siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada siklus I baru masuk kategori 

cukup karena nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 8. Hal ini harus 

mendapatkan perhatian khusus pada siklus II. 
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4.1.2.1.4 Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi  

Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi difokuskan pada 

kemampuan siswa dalam menentukan judul yang sesuai dengan isi dalam menulis 

paragraf deskripsi. Hasil tes pada aspek kesesuaian judul dengan isi siswa dalam 

menulis paragraf deskrispsi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15.Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus I Aspek 
Kesesuaian Judul dengan Isi  

No  Kategori  Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 7-8 21 168 84 

2 Baik 5-6 1 6 4 

3 Cukup 3-4 0 0 0 

4 kurang 1-2 3 6 12 

Jumlah 25 180 100 

X=180  
       25 

   = 7,2 

Kategori sangat 

baik 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kesesuaian judul dengan isi dalam kategori sangat baik diperoleh siswa 

sebanyak 21 atau 84%, dalam kategori baik diperoleh sebanyak 1 siswa atau 4%, 

dan dalam kategori kurang diperoleh siswa sebanyak 3 atau 12%. Dalam kategori 

cukup tak satu pun siswa yang memperolehnya. Dengan demikian, secara umum 

dapat dijelaskan bahwa aspek kesesuaian judul dengan isi yang diperoleh siswa 

pada siklus I dalam kelas adalah 7,2 dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

4.1.2.1.5 Aspek Kohesi dan Koherensi  

Penilaian aspek kohesi dan koherensi difokuskan pada kemampuan 

siswa dalam merangkai kalimat satu dengan kalimat yang lain agar menjadi 
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paragraf yang runtut dan padu. Hasil tes pada aspek kohesi dan koherensi siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 16.Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Kegiatan 
Siklus I pada Aspek Kohesi dan Koherensi 

 
No Kategori Rentang 

Skor  

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 10-12 0 0 0 

2 Baik 7-9 13 117 52 

3 Cukup 4-6 12 72 48 

4 Kurang 1-3 0 0 0 

Jumlah 25 189 100 

X= 189  
       25 

   = 7,56 

Kategori baik 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kohesi dan koherensi dalam kategori baik sebanyak 13 siswa atau sebesar 

52%, dan kategori cukup sebanyak 12 siswa atau sebesar 48%. Sedangkan, pada 

kategori sangat baik dan kurang tidak diperoleh satu siswa pun. Dengan demikian, 

dapat dijelaskan bahwa kemampuan siswa dalam aspek kohesi dan koherensi 

dalam menulis paragraf deskripsi pada siklus I termasuk dalam kategori baik 

yakni sebesar 7,56. 

 

4.1.2.1.6 Aspek Kerapian Tulisan  

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan pada kerapian, kejelasan, 

dan ada tidaknya coretan yang dibuat oleh siswa dalam menulis paragraf 
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deskripsi. Hasil tes pada aspek kerapian tulisan siswa dalam menulis deskripsi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 17. Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Kegiatan 
Siklus I pada Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Rentang 

Skor  

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 7-8 3 24 12 

2 Baik 5-6 12 72 48 

3 Cukup 3-4 9 36 36 

4 Kurang 1-2 1 2 4 

Jumlah 25 134 100 

X= 134  
       25 

   = 5,36 

kategori baik 

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kerapian tulisan dalam kategori sangat baik sebanyak 3 siswa atau sebesar 

12%, kategori baik sebanyak 12 siswa atau sebesar 48%, kategori cukup sebanyak 

9 siswa atau sebesar 36%, dan kategori kurang sebanyak 1 siswa atau sebesar 4%. 

Dengan demikian, dapat diperoleh nilai rata-rata dalam kelas pada aspek kerapian 

tulisan sebesar 5,36 dan termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes 

Hasil nontes siklus I diperoleh melalui observasi siswa, jurnal guru dan 

jurnal siswa, wawancara, dan dokumentasi. Berikut akan disajikan data nontes 

sebagai berikut. 
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4.1.2.2.1 Observasi  

Observasi dilakukan oleh guru untuk mengetahui perilaku siswa selama 

proses belajar-mengajar berlangsung pada siklus I. Adapun aspek yang diamati 

dalam siklus I ini meliputi kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi, keaktifan siswa dalam bertanya, keseriusan siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru, respon positif yang ditunjukkan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi, antusias siswa dalam 

menyusun puzzle, dan keseriusan siswa dalam menulis paragraf deskripsi.  

Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh teman sejawat dan 

guru kelas tersebut. Pada siklus I ini dapat diketahui perilaku-perilaku apa saja 

yang siswa tunjukkan ketika pembelajaran berlangsung, baik itu perilaku positif 

maupun perilaku negatif. Perilaku positif itu sendiri meliputi, sikap siap mengikuti 

pembelajaran, tidak ramai di kelas, jika kurang paham berani bertanya, dan jika 

guru mengajukan pertanyaan siswa berani menjawab. Sedangkan sikap negatif 

meliputi, ramai di kelas, bersenda gurau dengan siswa yang lain, makan di kelas, 

dan ijin keluar masuk kelas. Dari hasil observasi ini akan menjadi tolok ukur 

untuk pembelajaran menulis paragraf deskripsi selanjutnya, hasil yang diperoleh 

akan diakumulasi dari nilai rata-rata enam aspek yang ada dalam lembar 

observasi. 
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Tabel 18. Hasil Observasi Siklus I 

Perilaku positif Perilaku negatif 

No Aspek yang 

dinilai 

jumlah Persentase 

(%) 

No Aspek yang 

dinilai 

jumlah Persentase 

(%) 

1 Kesiapan siswa 

dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

15 60 1 Siswa belum 

siap dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

10 40 

2 Keaktifan siswa 

dalam bertanya 

maupun 

menjawab 

pertanyaan 

11 44 2 Siswa kurang 

aktif dalam 

 mengajukan 

pertanyaan 

maupun 

menjawab 

pertanyaan  

15 56 

3 Keseriusan 

siswa dalam 

mendengarkan 

penjelasan guru 

14 56 3 Siswa kurang 

serius dalam 

mendengarkan 

penjelasan guru 

11 44 

4 Respon positif 15 60 4 Respon negatif 10 40 



 

 

104

yang 

ditunjukkan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

(berbicara 

dengan 

temannya, 

mengganggu 

teman, 

membuat 

keramaian) 

yang 

ditunjukkan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

5 Antusias siswa 

dalam 

menyusun 

puzzle 

18 72 5 Siswa kurang 

antusias dalam 

menyusun 

puzzle 

7 28 

6 Keseriusan 

siswa dalam 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

13 52 6 Siswa kurang 

serius dalam 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

12 48 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siklus I dapat diketahui 

bahwa aspek pertama pada lembar observasi yaitu kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi sebesar 60 % siswa 

menanggapi secara positif, sedangkan 40 % siswa masih belum siap mengikuti 

pembelajaran dikarenakan siswa masih kelelahan sehabis olahraga.  

Aspek kedua yaitu keaktifan siswa dalam bertanya maupun menjawab 

pertanyaan. Dari data tabel di atas dapat diketahui sebesar 44 % siswa aktif 

bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dalam hal ini 

guru memberikan penghargaan bagi siswa yang mau bertanya atau menjawab 

pertanyaan berupa tambahan nilai. Dengan demikian, diharapkan siswa akan 

tertarik dan aktif mengikuti pembelajaran. Namun cara ini masih belum berhasil 

karena 66 % dari siswa masih belum tertarik untuk bertanya maupun menjawab 

pertanyaan. Faktor yang lain yakni karena siswa masih malu, takut salah, dan 

kurang percaya diri. Untuk mengatasi permasalahn tersebut, peneliti harus lebih 

sering memberikan semangat dan kepercayaan diri bagi siswa kalau siswa itu 

mampu. Dengan demikiian, diharapkan pada siklus II siswa jauh bisa lebih aktif 

lagi di dalam kelas.  

Aspek ketiga yakni keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan 

guru, hampir sebagian siswa serius mendengarkan penjelasan guru. Berdasarkan 

data tabel di atas dapat dilihat bahwa sebesar 56 % siswa serius mengikuti 

pembelajaran pada hari itu. Selebihnya, yakni sebesar 44 % siswa kurang serius 
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mendengarkan penjelasan guru. Rata-rata siswa yang kurang serius mendengarkan 

penjelasan guru adalah siswa laki-laki, sedangkan siswa perempuan tampak 

serius. Akibatnya, siswa laki-laki sering menimbulkan kegaduhan atau keramaian 

yang dapat memecahkan kosentrasi siswa yang lain. Namun, situasi seperti ini 

dapat dikendalikan oleh guru dengan cara memberikan teguran maupun 

memberikan pertanyaan seputar materi. Ternyata cara ini lumayan manjur dan 

kelas kembali terkondisikan lagi. 

Aspek keempat respon yang ditunjukkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Respon yang ditunjukkan siswa 

lumayan positif, hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase yakni sebesar 60 % 

siswa menunjukkan respon positif. Sedangkan 40 % siswa menunjukkan respon 

negatif  dengan melakukan keramaian, berbicara dengan teman sebangku, maupun 

keluar masuk kelas dengan alasan ijin ke belakang. Meskipun demikian, guru 

masih dapat mengatasi kondisi tersebut dengan cara memberikan teguran maupun 

memberikan pertanyaan seputar materi. Jika siswa tersebut masih saja membuat 

keramaian, guru lalu meminta siswa tersebut untuk pindah posisi duduknya. Cara 

tersebut lumayan berhasil, siswa jadi dapat menempatkan diri sesuai situasi dan 

kondisi yakni mengikuti pembelajaran. 

Aspek kelima antusias siswa dalam menyusun puzzle. Dari data tabel di 

atas dapat diketahui sebesar 72 % siswa tertarik dan antusias dalam menyusun 

puzzle. Bagi siswa permainan tersebut sangat menyenangkan, ditambah lagi guru 

memberikan penghargaan bagi kelompok yang dapat menyusun puzzle dengan 

cepat dan cepat yakni mendapat tambahan nilai. Sehingga siswa bersemangat 
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dalam menyusun puzzle. Tetapi masih ada beberapa siswa yang kurang antusias 

yakni sebesar 28 %, alasan mereka kurang antusias karena ada satu kelompok 

yang tidak senang dengan pembagian kelompoknya. Ada siswa yang tidak senang 

dengan salah satu anggotanya, namun setelah guru memberikan nasehat pada 

kelompok tersebut akhirnya kelompok tersebut bisa menerimanya. 

Aspek yang terakhir adalah keseriusan siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi. Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui sebesar 52 % siswa serius 

menulis paragraf deskripsi, sedangkan sebesar 28 % siswa kurang serius dalam  

menulis paragraf deskripsi. Hal ini disebabkan karena siswa tidak serius 

mendengarkan penjelasan guru dan dari hasil observasi dengan guru kelas 

ternyata siswa tersebut memang sering membuat gaduh di kelas. Ada juga dua 

siswa yang memiliki kemampuan di bawah siswa lainnya yang mengakibatkan 

siswa kurang maksimal dalam menuangkan idenya.  

Berdasarkan hasil lembar observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran pada siklus I lumayan baik, meskipun ada beberapa hal yang harus 

lebih dipertahankan mengenai kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, perilaku 

positif para siswa, dan antusias siswa dalam menyusun puzzle. Adapun yang harus 

diperbaiki lagi pada siklus II yakni keseriusan siswa dalam menulis, 

mendengarkan penjelasan dari guru, dan keaktifan bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Dengan demikian, diharapkan pada siklus II nanti agar lebih baik lagi 

dari siklus I. 
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4.1.2.2.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal guru dan jurnal 

siswa. Fungsi dari jurnal guru ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang 

dirasakan oleh guru selama pembelajaran berlangsung. Adapun yang menjadi 

sasaran dalam jurnal guru meliputi, bagaimanakah kesiapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi, bagaimanakah keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi, bagaimanakah respon siswa 

terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi, dan bagaimanakah 

keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran menyusun puzzle dan menulis 

paragraf deskripsi. 

Poin pertama yang diamati oleh peneliti saat pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi adalah kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pada 

awalnya para siswa nampak belum siap mengikuti pembelajaran, hal ini 

dikarenakan para siswa masih kelelahan sehabis olahraga. Kebetulan jam 

pelajaran bahasa Indonesia pada hari Selasa dimulai pada jam ketiga. Namun, hal 

tersebut dapat diatasi oleh guru dengan jalan memberikan waktu bagi siswa untuk 

beristirahat sebentar dengan memberikan sebuah permainan mendeskripsikan 

benda di dalam kelas dan bagi siswa yang mau, maka akan mendapatkan 

penghargaan berupa hadiah. Setelah dirasa guru cukup, maka pembelajaran pun 

dilanjutkan.  

Untuk membantu agar siswa aktif bertanya dan menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru, maka hal yang dilakukan adalah memberikan tambahan 

nilai bagi siswa yang mau bertanya maupun yang menjawab. Hal ini dimaksudkan 
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agar siswa lebih termotivasi, dan cara ini lumayan berhasil. Siswa antusias berebut 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dengan demikian, siswa dapat 

lebih aktif mengikuti pembelajaran bukan guru yang aktif menerangkan. 

Respon yang ditunjukkan ketika siswa mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan digunakannya media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif adalah mereka nampak senang. Karena di samping mereka dapat 

bermain mereka juga dapat belajar untuk bekerjasama dengan kelompoknya. 

Dalam keantusiasan menyusun puzzle ada beberapa kelompok yang 

masih belum dapat bekerjasama dengan baik, hal ini terjadi karena masih ada 

yang belum bisa menerima pembagian kelompok yang dilakukan oleh guru. 

Pembagian yang dilakukan oleh guru didasarkan pada sistem acak. Hal ini 

bertujuan agar mereka dapat saling membantu satu sama lain. Meskipun ada  

kelompok yang masih belum dapat bekerjasama dengan baik, dengan arahan dan 

pengertian yang guru berikan kepada mereka akhirnya mereka dapat bekerjasama 

dengan baik.  

Berdasarkan hasil jurnal guru, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi pada siklus I ini belum begitu 

memuaskan, sehingga diperlukan pembelajaran tindak lanjut pada siklus 

berikutnya. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan perilaku sikap siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Berikutnya adalah jurnal siswa, fungsi dari jurnal siswa adalah untuk 

mengetahui kesulitan siswa dalam menulis paragraf deskripsi maupun ketertarikan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Adapun hal-hal yang dicantumkan dalam 
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jurnal siswa meliputi, bagaimana perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif, 

kesulitan apa yang siswa temui ketika menulis paragraf deskripsi, kesulitan apa 

yang siswa temui ketika mendengarkan penjelasan dari guru, bagaimana kesan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media 

puzzle melalui pembelajarn kooperatif, dan saran siswa untuk pembelajaran 

menulis ke depannya. Berikut jabarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 19. Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

No Pertanyaan jurnal Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 

1 Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif 

a) Senang 

b) Kurang senang 

 

 

 

20 

5 

 

 

 

80 

20 

2 Kesulitan apa yang Anda temui ketika menulis 

paragraf deskripsi 

a) Mencari ide 

b) Merangkai kalimat 

c) Penggunaan huruf kapital, ejaan dan tanda 

baca 

 

 

10 

10 

5 

 

 

40 

40 

20 



 

 

111

3 Kesulitan apa yang Anda temui ketika 

mendengarkan penjelasan dari guru 

a) Terlalu cepat 

b) Kurang memahami 

 

 

14 

11 

 

 

56 

44 

4 Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajarn kooperatif 

a) Senang 

b) Tidak senang 

 

 

 

25 

0 

 

 

 

100 

0 

5 Saran Anda untuk pembelajaran menulis paragraf 

dekripsi dengan media puzzle melalui 

pemebelajaran kooperatif ke depannya 

a) Gambar lebih menarik 

b) Gambar lebih banyak 

 

 

 

22 

3 

 

 

 

88 

12 

 

 

Dari hasil jurnal siswa pada siklus I poin pertama dapat diketahui hampir 

semua siswa merasa senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Hal ini 

dapat dilihat yakni sebesar 80 % siswa senang dan sebesar 20 % siswa kurang 

senang. 

Berikutnya adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa sebagian 

besar adalah kesulitan dalam mengembangkan ide atau mencari ide sebesar 40 %, 
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menyusun kalimat sebesar 40 %, dan penggunaan huruf kapital, ejaan dan tanda 

baca sbesar 20 %. Maka tak heran jika masih ada siswa yang mendapat nilai di 

bawah batas minimal.  

Kesulitan yang siswa temui ketika mendengarkan penjelasan guru pada 

siklus I adalah dalam hal pemahaman sebesar 56% dan sebesar 44 % guru terlalu 

cepat menjelaskan materi. Hal ini terjadi karena siswa belum pernah mendengar 

istilah deskripsi sebelumnya. Bagi mereka mengarang itu semuanya sama, jadi 

ketika mendengar istilah deskripsi mereka masih bingung. Namun, setelah guru 

menjelaskan secara pelan-pelan dan memberikan contoh akhirnya mereka 

mempunyai gambaran mengenai paragraf deskripsi. Selain itu, ada juga siswa 

yang menyebutkan bahwa guru menjelaskannya terlalu cepat. Maka dari itu, perlu 

pembenahan pada siklus II agar siswa lebih paham dan mengerti. 

Kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf  deskripsi 

dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif  adalah siswa sangat senang 

dan tertarik. Hal ini perlu dipertahankan pada siklus berikutnya. 

Saran yang siswa berikan terhadap pembelajaran menulis deskripsi 

adalah agar pembelajaran ini terus dipakai terutama penggunaan media puzzle dan 

gambarnya agar lebih menarik lagi sebesar 88 %, dan sebesar 12 % gambarnya 

kurang banyak. 

Secara keseluruhan siswa tertarik mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif, maka 

dari itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada siklus II, terutama dalam 

hal pemahaman siswa dan mencari ide.  
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4.1.2.2.3 Wawancara 

Pada siklus I wawancara dilakukan pada siswa yang mendapat nilai 

rendah, sedang, dan tinggi. Dalam melakukan wawancara ini dilakukan setelah 

pembelajaran berakhir. Tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk 

mengetahui tanggapan maupun kesulitan-kesulitan yang siswa temui ketika 

menulis paragraf deskripsi. 

Dalam melakukan wawancara ini ada tujuh pertanyaan yang diajukan 

kepada siswa yang memiliki nilai rendah, sedang, dan tinggi antara lain (1) 

apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif; (2) apakah kamu 

memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru; (3) bagaimana 

perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajran kooperatif; (4) kesulitan apa yang kamu alami 

ketika menulis paragraf deskripsi; (5) bagaimana kesan kamu terhadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 

pemeblajaran kooperatif; (6) apakah keuntungan yang diperoleh setelah mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi; dan (7) apakah setelah digunakannya 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif dalam menulis kamu sudah dapat 

menulis paragraf deskripsi.  

Baik bagi siswa yang memperoleh nilai rendah, sedang, maupun tinggi 

merasa pembelajaran menulis dengan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif adalah menarik dan menyenangkan. Menurut siswa yang memperoleh 

nilai tinggi di samping belajar dapat juga sambil bermain. Bagi siswa yang 
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memperoleh nilai tinggi dalam hal memahami penjelasan yang guru sampaikan, 

siswa tersebut dapat memahaminya. Bagi siswa yang memperoleh nilai sedang, 

siswa tersebut agak cukup memahami, sedangkan bagi siswa yang memperoleh 

nilai rendah siswa tersebut kurang memahami penjelasan guru. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan siswa tersebut lebih banyak bergurau dengan teman sebangku dari 

pada mendengarkan mendengarkan penjelasan guru. Perasaan ketiga siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 

pembelajaran kooperatif  baik yang mendapat nilai rendah, sedang, maupun tinggi 

adalah senang dan ketiganya menikmati permainan tersebut. Dalam hal kesulitan 

apa yang siswa alami ketika menulis paragraf deskripsi, dimulai dari siswa yang 

memperoleh nilai rendah karena sulit memahami penjelasan guru, dan sulit 

mencari ide. Siswa yang memperoleh nilai sedang kesulitannya terletak pada 

penggunaan huruf kapital dan ejaan dan tanda baca. Siswa tersebut masih bingung 

bagaimana seharusnya menggunakan huruf kapital dengan baik dan benar. 

Sedangkan bagi siswa yang memperoleh nilai tinggi letak kesulitan yang dialami 

adalah penggunaan huruf kapital.  

Adapun cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi menurut hasil wawancara siswa sangat beragam. 

Misalnya dengan bertanya kepada guru, membaca contoh, dan bertanya dengan 

teman sekelompok.  

Dari hasil jurnal guru dan jurnal siswa, dan wawancara terlihat bahwa 

dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi dalam siklus I masih banyak 
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kekurangan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan dalam 

mengajarkan materi pada siklus II agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

 

4.1.2.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi foto yang diambil dalam pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif pada siklus I 

meliputi aktifitas-aktifitas siswa selam pembelajaran berlangsung. Adapun tujuan 

digunakannya dokumentasi foto ini yaitu sebagai bukti autentik dalam penelitian. 

Hal-hal yang diabadikan antara lain ketika guru menerangkan, siswa 

mendengarkan penjelasan guru, siswa melakukan aktifitas-aktifitas dalam kelas, 

siswa menyusun puzzle, siswa mengerjakan tugas yang guru berikan, siswa 

membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas, siswa secara berkelompok 

berdiskusi, guru memberikan pengarahan pada siswa, dan siswa aktif menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kegiatan Guru Ketika Menyampaikan Materi Pembelajaran 
Menulis 
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Pada gambar di atas nampak ketika guru memberikan materi 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Setelah menjelaskan materi, berikutnya 

guru memberikan contoh paragraf deskripsi. Siswa diminta untuk membaca dan 

mengamati, setelah itu guru meminta beberapa siswa untuk maju mendeskripsikan 

benda yang ada di dalam kelas. Berikutnya, guru menjelaskan apa saja yang harus 

siswa perhatikan ketika menulis paragraf deskripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru 

Pada gambar di atas nampak siswa sedang mendengarkan penjelasan 

guru. Dari gambar nampak sebagian siswa yang serius mendengarkan penjelasan 

guru, tetapi ada juga siswa yang kurang serius mendengarkan penjelasan guru hal 

ini terlihat bahwa ada beberapa siswa yang berdiri ketika guru menerangkan. 

Suasana seperti ini nampak pada awal pembelajaran pada siklus I.  
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Gambar 3. Siswa Melakukan Aktifitas-Aktifitas dalam Kelas 

Pada gambar di atas terlihat aktifitas-aktifitas siswa selama pembelajaran 

menulis  paragraf deskripsi berlangsung. Berdasarkan gambar terlihat ada siswa 

yang asyik berekspresi ketika diambil foto. Tetapi sebagian besar memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa Aktif Menjawab Pertanyaan yang Diajukan oleh Guru 

Pada gambar di atas terlihat siswa aktif dan bersemangat menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. Hampir semua siswa saling berebut 
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menjawabnya. Hal seperti ini merupakan satu pemandangan yang menarik pada 

awal pembelajaran siklus I, sehingga perlu dipertahankan pada siklus II.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Siswa Menyusun Puzzle 

Pada gambar di atas terlihat pula antusias siswa dalam menyusun puzzle. 

Masing-masing kelompok berlomba-lomba untuk menyusun puzzle secara cepat 

dan tepat. Bagi kelompok yang dapat menyusun dengan cepat dan tepat, maka  

kelompok tersebut akan mendapat tambahan nilai. Hal ini lah yang memacu 

masing-masing kelompok untuk menjadi yang terbaik. 
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Gambar 6. Siswa Mengerjakan Tugas yang Guru Berikan 

Pada gambar di atas terlihat siswa aktif dan sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Masing-masing kelompok 

mengamati gambar puzzle yang diterima, kemudian menulisnya pada selembar 

kertas yang sudah dibagikan oleh guru. Meskipun gambar puzzle tiap kelompok 

sama, tetapi hasil pekerjaan tiap kelompok tidak boleh sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Siswa Secara Berkelompok Berdiskusi 

Pada gambar di atas terlihat siswa sedang berdiskusi dengan sesama 

kelompoknya. Guru juga memberikan kelonggaran pada masing-masing 

kelompok untuk bertanya jawab jika ada salah satu anggota kelompok yang 

kurang paham. Karena tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah melatih siswa 

untuk dapat bekerjasama memecahkan masalah. Sehingga siswa yang kurang 

pandai dapat dibantu oleh siswa yang memiliki kepandaian diatasnya. 
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Gambar 8. Guru Memberikan Pengarahan pada Siswa 

Pada gambar di atas nampak guru sedang memberikan pengarahan pada 

salah satu siswa yang kurang paham atau kesulitan dalam menuangkan ide atau 

gagasan. Arahan yang guru berikan berupa pertanyaan-pertanyaan pancingan 

seputar objek yang ada pada puzzle. Setelah itu, siswa diminta untuk menulis 

sesuai apa yang siswa tangkap dan pahami dari pertanyaan pancingan yang telah 

guru berikan. 
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Gambar 9. Siswa Membacakan Hasil Pekerjaannya di Depan Kelas 

Pada gambar di atas nampak siswa sedang membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. Setelah itu akan dikomentari oleh siswa yang lain 

seputar paragraf yang telah dibacakan tadi. Kemudian guru memberikan komentar 

mengenai kelebihan atau kekurangan tulisan yang telah dibuat.  

 

4.1.3 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siklus I menunjukkan 

bahwa hasil yang diperoleh siswa sudah mengalami peningkatan dibandingkan 

pada tahap prasiklus dengan nilai rata-rata kelas menjadi sebesar 63,92. Hal ini 

dikarenakan guru sudah menerapkan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi pada siklus I.  

Dalam hasil nontes pada siklus I meliputi observasi, jurnal, wawancara, 

dan dokumentasi menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Berdasarkan hasil 

observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi masih banyak ditemukan perilaku-

perilaku siswa yang negatif di dalam kelas, yakni ada beberapa siswa yang 

membuat kegaduhan di kelas, asyik berbicara dengan teman sebangku, dan ada 

siswa yang sering ijin ke belakang ketika guru mengajar. Maka dari itu, guru perlu 

mengambil tindakan-tindakan pencegahan seperti menegur siswa yang ramai atau 

berbicara dengan siswa yang lain, hal ini dimaksudkan agar pada siklus II segala 

tindakan yang dapat memecahkan konsentrasi siswa dapat diminimalisir. 

Sehingga siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam menulis paragraf deskripsi. 
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Berdasarkan hasil tes dan nontes pada siklus I, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran pada siklus II harus lebih ditingkatkan lagi agar siswa lebih 

memahami apa itu paragraf deskripsi dan diharapkan pula hasil yang diperoleh 

siswa dapat mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan. Hal yang perlu 

ditingkatkan lagi seperti cara mengajar guru harus lebih mengaktifkan siswa, dan 

memperbanyak contoh agar siswa lebih paham.  Pada pembelajaran berikutnya 

juga akan menggunakan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif karena 

pembelajaran tersebut diharapkan dapat membantu siswa untuk terampil menulis 

paragraf deskripsi. 

 

4.1.4 Hasil Penelitian Siklus II 

Pada siklus II ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran pada siklus I 

yakni sebagai upaya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah yang muncul 

pada siklus I agar hasil pembelajaran yang diperoleh dapat sesuai dengan apa 

yang telah ditetapkan pada standar ketuntasan. Pelaksanaan pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif siklus II 

ini terdiri atas data tes dan data nontes.   

 

4.1.4.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes pada silkus II ini merupakan data setelah diberlakukannya 

tindakan pembelajaran dengan menggunakan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif. Tujuan dari pembelajaran siklus II ini adalah memperbaiki kesalahan 

dan kekurangan yang terjadi pada siklus I, selain itu berusaha untuk meningkatkan 
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hasil pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang memuaskan. Adapun kriteria 

penilai yang dipergunakan adalah sama pada siklus I, meliputi (1) kesesuaian isi 

dengan objek yang dideskripsikan; (2) diksi atau pilihan kata; (3) ejaan dan tanda 

baca; (4) kesesuaian judul dengan isi; (5) kohesi dan koherensi; dan (6) kerapian 

tulisan. Secara umum, hasil tes pada siklus II dapat dilihat apda tabel berikut. 

Tabel 20. Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II 

No Kategori Rentang nilai F Bobot skor % Rata-rata 

1 Sangat baik 85-100 2 175 8 

2 Baik 70-84 17 1290 68 

3 Cukup 60-69 6 401 24 

4 kurang 1-59 0 0 0 

jumlah 25 1866 100 

X= 1866 
       25 

=74,64 

Kategori baik 

 

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa hasil tes menulis paragraf 

deskripsi pada siklus II secara klasikal mencapai nilai rata-rata sebesar 74,64 

termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut sudah dapat dikatakan 

mengalami peningkatan sebesar 10, 72 dari hasil tes pada siklus I. Dengan 

demikain, peneliti sudah puas dengan hasil yang telah diperoleh dalam satu kelas. 

Dari 25 siswa, tidak satu pun siswa yang mendapat nilai dalam kategori kurang 

yakni sebesar 1-59. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik 

dengan nilai rata-rata 85-100 diperoleh 2 siswa atau sebesar 8%, kategori baik 

dengan nilai 70-84 diperoleh sebesar 17 siswa atau 68%, sedangkan kategori 

cukup dengan nilai rata-rata 60-69 diperoleh 6 siswa atau sebesar 24%.  
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Adapun perolehan nilai dari masing-masing siswa dapat dilihat pada 

grafik berikut. 
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Grafik 5. Nilai Masing-Masing Siswa Pada Siklus II 

    Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa pada siklus II 

memperoleh nilai antara 70-90, yaitu sebanyak 19 siswa dan selebihnya 6 siswa 

memperoleh nilai antara 60-67. 

Nilai pada siklus II ini berasal dari skor masing-masing aspek yaitu 

kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan, diksi, ejaan dan tanda baca, 

kesesuain judul dengan isi, kohesi dan koherensi, dan kerapian tulisan.  

Hasil nilai rata-rata per aspek menulis paragraf deskripsi siklus II dapat 

dilihat pada diagram batang berikut. 

 



 

 

125

21.28
17.28

13.4
7.28 8.76 6.64

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6

Kerapian tulisan

Kohesi dan Koherensi

Kesesuaian judul dengan
isi
Ejaan dan tanda baca

Diksi

Kesesuaian isi dengan
objek

Grafik 6. Nilai Rata-rata per Aspek pada Siklus II 

Diagram batang di atas menunjukkan hasil nilai per aspek dalam menulis 

paragraf deskripsi siklus II. Pada siklus II hasil yang diperoleh sangat memuaskan 

karena termasuk dalam kategori baik.  

Hasil tes keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siklus II ini 

secara klasikal telah menunjukkan nilai yang baik yakni sebesar 74,64 dan telah 

meraih target di atas nilai ketuntasan yang telah ditetapkan. 

Hasil nilai yang diperoleh merupakan jumlah dari enam aspek 

keterampilan menulis paragraf deskripsi, meliputi (1) kesesuaian isi dengan objek 

yang dideskripsikan, (2) diksi atau pilihan kata, (3) ejaan dan tanda baca, (4) 

kesesuaian judul dengan isi, (5) kohesi dan koherensi, dan (6) kerapian tulisan. 

Hasil penelitian pada siklus II ini lebih baik daripada hasil yang telah diperoleh 

pada siklus I. berikut jabaran nilai per aspek. 

 

4.1.4.1.1 Aspek Kesesuaian Isi dengan Objek yang Dideskripsikan 

Hasil penilaian tes kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 21.Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus II 
Aspek Kesesuaian Isi dengan Objek yang Dideskripsikan 

 
No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 22-28 3 84 12 

2 Baik 15-21 20 420 80 

3 Cukup 8-14 2 28 8 

4 kurang 1-7 0 0 0 

jumlah 25 532 100 

X= 532 
       25 

  = 21,28 

Kategori baik 

 

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

paragraf deskripsi siswa pada aspek kekesuaian isi dengan objek yang 

dideskripsikan memperoleh nilai rata-rata 21,28 atau dalam kategori baik. Berikut 

rincian nilai yang diperoleh pada masing-masing siswa, dalam kategori sangat 

baik diperoleh 3 siswa atau sebesar 12%. Kategori baik diperoleh 20 siswa atau 

sebesar 80%, dan kategori cukup diperoleh 2 siswa atau sebesar 8%. Sedangkan 

dalam kategori kurang tidak diperoleh satu siswa pun.  

Dari hasil yang didapat pada siklus II terjadi peningkatan dari nilai 20,44 

menjadi 21,28. Meskipun hanya naik 0,84; namun pada siklus II ini tak satu pun 

siswa yang  memperoleh nilai kurang, disinilah letak peningkatannya.  

 

4.1.4.1.2 Aspek Diksi 

Penilaian aspek diksi ini masih sama dengan penilaian yang difokuskan 

pada siklus II yakni diksi atau pilihan kata yang siswa pergunakan dalam 
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menyusun kalimat yang disesuaiakan dengan objeknya. Hasil tes pada aspek diksi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 22.Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus II 
Aspek Diksi  

No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 19-24 0 0 0 

2 Baik 13-18 22 396 88 

3 Cukup 7-12 3 36 12 

4 kurang 1-6 0 0 0 

 jumlah  25 432 100 

X=432 
      25 

  =17,28 

Kategori baik 

 

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa aspek diksi masuk dalam 

kategori baik. Berikut perinciannya, dalam kategori baik diperoleh 22 siswa atau 

sebesar 88%, dan dalam kategori cukup diperoleh 3 siswa atau sebesar 12%. Jadi 

setelah direkapitulasi rata-rata nilai pada aspek diksi sebesar 17,28 atau dalam 

kategori baik. 

 

4.1.4.1.3 Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca ini masih sama dengan penilaian 

yang difokuskan pada siklus II yakni banyaknya kesalahan dalam penulisan ejaan 

dan tanda baca dibuat oleh siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Adapun hasil 

tes pada aspek ejaan dan tanda baca siswa dalam menulis paragraf deskripsi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 23.Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus II 
Aspek Ejaan dan Tanda Baca  

No Kategori Rentang 

Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 16-20 2 40 8 

2 Baik 11-15 13 195 52 

3 Cukup 6-10 10 100 40 

4 kurang 1-5 0 0 0 

Jumlah  25 335 100 

X= 335  
       25 

  = 13,4 

Kategori baik 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa tes aspek ejaan dan tanda baca 

secara klasikal mencapai nilai rata-rata 13,4 dan termasuk dalam kategori baik. 

Pemerolehan nilai rata-rata secara rinci diuraikan sebagai berikut. Siswa yang 

mendapat nilai sangat baik diperoleh 2 siswa atau sebesar 8%, sedangkan kategori 

baik dicapai 13 siswa atau sebesar 52%. Kategori cukup dicapai oleh 10 siswa 

atau sebesar 40%. Kategori kurang tidak diperoleh satu siswa pun.  

4.1.4.1.4 Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi ini masih sama dengan 

penilaian yang difokuskan pada siklus II yakni pada kemampuan siswa dalam 

menentukan judul yang sesuai dengan isi dalam menulis paragraf deskripsi. Hasil 

tes pada aspek kesesuaian judul dengan isi siswa dalam menulis paragraf 

deskrispsi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 24. Hasil Kemampuan Menulis Deskripsi Kegiatan Siklus II 
Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi  

No  Kategori  Rentang 
Skor 

F ∑ nilai % Rata-rata 
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1 Sangat baik 7-8 16 128 64 

2 Baik 5-6 9 54 36 

3 Cukup 3-4 0 0 0 

4 kurang 1-2 0 0 0 

Jumlah 25 182 100 

X=182  
     25 

   = 7,28 

Kategori sangat 

baik 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kesesuaian judul dengan isi dalam kategori sangat baik diperoleh siswa 

sebanyak 16 atau 64%, dan dalam kategori baik diperoleh siswa sebanyak 9 atau 

36%. Dalam kategori cukup dan kurang tak satu pun siswa yang memperolehnya. 

Dengan demikian, secara umum dapat dijelaskan bahwa aspek kesesuaian judul 

dengan isi yang diperoleh siswa pada siklus II dalam kelas adalah 7,28 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. 

 

4.1.4.1.5 Aspek Kohesi dan Koherensi 

Penilaian aspek kohesi dan koherensi ini masih sama dengan penilaian 

yang difokuskan pada siklus II yakni fokus pada kemampuan siswa dalam 

merangkai kalimat satu dengan kalimat yang lain agar menjadi paragraf yang 

runtut dan padu. Hasil tes pada aspek kohesi dan koherensi siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 25.Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Kegiatan 
Siklus II Pada Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Kategori Rentang 

Skor  

F ∑ 

nilai 

% Rata-rata 

1 Sangat baik 10-12 1 12 4 X= 219  
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2 Baik 7-9 21 189 84 

3 Cukup 4-6 3 18 12 

4 Kurang 1-3 0 0 0 

Jumlah 25 219 100 

     25 

   =8,8  

Kategori baik 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kohesi dan koherensi dalam kategori sangat baik sebanyak 1 siswa atau 

sebesar 4%, kategori baik sebanyak 21 siswa atau sebesar 84%, dan kategori 

cukup sebanyak 18 siswa atau sebesar 12%. Sedangkan, pada kategori kurang 

tidak diperoleh satu siswa pun. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa 

kemampuan siswa dalam aspek kohesi dan koherensi dalam menulis paragraf 

deskripsi pada siklus II termasuk dalam kategori baik yakni sebesar 8,8. 

 

4.1.4.1.6 Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan ini masih sama dengan penilaian yang 

difokuskan pada siklus II yakni fokus pada kerapian, kejelasan, ada tidaknya 

coretan yang dibuat oleh siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Hasil tes pada 

aspek kerapian tulisan siswa dalam menulis deskripsi dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 26.Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Kegiatan 
Siklus II pada Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Rentang 

Skor  

F ∑ nilai % Rata-rata 

1 Sangat baik 8 9 72 36 

2 Baik 6 15 90 60 

X= 166  
       25 
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3 Cukup 4 1 4 4 

4 Kurang 2 0 0 0 

Jumlah 25 166 100 

   = 6,64  

kategori baik  

 

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor pada 

aspek kerapian tulisan dalam kategori sangat baik sebanyak 9 siswa atau sebesar 

36%, kategori baik sebanyak 15 siswa atau sebesar 60%, kategori cukup sebanyak 

1 siswa atau sebesar 4%. Dan tak satu pun siswa yang memperoleh  kategori 

kurang. Dengan demikian, dapat diperoleh nilai rata-rata dalam kelas pada aspek 

kerapian tulisan sebesar 6,64 dan termasuk dalam kategori baik. 

 

4.1.4.2 Hasil Nontes Siklus II 

Hasil nontes pada keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siklus II 

didapatkan dari data nontes, meliputi data hasil observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto. Berikut akan disajikan data nontes sebagai berikut. 

 

4.1.4.2.1 Observasi 

Pada siklus II terdapat beberapa perilaku ayng terlihat melalui kegiatan 

observasi. Selama guru menggunakan media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi, hal yang dirasakan 

oleh guru adalah adanya perubahan perilaku dari yang negatif ke positif yang 

siswa tunjukkan selama mengikuti pembelajaran pada siklus II. Ketika guru 

mengulang kembali materi yang lalu dengan cara menanyakan beberapa 
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pertanyaan, ada beberapa siswa yang berani menjawab tanpa guru menunjuk 

siswa tersebut. Hal ini merupakan suatu kemajuan, karena siswa sudah berani 

menjawab pertanyaan berdasarkan kemauan sendiri. Nampak pula siswa aktif dan 

antusias mengikuti pembelajaran. Keramaian yang terjadi pada siklus I, dapat 

diminimalisir pada siklus II. Siswa yang pada siklus I asyik berbicara dengan 

teman sebangku, pada siklus II sudah tidak begitu banyak bicara. Sebagian besar 

kondisi pembelajaran pada siklus II sudah banyak kemajuan dibandingkan pada 

siklus I. Secara  keseluruhan siswa mulai menunjukkan sikap positif dalam 

menanggapi pembelajaran menulis paragraf deskripsi pada hari itu.  

Dalam melakukan observasi peneliti tidak melakukannya secara sendiri, 

melainkan dibantu oleh teman sejawat dan guru kelas. Observasi yang dilakukan 

oleh teman peneliti dan guru kelas ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi cara 

kerja guru praktikan dalam memberikan materi menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Tugas dari teman sejawat dan guru kelas adalah 

membantu peneliti untuk mengamati perilaku dan respon siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Adapun beberapa hal yang dijadikan bahan dalam 

melakukan observasi meliputi; (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi; (2) keaktifan siswa dalam bertanya; (3) keseriusan 

siswa dalam mendengarkan penjelasan guru; (4) respon positif yang ditunjukkan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi; (5) antusias 

siswa dalam menyusun puzzle; dan (6) keseriusan siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi.  
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Berdasarkan hasil observasi pada siklus II diketahui bahwa sebagian 

besar siswa senang dan semangat mengikuti pembelajaran yang guru berikan. Dari 

hasil observasi ini akan menjadi tolok ukur adanya perubahan perilaku pada siklus 

II, hasil yang diperoleh akan diakumulasi dari nilai rata-rata enam aspek yang ada 

dalam lembar observasi. Berikut jabarannya. 

Tabel 27. Hasil Observasi Siklus II 

Perilaku positif Perilaku negatif 

No Aspek yang 

dinilai 

jumlah Persentase 

(%) 

No Aspek yang 

dinilai 

jumlah Persentase 

(%) 

1 Kesiapan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

20 80 1 Siswa belum 

siap mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

5 20 

2 Keaktifan 

siswa dalam 

bertanya 

maupun 

menjawab 

15 60 2 Siswa tidak 

bertanya 

maupun 

menjawab 

pertanyaan 

10 40 
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pertanyaan 

3 Keseriusan 

siswa dalam 

mendengarkan 

penjelasan 

guru 

19 76 3 Siswa kurang 

serius dalam 

mendengarkan 

penjelasan 

guru 

6 24 

4 Respon positif 

yang 

ditunjukkan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

19 76 4 Respon negatif 

(berbicara 

dengan 

temannya, 

mengganggu 

teman, 

membuat 

keramaian) 

yang 

ditunjukkan 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

6 24 
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5 Antusias 

siswa dalam 

menyusun 

puzzle 

23 92 5 Siswa kurang 

antusias dalam 

menyusun 

puzzle 

2 8 

6 Keseriusan 

siswa dalam 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

20 80 6 Siswa kurang 

serius dalam 

menulis 

paragraf 

deskripsi 

5 20 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siklus II ini dapat 

diketahui bahwa aspek pertama pada lembar observasi yaitu kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi sebesar 80 % siswa 

menanggapi secara positif, sedangkan 20 % siswa masih belum siap mengikuti 

pembelajaran. Hal ini terlihat ada peningkatan sebesar 20 % dari siklus I. Siswa 

yang masih belum siap mengikuti pembelajaran ini terlihat masih asyik bermain 

bahkan berbicara dengan teman sebangku. Ada juga yang terlihat mengantuk, dan 

makan di dalam kelas. Untuk mengatasi hal tersebut yang dilakukan oleh guru 

adalah dengan cara menegur bahkan guru tidak segan-segan menyita makanan 

yang dimakan oleh siswa, dan mengembalikan pada saat jam istirahat. Namun, 

berdasarkan hasil secara keseluruhan nampak siswa sebagian besar sudah siap 

mengikuti pembelajaran hari itu. 

Aspek kedua yakni keaktifan siswa dalam bertanya maupun menjawab 

pertanyaan. Terlihat ada peningkatan dari siklus I sebesar 44 % menjadi 60 %. Hal 
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ini sangat membanggakan bagi peneliti, karena siswa antusias mengikuti 

pembelajaran menulis. Apalagi ada beberapa siswa yang nampak aktif menjawab 

pertanyaan yang guru ajukan, dengan begitu peneliti menjadi tambah bersemangat 

menyampaikan materi. Siswa yang pada siklus I belum berani mencoba menjawab 

pertanyaan, pada siklus II ini sudah berani menjawab pertanyaan yang guru 

ajukan.  

Aspek ketiga adalah keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan 

guru. Dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh data siswa yang serius 

mendengarkan penjelasan guru adalah sebesar 76 % dan siswa yang kurang serius 

mendengarkan penjelasan guru adalah sebesar 24 %. Siswa yang kurang serius 

mendengarkan penjelasan guru ini sering menimbulkan karamaian di kelas, 

berbicara dengan teman sebangku, dan bersenda gurau dengan teman lain yang 

sama-sama kurang serius mengikuti pembelajaran menulis hari itu. Sikap seperti 

ini tentu akan mengganggu konsentrasi teman lainnya, maka dari itu perlu 

dilakukan suatu tindakan agar tidak berpengaruh kepada siswa lainnya yakni 

dengan cara menegur dan jika siswa tersebut masih ramai, maka guru memberi 

hukuman untuk menghapus papan tulis. Namun, kondisi seperti ini masih dapat 

dikendalikan oleh guru, sehingga pembelajaran kembali kondusif. 

Aspek yang keempat adalah respon positif yang ditunjukkan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Respon yang 

ditunjukkan siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis yakni sebesar 76 % 

siswa merespon secara positif, sisanya merspon secara negatif, yakni dengan 

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Siswa yang merespon negatif ini, 
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umumnya ingin mendapatkan perhatian khusus dari guru. Dengan demikian, 

untuk mengatasi hal tersebut yang dilakukan oleh guru adalah dengan 

memberikan perhatian, misalnya dengan menjadikan siswa tersebut sebagai 

contoh dalam menulis paragraf deskripsi. Dengan begitu siswa tersebut akan 

tertarik dan merasa diperhatikan oleh guru, akibatnya siswa tersebut akan mau 

serius mengikuti pembelajaran menulis pada hari itu. 

Aspek yang kelima adalah  antusias siswa dalam menyusun puzzle. 

Hampir semua siswa antusias dalam menyusun puzzle, sebesar 92 % siswa tertarik 

dan antusias selebihnya siswa kurang antusias menyusun puzzle. Siswa yang 

kurang antusias dalam meyusun puzzle ini adalah siswa yang pada siklus I 

diacuhkan oleh teman satu kelompoknya. Dan berdasarkan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas, ternyata siswa yang kurang disukai 

oleh temannya itu adalah siswa yang kurang pandai, baik kurang pandai dalam 

pelajaran maupun dalam berteman. Hal inilah yang menjadi penyebab siswa 

tersebut kurang antusias dalam menyusun puzzle. Namun, setelah guru 

memberikan nasehat kepada teman satu kelompoknya agar tidak memilah-milah 

teman dalam bergaul dan memberikan pengarahan agar teman yang kurang pandai 

tersebut harusnya dibantu dalam belajar agar menjadi lebih baik. Dan cara ini 

ternyata lumayan berhasil, siswa tersebut akhirnya dapat diterima dalam 

kelompok tersebut.  

Aspek yang terakhir adalah keseriusan siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi. Dari hasil observasi nampak sebesar 80 % siswa yang serius dalam 

menulis paragraf deskripsi. Selebihnya yakni sebesar 20 % siswa kurang serius 
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ketika mengerjakan tugas menulis paragraf deskripsi. Siswa yang kurang serius ini 

perlu diwaspadai, karena dikhawatirkan akan mengganggu siswa yang lain. karena 

ketika menulis tentu saja para siswa perlu konsentrasi agar dapat memperoleh ide. 

Tetapi secara umum siswa yang kurang serius tersebut dapat diatasi. 

Berdasarkan pengamatan secara keseluruhan, siswa telah banyak 

mengalami perubahan perilaku menuju ke arah positif. Siswa yang dulu belum 

berani menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, pada siklus II mulai berani 

menjawab. Siswa yang dulunya hanya diam saja ketika belum paham, pada siklus 

II sudah berani bertanya. Banyak sekali perubahan-perubahan positif yang siswa 

tunjukkan pada siklus II ini. Jadi, dapat disimpulkan  bahwa guru dalam 

menyampaikan materi sudah dapat menguasai dan mengkondisikan kelas 

sehingga siswa ikut aktif mengikuti pembelajaran. 

 

4.1.4.2.2 Jurnal 

Jurnal yang dipergunakan pada siklus II ini sama dengan siklus I yakni 

jurnal guru dan jurnal siswa. Dalam jurnal guru adapun yang dibahas, meliputi  

(1) bagaimanakah kesiapan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi; (2) bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi; (3) bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi; dan (4) bagaimanakah keantusiasan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menyusun puzzle dan menulis paragraf deskripsi. 

Segala sesuatu yang dialami dan dirasakan oleh peneliti selama 

mengajarkan menulis paragraf deskripsi, semua tertuang di dalam jurnal guru ini. 
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Pada aspek pertama, tentang kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi adalah siswa tampak begitu siap untuk mengikuti 

pembelajaran yang akan guru sampaikan. Hal ini dapat diketahui ketika guru 

mencoba bertanya materi yang berkaitan dengan materi lalu, terbukti ada beberapa 

siswa yang masih ingat.  Siswa yang siklus I masih suka membuat keramaian, 

pada siklus II sudah dapat menunjukkan respon positif yakni lebih siap mengikuti 

pembelajaran. Secara garis besar siswa sudah siap mengikuti pembelajaran 

menulis pada hari itu. 

Aspek kedua yakni keaktifan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi, secara umum para siswa sudah berani mengemukakan 

ide atau gagasan ketika guru memberikan masalah seputar contoh-contoh apa saja 

yang dapat dijadikan objek dalam menulis paragraf deskripsi. Para siswa terlihat 

antusias menjawab pertanyaan yang guru berikan. Hal ini menandakan mereka 

sudah mulai bisa aktif mengikuti pembelajaran. 

Aspek yang ketiga yakni respon siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi adalah hampir semua siswa sangat senang dan tertarik. 

Kondisi kelas juga cukup kondusif, meskipun ada beberapa siswa yang asyik 

berbicara dengan siswa yang lain namun segera dapat menguasai keadaan dengan 

cara menegur. Secara keseluruhan respon siswa baik dan tertarik mengikuti 

pembelajaran. 

Aspek yang terakhir yakni antusias siswa ketika menyusun puzzle, 

sebagian besar siswa sangat senang dan tertarik menyusun puzzle. Apalagi ketika 

guru membagikan puzzle, siswa terlihat tidak sabar ingin segera berlomba-lomba 
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menyusun. Meskipun ada beberapa kecurangan yang dilakukan oleh satu 

kelompok, yakni membuka paket puzzle sebelum guru memintanya. Dan sebagai 

hukumannya guru meminta paket puzzle tersebut kemudian menukar dengan paket 

puzzle yang baru. Namun, secara keseluruhan siswa tertarik dan antusias dalam 

menyusun puzzle. 

Berdasarkan lembar jurnal guru pada siklus II dapat disimpulkan bahwa 

telah terjadi perubahan perilaku siswa yang cukup mengesankan. Secara 

keseluruhan proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan media dan model 

pembelajaran yang digunakan oleh peneliti dapat diterima oleh siswa. Sehingga 

dapat membantu siswa dalam menulis, terutama menulis paragraf deskripsi.  

Berikutnya adalah jurnal siswa, berisi tentang bagaimana perasaan siswa 

selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle 

melalui pembelajaran kooperatif, kesulitan apa yang siswa temui ketika menulis 

paragraf deskripsi, kesulitan apa yang siswa temui ketika mendengarkan 

penjelasan dari guru, bagaimana kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif, 

dan saran siswa untuk pembelajaran menulis ke depannya. Berikut jabarannya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berikut jabarannya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

 

Tabel 28. Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

No Pertanyaan jurnal Jumlah 

siswa 

Persentase 

(%) 
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1 Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif 

a) Senang 

b) Kurang senang 

 

 

 

25 

0 

 

 

 

100 

0 

2 Kesulitan apa yang Anda temui ketika menulis 

paragraf deskripsi 

a) Mencari ide 

b) Menyusun kalimat 

c) Penggunaan huruf kapital, ejaan dan 

tanda baca 

 

 

10 

10 

5 

 

 

40 

40 

20 

3 Kesulitan apa yang Anda temui ketika 

mendengarkan penjelasan dari guru 

a) Terlalu cepat 

b) Kurang paham 

 

 

16 

9 

 

 

64 

36 

4 Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif 

a) Senang 

b) Kurang senang 

 

 

 

25 

0 

 

 

 

100 

0 

5 Saran Anda untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui 

pembelajaran kooperatif ke depannya 
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a) Gambar lebih menarik 

b) Gambar lebih banyak 

22 

3 

88 

12 

 

Dari hasil jurnal siswa pada siklus II poin pertama dapat diketahui semua 

siswa merasa senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. Hal ini dapat dilihat 

yakni sebesar 100 % siswa senang dan tak satu pun siswa yang kurang senang. 

Berikutnya adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa sebagian 

besar adalah kesulitan dalam mengembangkan ide atau mencari ide sebesar 40 %, 

menyusun kalimat sebesar 40 %, dan penggunaan huruf kapital, ejaan dan tanda 

baca sebesar 20 %.  

Kesulitan yang siswa temui ketika mendengarkan penjelasan guru pada 

siklus II adalah guru terlalu cepat menjelaskan materi sebesar 64 % dan dalam hal 

pemahaman sebesar 36 %.  

Kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf  deskripsi 

dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif  adalah siswa sangat senang 

dan tertarik.  

Saran yang siswa berikan terhadap pembelajaran menulis deskripsi 

adalah agar pembelajaran ini terus dipakai terutama pengguanaan media puzzle 

dan gambarnya agar lebih menarik lagi sebesar 88 %, dan sebesar 12 % 

gambarnya kurang banyak. 
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Secara keseluruhan siswa tertarik mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif yang 

guru terapkan. 

 

4.1.4.2.3 Wawancara 

Wawancara pada siklus II ini dilakukan kepada tiga siswa yang 

mendapat nilai rendah, sedang, dan tinggi. Tujuan dilakukannya wawancara ini 

sama dengan ketika peneliti melakukan wawancara pada siklus I yakni untuk 

mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang siswa alami selama pembelajaran 

berlangsung. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana pandangan siswa terhadap 

proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media 

puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

Adapun pertanyaan yang diajukan menliputi tujuh hal, yakni (1) apakah 

kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif; (2) apakah kamu 

memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru; (3) bagaimana 

perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif; (4) kesulitan apa yang kamu alami 

ketika menulis paragraf deskripsi; (5) bagaimana kesan kamu terhadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle melalui 

pembelajaran kooperatif; (6) apakah keuntungan yang diperoleh setelah mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi; dan (7) apakah setelah digunakannya 
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media puzzle melalui pembelajaran kooperatif dalam meulis kamu sudah dapat 

menulis paragraf deskripsi.  

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa secara keseluruhan siswa 

tertarik mengikuti pembelajaran menulis dengan menggunakan media puzzle, 

kesulitan-kesulitan yang siswa temui pada siklus I sudah dapat berkurang, siswa 

sudah dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru, kesan para siswa 

sangat positif, begitu pula respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan menggunakan puzzle. 

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

ketiga siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang dan tertarik 

untuk menulis terutama menulis pragraf deskripsi. Kemampuan siswa mengalami 

peningkatan, sehingga siswa dapat menulis paragraf dengan baik. 

 

4.1.4.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi foto yang diambil dalam pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif pada siklus II 

meliputi aktifitas-aktifitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Adapun tujuan 

digunakannya dokumentasi foto ini yaitu sebagai bukti autentik dalam penelitian. 

Dalam pengambilan gambar pada masing-masing siklus mengacu pada kegiatan 

pembelajaran meliputi, (1) ketika guru menerangkan; (2) siswa mendengarkan 

penjelasan guru; (3) siswa melakukan aktifitas-aktifitas dalam kelas; (4) siswa 

menyusun puzzle; (4) siswa mengerjakan tugas yang guru berikan; (5) siswa 

membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas; (6) siswa secara berkelompok 
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berdiskusi; (7) guru memberikan pengarahan pada siswa; dan (8) siswa aktif 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 10. Kegiatan Guru Ketika Menyampaikan Materi Pembelajaran 

Menulis 
 

Pada gambar di atas terlihat guru sedang menyampaikan materi yakni 

mengulas dan melanjutkan kembali materi tentang menulis paragraf deskripsi. 

Tampak guru sedang mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

yang lalu. Hal ini sangat penting, karena dengan dilakukannya tanya jawab, guru 

akan mengetahui seberapa ingat dan paham siswa terhadap materi menulis 

paragraf dekripsi. 
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Gambar 11. Siswa Mendengarkan Penjelasan Guru 

Pada gambar di atas nampak siswa sedang mendengarkan penjelasan 

guru. Terlihat ada perubahan perilaku siswa dari siklus I yang terlihat siswa 

kurang begitu memperhatikan. Namun pada siklus II siswa jauh terlihat antusias 

mengikuti pembelajaran pada hari itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Siswa Melakukan Aktifitas-Aktifitas dalam Kelas 

Pada gambar di atas terlihat berbagai aktifitas yang dilakukan oleh siswa 

ketika pembelajaran berlangsung. Terlihat ada sebagian siswa serius 
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mendengarkan penjelasan guru, tetapi ada pula yang sedang bermain melipat 

kertas. Namun secara keseluruhan siswa sudah dapat mengendalikan diri untuk 

tidak melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat mengganggu pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Siswa Aktif Menjawab Pertanyaan yang Diajukan oleh Guru 

Pada gambar di atas terlihat siswa aktif menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. Hal seperti ini sangat penting karena pembelajaran tidak 

hanya terfokus pada guru, tetapi siswa juga ikut aktif di dalam kelas. 

Pemandangan seperti ini merupakan hal yang harus terus dipertahankan, tidak 

hanya pada pembelajaran kali ini tetapi pembelajaran selanjutnya.  
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Gambar 14. Kegiatan Siswa Menyusun Puzzle 

Pada gambar di atas terlihat antusias siswa dalam menyusun puzzle. 

Pemandangan seperti ini mengingatkan pada siklus I yakni siswa juga semangat 

dalam menyusun puzzle. Masing-masing kelompok berlomba-lomba untuk 

menyusun puzzle secara cepat dan tepat, karena bagi kelompok yang dapat 

menyusun dengan cepat dan tepat, maka  kelompok tersebut akan mendapat 

tambahan nilai. Cara inilah yang dilakukan oleh guru agar siswa lebih 

bersemangat lagi dalam menyusun puzzle.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Siswa Mengerjakan Tugas yang Guru Berikan 
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Pada gambar di atas terlihat siswa aktif dan sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Masing-masing kelompok 

mengamati gambar puzzle yang diterima, kemudian menulisnya pada selembar 

kertas yang sudah dibagikan oleh guru. Meskipun gambar puzzle tiap kelompok 

sama, tetapi hasil pekerjaan tiap kelompok tidak boleh sama.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Siswa Secara Berkelompok Berdiskusi 

Pada gambar di atas terlihat siswa sedang berdiskusi dengan sesama 

kelompoknya. Guru juga memberikan kelonggaran pada masing-masing 

kelompok untuk bertanya jawab, jika ada salah satu anggota kelompok yang 

kurang paham atau mungkin mengalami kesulitan dalam menulis. Karena tujuan 

dari pembelajaran kooperatif ini adalah untuk melatih siswa agar dapat 

bekerjasama memecahkan masalah yang ditemukan. Sehingga siswa yang 

kesulitan dalam menuangkan ide ataupun dalam hal lain yang masih berhubungan 

dengan menulis dapat dibantu oleh teman satu kelompoknya. 
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Gambar 17. Guru Memberikan Pengarahan pada Siswa 

Pada gambar di atas nampak guru sedang memberikan pengarahan pada 

salah satu kelompok yang kurang paham atau menemukan kesulitan dalam 

menuangkan ide atau gagasan. Arahan yang guru berikan berupa pertanyaan-

pertanyaan pancingan seputar objek yang ada pada puzzle, hal ini bertujuan agar 

siswa berpikir menemukan sendiri ide atau gagasan. Setelah itu, siswa diminta 

untuk menulis sesuai apa yang siswa tangkap dan pahami dari pertanyaan 

pancingan yang telah guru berikan tadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Siswa Membacakan Hasil Pekerjaannya di Depan Kelas 
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Pada gambar di atas terlihat siswa sedang membacakan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. Setelah itu, akan dikomentari oleh siswa lain seputar 

paragraf yang telah dibacakan tadi, apa saja kelebihan maupun kekurangannya. 

Kemudian guru baru memberikan simpulan mengenai kelebihan atau kekurangan 

tulisan yang telah dibuat oleh siswa tersebut. 

 

4.1.5 Refleksi Siklus II 

Penelitian siklus II ini menunjukkan hasil yang diperoleh sudah 

mengalami peningkatan pada siklus I. Berdasarkan hasil tes menulis paragraf 

deskripsi secara klasikal diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 74,64 pada siklus 

II. Peningkatan terjadi sebesar 10,72 dari hasil tes menulis pada siklus I. Dalam 

setiap aspek penilaian seperti kesesuaian isi dengan objek yang dideskripsikan, 

pilihan kata atau diksi, ejaan dan tanda baca, kesesuaian judul dengan isi, kohesi 

dan koherensi, dan kerapian tulisan juga menunjukkan peningkatan. Pencapaian 

hasil tersebut sudah melampaui standar ketuntasan dalam belajar yang telah 

ditentukan yakni 70.  

Hasil nontes pada siklus II meliputi observasi, jurnal, wawancara, dan 

dokumentasi foto juga telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Perilaku-

perilaku negatif yang muncul pada siklus I pada siklus II dapat diminimalisir, 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif dan lancar. Dengan 

demikian siswa dapat lebih berkonsentrasi lagi mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi. 
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Berdasarkan hasil tes dan nontes pada siklus II dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran siklus II telah mnegalami peningkatan, sehingga patut untuk 

dipertahankan bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi oleh guru kelas yang 

bersangkutan. 

 

4.1.6 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian 

ini, yaitu peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi setelah mengikuti 

pembelajaran dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif dan 

perubahan perilaku siswa kelas III SD Negeri Daren 01 Jepara setelah mengikuti 

pembelajaran dengan media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil prasiklus, siklus I, 

dan siklus II. Dalam melakukan penelitian tindakan ini dilaksanakan melalui tiga 

tahap, yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II. Prasiklus dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal sebelum digunakannya media maupun model 

pembelajaran. Penelitian dalam siklus I dan siklus II ini meliputi hasil data tes dan 

hasil data nontes masing-masing berasal dari siklus I dan siklus II. Pembahasan 

hasil tes berpedoman pada perolehan nilai yang telah dicapai oleh siswa dalam 

menulis paragraf deskripsi sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh peneliti 

sebelumnya pada masing-masing siklus. Adapun aspek-aspek yang dinilai 

meliputi enam aspek, meliputi (1) kesesuaian isi dengan objek yang 

dideskripsikan; (2) diksi atau pilhan kata; (3) ejaan dan tanda baca; (4) kesesuaian 
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judul dengan isi; (5) kohesi dan koherensi; dan (6) kerapian tulisan. Berdasarkan 

keenam aspek tersebut akan diakumulasikan menjadi satu untuk mendapatkan 

hasil tes menulis paragraf deskripsi siswa baik pada siklus I maupun pada siklus 

II. Berikut ini akan diuraikan pelaksanaan perolehan data pada siklus I dan siklus 

II.  

Pada siklus I, diawali dengan mengkondisikan siswa hal ini bertujuan 

agar siswa lebih siap mengikuti pembelajaran pada hari itu. Setelah itu, guru 

memberikan contoh dan siswa diminta untuk membaca, kemudian 

menganalisisnya. Kemudian guru dan siswa bertanya jawab mengenai contoh 

tersebut. Setelah itu guru menyimpulkan tentang apa itu paragraf deskripsi, 

beserta ciri-ciri dan langkah-langkahnya. Setelah dirasa paham langkah berikutnya 

adalah meminta siswa untuk berkelompok menyusun puzzle. Setelah semua 

kelompok selesai menyusun, maka langkah berikutnya adalah kegiatan berdiskusi 

dan menulis paragraf deskripsi. Berdasarkan hasil tes menulis pada siklus I, 

peneliti dapat mengetahui tingkat kemampuan yang siswa miliki dan mengetahui 

kekurangan-kekurangan apa saja yang dialami siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Pada pertemuan berikutnya guru membagikan hasil pekerjaan siswa 

untuk dikoreksi bersama. Dengan demikian, siswa akan mengetahui letak 

kesalahan yang siswa lakukan dan diharapkan agar kesalahan itu tidak terulang 

lagi pada siklus II. 

Pada proses pembelajaran siklus II sebenarnya hampir sama dengan 

proses pembelajaran pada siklus I. Hal yang dilakukan pertama kali adalah 

mengkondisikan siswa terlebih dahulu, kemudian mengulang kembali materi yang 
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lalu dengan cara tanya jawab. Setelah itu, peneliti membagikan contoh paragraf 

deskripsi pada masing-masing siswa. Siswa diminta untuk menganalisis contoh 

paragraf tersebut. Kemudian agar siswa lebih memahami mengenai paragraf 

deskripsi, siswa diminta untuk mengamati benda yang ada di kelas dan meminta 

untuk mendeskripsikan benda tersebut di depan kelas secara lisan. Bagi siswa 

yang mau akan mendapatkan hadiah, dan cara ini berhasil ada beberapa siswa 

yang mau maju mendeskripsikan benda berupa papan tulis, meja, dan jam 

dinding. Setelah dirasa cukup selanjutnya peneliti juga membahas kembali di 

mana saja letak kesalahan-kesalahan yang siswa lakukan ketika menulis paragraf 

deskripsi pada siklus I, sehingga diharapkan pada pembelajaran pada hari itu 

kesalahan tersebut tidak terulang lagi atau dapat diminimalisir. Berikutnya adalah 

siswa kembali berkelompok sesuai dengan kelompok kemarin, kemudian 

menyusun puzzle dengan dilakukan suatu permainan. Selanjutnya adalah siswa 

diminta mengamati objek puzzle pada masing-masing kelompok, setelah itu siswa 

diminta untuk menulis paragraf deskripsi. Pada siklus II ini ternyata hasil yang 

dicapai siswa sudah sesuai dengan apa yang peneliti harapkan yakni telah terjadi 

peningkatan yang signifikan.  

Untuk lebih jelas lagi akan dipaparkan pada tabel perbandingan hasil 

nilai siswa siklus I dan siklus II. 

 

Tabel  28. Perbandingan Hasil Menulis Paragraf Deskripsi Tiap Aspek 

No Aspek Prasiklus Siklus I Siklus II SII-SI 

1 Kesesuaian isi dengan objek yang 17,36 20,44 21,28 0,84 
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dideskripsikan 

2 Diksi 15,12 15,36 17,28 1,92 

3 Ejaan dan tanda baca 7,2 8 13,4 5,4 

4 Kesesuaian judul dengan isi 6,24 7,2 7,28 0,08 

5 Kohesi dan koherensi 6,48 7,56 8,8 1,24 

6 Kerapian tulisan 5,12 5,36 6,64 1,28 

Rata-rata 57,52 63,92 74,64 10,72 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa keteampilan menulis 

paragraf deskripsi siswa kelas III SD Negeri Daren 01 Jepara, mengalami 

peningkatan setelah digunakannya media puzzle melalui pembelajaran kooperatif. 

Pada kegiatan pembelajaran siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 

63,92. Ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis yang dimiliki oleh siswa 

ketika menulis paragraf deskripsi masih di bawah nilai ketuntasan yang 

ditargetkan oleh peneliti, yaitu 70. Meskipun dalam pembelajaran menulis pada 

siklus I telah peneliti upayakan secara sungguh-sungguh, namun hasil yang 

diperoleh belum dapat optimal. Sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan 

pada siklus selanjutnya yakni pada siklus II. Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara, dan jurnal kesulitan yang rata-rata siswa temukan adalah sebagian 

besar masih kesulitan dalam memulai menulis dan mengembangkan ide. Selain 

itu, kesulitan yang siswa alami adalah dalam aspek penggunaan ejaan dan tanda 

baca. Bertolak dari beberapa permasalahan yang terjadi, maka pembelajaran pada 
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tahap selanjutnya perlu lebih mempertimbangkan aspek tersebut agar hasilnya 

dapat optimal. 

Setelah dilakukan beberapa perubahan mulai dari cara penyampaian 

materi sampai ke contoh dan topik yang akan di bahas, diharapkan terjadi 

perubahan pada siklus II. Kesulitan siswa dalam aspek ejaan dan tanda baca pada 

siklus II ini mendapatkan perhatian khusus oleh peneliti, sehingga sedikit demi 

sedikit dapat teratasi. Hal ini dapat terlihat adanya peningkatan sebesar 10,72 dari 

siklus I ke siklus II. Selain itu, berdasarkan tabel di atas terlihat ada peningkatan 

pada masing-masing aspek. Nilai rata-rata yang diperoleh juga meningkat dan 

tidak mengalami penurunan. Hal ini juga sudah termasuk memuaskan bagi 

peneliti.  

Hasil nilai tes menulis paragraf deskripsi siklus II didapat nilai rata-rata 

kelas sebesar 74,64 dan ini sudah temasuk nilai di atas batas ketuntasan yang telah 

peneliti tetapkan. Pencapaian nilai tersebut sudah termasuk dalam kategori baik 

karena berada pada rentang nilai 70-84.  

Berikut ini akan disajikan diagram perbandingan tes menulis paragraf 

deskripsi mulai dari prasiklus, siklus I, sampai siklus II.  
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Grafik 7. Perbandingan Hasil Nilai Rata-rata Prasiklus, Siklus I, dan Siklus 

II 

Dari diagram di atas menunjukkan hasil perbandingan menulis paragraf 

deskripsi pada tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II. Dalam penilaian peneliti 

menggunakan enam aspek meliputi (1) kesesuaian isi dengan objek yang 

dideskripsikan, (2) diksi atau pilhan kata, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kesesuaian 

judul dengan isi, (5) kohesi dan koherensi, dan (6) kerapian tulisan. Dari keenam 

aspek ini semuanya mengalami peningkatan, meskipun pada aspek kesesuain 

judul dengan isi ini pada siklus I dan siklus II hanya mengalami peningkatan 

sedikit, tetapi nilai rata-rata kelas yang diperoleh tetap pada batas nilai yang 

sangat memuaskan. Setelah digunakannya media puzzle dan pembelajaran 

kooperatif pada pembelajaran menulis ini, dapat disimpulkan keterampilan siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi telah mengalami peningkatan. 

Peningkatan keterampilan menulis siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi diimbangi pula adanya perubahan perilaku yang siswa tunjukkan selama 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi berlangsung. Hal ini dapat dilihat pada 

data nontes meliputi, observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Pada siklus 
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I dapat diketahui bahwa siswa belum begitu siap mengikuti pembelajaran, hal ini 

dikarenakan karena siswa kelelahan sehabis olah raga, siswa belum begitu 

mengenal siapa peneliti, sehingga siswa harus beradaptasi telebih dahulu. Begitu 

pula peneliti juga harus dapat beradaptasi dengan siswa agar pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik dan lancar. Terlihat siswa juga kurang dapat 

berkonsentrasi ketika guru menyampaikan materi. Kenyataan ini merupakan 

sesuatu yang wajar pada awal pembelajaran, jadi guru harus bisa mengambil hati 

dan mampu menguasai kelas agar tetap kondusif. 

Perencanaan pada siklus II ini telah pada pembelajaran siklus I dan 

berdampak positif. Dari hasil obsevasi pada siklus II ini terlihat siswa lebih siap 

mengikuti pembelajaran, suasana kelas yang kemarin terlihat ramai pada siklus II 

terlihat lebih tenang. Siswa juga aktif mengikuti pembelajaran, dan antusias siswa 

dalam menyusun puzzle juga terlihat begitu kompak.  

Selain dari hasil observasi, perubahan perilaku juga terlihat dari hasil 

jurnal guru dan jurnal siswa. Sebagian besar siswa sudah memperlihatkan 

kesiapannya mengikuti pembelajaran pada hari itu, respon yang siswa tunjukkan 

juga respon yang positif. Siswa yang dulu senang membuat keramaian pada siklus 

II dapat lebih tenang di dalam kelas. Keaktifan siswa juga mengalami peningkatan 

pada siklus II, siswa yang dulunya masih malu bertanya karena takut ditertawakan 

oleh temannya, pada siklus II terlihat siswa semakin percaya diri. Inilah beberapa 

perubahan perilaku yang siswa tunjukkan pada siklus II yang sebagian besar 

sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun kesulitan-kesulitan 
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dalam menulis juga sudah teratasi, sehingga hasil tes siswa pada siklus II 

mengalami peningkatan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembahasan hasil penelitian 

ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu 

peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas III SD 

Negeri Daren 01 Jepara setelah digunakannya media puzzle melalui pembelajaran 

kooperatif  dan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan pembahasan penelitian 

tindakan kelas ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Terdapat  peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa 

kelas III SD Negeri Daren 01 kabupaten Jepara setelah dilakukannya 

penelitian keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle 

melalui pembelajaran kooperatif yang dapat diketahui dari hasil tes 

prasiklus , siklus I, dan siklus II. Hasil tes prasiklus menunjukkan skor rata-

rata kelas sebesar 57,52 dan termasuk dalam kategori kurang. Hasil tes 

pada siklus I menunjukkan skor rata-rata kelas sebesar 63,92 dan termasuk 

dalam kategori cukup. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan dari 

prasiklus ke siklus I sebesar 6, 4. Hasil tes pada siklus II memperoleh skor 

rata-rata sebesar 74, 64 dan termasuk dalam kategori baik. Jadi, pada siklus 

II ini juga terjadi peningkatan sebesar 10,72 dari siklus I. Perolehan hasil 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media puzzle melalui pembelajaran kooperatif dapat dikatakan berhasil.  

5.1.2 Perilaku siswa kelas III SD Negeri Daren 01 kabupaten Jepara setelah 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media puzzle 

melalui pembelajaran kooperatif mengalami perubahan. Perubahan perilaku 

tersebut dapat dibuktikan dari hasil data nontes yang meliputi observasi, 
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jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Perilaku siswa mengalami perubahan 

dari perilaku yang negatif, meliputi ramai di dalam kelas, berbicara dengan 

teman, makan di kelas, sudah dapat berubah menjadi perilaku yang positif. 

Hal ini terlihat pada siklus II, yaitu siswa terlihat lebih siap dan 

bersemangat mengikuti pembelajaran, semakin aktif dalam bertanya 

maupun menjawab pertanyaan, dan siswa semakin senang dengan kegiatan 

menulis paragraf deskripsi dengan digunakannya media puzzle dalam 

pembelajaran. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan 

adalah sebagai berikut. 

1) Guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam proses pembelajaran hendaknya 

menggunakan media puzzle dan model pembelajaran kooperatif sebagai 

salah satu alternatif untuk pembelajaran keterampilan menulis paragraf 

deskripsi. 

2) Siswa hendaknya lebih banyak berlatih menulis agar kemampuannya dapat 

terus meningkat salah satunya dengan menggunakan media puzzle, dan 

3) Peneliti di bidang pendidikan maupun bahasa hendaknya selalu 

termotivasi untuk melakukan penelitian tentang penerapan teknik-teknik 

pembelajaran yang lain, sehingga diperoleh alternatif teknik pembelajaran 

baru, khususnya tentang pembelajaran menulis. 
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Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 
Sekolah  : SD Negeri Daren 01 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas / Semester : III / 1 

Standar Kompetensi : 4. mengungkapakan pikiran, perasaan, dan informasi 

dalam bentuk paragraf berdasarkan bahan yang tersedia 

Kompetensi Dasar : 4.1 menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

Indikator : mampu menyusun paragraf deskripsi dengan 

memperhatikan kesesuaian objek yang dideskripsikan, 

kesesuaian judul, pilihan kata, pengguanaan ejaan dan tanda 

baca, dan kerapian tulisan. 

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit ( 2 X pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis paragraf deskripsi dengan memperhatikan 

kesesuaian objek yang dideskripsikan, kesesuaian judul dengan isi, pilihan kata, 

penggunaan ejaan dan tanda baca, kohesi dan koherensi dan kerapian tulisan. 

B. Materi Pembelajaran 

1. pengertian paragraf deskripsi 

2. ciri-ciri paragraf deskripsi 

3. langkah-langkah menyusun paragraf deskripsi 

4. contoh paragraf deskripsi 

C. Metode 

Metode:  

1. pemodelan 

2. ceramah 

3. diskusi 

 

D. Skenario Pembelajaran 
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Pertemuan pertama 

No Kegiatan 
Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Pendahuluan  Appersepsi: guru mengkondisikan 
siswa untuk siap mengkikuti 
pembelajaran. 

 Guru memberikan penjelasan 
singkat mengenai tujuan 
pemebelajaran hari itu. 

10 menit 

2 Inti  Guru bertanya jawab dengan 
siswa tentang paragraf deskripsi. 

 Guru memperlihatkan beberapa 
contoh paragraf deskripsi dengan 
“tema binatang” kepada siswa. 

 Siswa diminta untuk membaca 
dan menganalisis. 

 Guru menjelaskan kepada siswa 
mengenai pengertian paragraf 
deskripsi, ciri-ciri paragraf 
deskripsi, dan langkah-langkah 
menulis paragraf deskripsi. 

50 menit 

3 Penutup  Guru memberikan kesimpulan 
mengenai pembelajaran pada hari 
itu. 

 Guru dan siswa merefleksi hasil 
kegiatan kegiatan pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi. 

10 menit 

 
Pertemuan kedua 
No Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 
1 Pendahuluan  Appersepsi: guru mengkondisikan 

siswa untuk siap mengikuti 
pembelajaran. 

 Guru memberikan penjelasan singkat 
mengenai tujuan pembelajaran hari 
itu. 

 Guru bertanya jawab dengan siswa 
mengenai materi pembelajaran yang 
telah dipelajari pada pertemuan yang 
lalu. 
 

10 menit 

2 Inti  Guru memperlihatkan beberapa 
contoh paragraf deskripsi dengan 
“tema binatang” kepada siswa dan 

50 menit 
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diminta untuk menganalisis. 
 Siswa dikelompokkan 4-5 orang, 

untuk kegiatan menyusun puzzle. 
 Guru menjelaskan peraturan 

permainan sebelum siswa mulai 
menyusun puzzle, yakni dilakukan 
suatu perlombaan. 

 Bagi kelompok yang dapat menyusun 
dengan cepat dan tepat akan 
mendapatkan hadiah. 

 Setelah tersusun, langkah selanjutnya 
guru meminta masing-masing siswa 
untuk menulis paragraf deskripsi 
sesuai dengan objek yang ada pada 
puzzle.  

 Siswa membuat paragraf deskripsi 
secara individu, meskipun objek yang 
dideskripsikan berdasarkan puzzle  
masing-nasing kelompok. 

 Guru meminta salah satu siswa untuk 
membacakan hasil pekerjaannya di 
depan kelas untuk dikoreksi bersama. 

 Setelah itu guru meminta siswa 
mengumpulkan hasil pekerjaannya di 
meja guru. 

3 Penutup  Guru memberikan kesimpulan 
mengenai pembelajaran pada hari itu. 

 Guru dan siswa merefleksi hasil 
kegiatan kegiatan pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi. 

10 menit 

E. Media Pembelajaran 
1. contoh paragraf deskripsi 
2. puzzle  

F. Sumber Bahan Pembelajaran 
Darisman. 2006. Mari Belajar Bahasa Indonesia. Jakarta: Yudistira. 
Trimansyah, Bambang. 2007. Saya Ingin Mahir Berbahasa Indonesia. Bandung: 
Grafindo Media Pratama. 
G. Evaluasi  

1. teknik penilaian : tugas kelompok dan tugas individu. 
2. bentuk instrumen : uraian bebas. 

Penilaian Tes Menulis Paragraf Deskripsi 

Skor 
SB B C K No. Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

Bobot 
Skor 

X 
Bobot

1 Kesesuaian dengan objek     7 28 
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yang dideskripsikan 
2 Diksi     6 24 
3 Ejaan dan tanda baca     5 20 
4 Kesesuaian judul dengan isi     2 8 
5 Kohesi dan koherensi     3 12 
6 Kerapian Tulisan     2 8 

Jumlah  25 100 
Aspek penilaian tes menulis paragraf deskripsi 

No Unsur yang 
Dinilai Skor Kriteria Kategori 

1 Kesesuaian 
dengan objek 
yang 
dideskripsikan 

22-28 
 
 
 
 
 

15-21  
 
 
 
 
 
 

8-14 
 
 
 

1-7 

Menggambarkan objek secara 
jelas, detail, terperinci, 
memusatkan uraian pada hal-
hal yang berhubungan dengan 
objek, dan mampu mengolah 
imajinasi. 
Menggambarkan objek cukup 
jelas, cukup detail, cukup 
terperinci, sedikit melibatkan 
objek yang tidak berkaitan 
dengan objek yang ditulis,  dan 
cukup mampu mengolah 
imajinasi. 
Mengambarkan objek kurang 
jelas, kurang detail, kurang 
terperinci, dan kurang mampu 
mengolah imajinasi. 
Menjelaskan objek tidak jelas, 
tidak detail, uraian terpusat 
pada hal-hal yang tidak 
berhubungan dengan objek 
tulisan, dan tidak terperinci. 

SB 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

K 
 

2 Diksi  19-24 
 

13-18 
 

7-12 
 

1-6 

Jumlah kesalahan pada diksi 1-
3. 
Jumlah kesalahan pada diksi 4-
6. 
Jumlah kesalahan pada diksi 7-
10. 
Jumlah kesalahan pada diksi 
lebih dari 11. 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
 

3 Ejaan dan tanda 
baca 

16-20 
11-15 
6-10 
1-5 

Jumlah kesalahan antara 1-5 
Jumlah kesalahan antara 6-10 
Jumlah kesalahan antara 11-15 
Jumlah kesalahan lebih dari 16 

SB 
B 
C 
K 
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4 Kesesuaian judul 
dengan isi 

7-8 
5-6 

 
3-4 

 
1-2 

Tidak ada kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 1 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 2 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 3 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 

SB 
B 
 

C 
 

K 
 

5 Kohesi dan 
koherensi 

10-12 
 

7-9 
 
 

4-6 
 
 

1-3 

Antara kalimat satu dengan 
kalimat yang lain saling terkait. 
Antara kalimat satu dengan 
kalimat yang lain cukup saling 
terkait. 
Antara kalimat satu dengan 
kalimat yang lain kurang 
terkait 
Antara kailmat satu dengan 
kalimat yang lain tidak terkait 

SB 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 

6 Kerapian tulisan 7-8 
 

5-6 
 

3-4 
 

1-2 

Tulisan bagus, jelas, terbaca, 
dan bersih 
Tulisan cukup, jelas, terbaca, 
cukup bersih 
Tulisan kurang bagus, jelas, 
terbaca, dan tidak bersih 
Tulisan tidak bagus, tidak jelas, 
tidak bersih 
 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
 

Semarang,  Februari 2009 

Guru kelas      Peneliti 

 

 

Mochtar      Suci Herwani 

NIP. 195902 121980 121005    NIM. 2101405699 

 

   Kepala Sekolah Dasar Daren 01 

 

 

   H. Abdul Jalal 

   NIP. 195201 1051970 4011005 

 



 

 

170

Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 
Sekolah  : SD Negeri Daren 01 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas / Semester : III / 1 

Standar Kompetensi : 4. mengungkapakan pikiran, perasaan, dan informasi 

dalam bentuk paragraf berdasarkan bahan yang tersedia 

Kompetensi Dasar : 4.1 menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan. 

Indikator : mampu menyusun paragraf deskripsi dengan 

memperhatikan kesesuaian objek yang dideskripsikan, 

kesesuaian judul, pilihan kata, pengguanaan ejaan dan tanda 

baca, dan kerapian tulisan. 

Alokasi Waktu : 4 X 35 menit ( 2 X pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis paragraf deskripsi dengan memperhatikan 

kesesuaian objek yang dideskripsikan, kesesuaian judul dengan isi, pilihan kata, 

penggunaan ejaan dan tanda baca, kohesi dan koherensi dan kerapian tulisan. 

B. Materi Pembelajaran 

1. pengertian paragraf deskripsi 

2. ciri-ciri paragraf deskripsi 

3. langkah-langkah menyusun paragraf deskripsi 

4. contoh paragraf deskripsi 

C. Metode 

Metode:  

1. pemodelan 

2. ceramah 

3. diskusi 
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D. Skenario Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

No Kegiatan 
Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

1 Pendahuluan  Appersepsi: guru mengkondisikan 
siswa untuk siap mengkikuti 
pembelajaran. 

 Guru memberikan penjelasan 
singkat mengenai tujuan 
pembelajaran hari itu 

 Guru mengulas kembali hasil tes 
siklus I, dan membagikan hasil 
pekerjaan kepada siswa. 

 Guru bertanya jawab dengan siswa 
tentang kesulitan apa yang mereka 
temukan ketika menulis paragraf 
deskripsi. 

10 menit 

2 Inti  Guru memberikan penjelasan hal-
hal apa saja yang harus diperhatikan 
dalam menulis paragraf deskripsi. 

 Guru membagikan beberapa contoh 
dengan “tema pemandangan alam” 
dan siswa diminta membaca dan 
menganalisis.  

 Siswa dikelompokkan 4-5 orang, 
untuk kegiatan menyusun puzzle. 

 Guru menjelaskan peraturan 
permainan sebelum siswa mulai 
menyusun puzzle, yakni dilakukan 
suatu perlombaan. 

 Setelah tersusun, langkah 
selanjutnya guru meminta masing-
masing siswa untuk menulis 
paragraf deskripsi sesuai dengan 
objek yang ada pada puzzle.  

 Guru mengawasi dan mengarahkan 
siswa jika ada yang menemukan 
kesulitan dalam menulis paragraf. 

 Guru juga mengingatkan agar siswa 
lebih teliti lagi dalam menulis 
paragraf, terutama penggunaan 
ejaan dan tanda baca. 

 Siswa membuat paragraf deskripsi 
secara individu, meskipun objek 

50 menit 
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yang dideskripsikan berdasarkan 
puzzle  masing-masing kelompok. 

 Siswa mengumpulkan hasil 
pekerjaannya di meja guru. 

 Beberapa siswa diberi kesempatan 
untuk membacakan hasil 
pekerjaannya dan dikoreksi 
bersama. 

3 Penutup  Guru memberikan kesimpulan 
mengenai pembelajarn pada hari 
itu. 

 Guru dan siswa merefleksi hasil 
kegiatan kegiatan pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi. 

10 menit 

 
Pertemuan kedua 
No Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 
1 Pendahuluan  Guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai materi yang telah 
dipelajari pada pertemuan yang 
lalu. 

 Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menyampaikan 
kesulitan yang dialami siswa ketika 
pembelajaran menulis deskripsi 
berlangsung. 

10 menit 

2 Inti  Guru membagikan hasil pekerjaan 
siswa, kemudian siswa diminta 
untuk mengoreksi hasil menulis 
paragraf deskripsi. 

 Guru memberikan penguatan 
kepada siswa dengan cara bersama-
sama dengan siswa membahas hasil 
kerja siswa. 

50 menit 

3 Penutup  Guru memberikan kesimpulan 
mengenai pembelajaran pada hari 
itu. 

 Guru dan siswa merefleksi hasil 
kegiatan kegiatan pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi. 

10 menit 

E. Media Pembelajaran 

1. contoh paragraf deskripsi 

2. puzzle  
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F. Sumber Bahan Pembelajaran 

Darisman. 2006. Mari Belajar Bahasa Indonesia. Jakarta: Yudistira. 

Trimansyah, Bambang. 2007. Saya Ingin Mahir Berbahasa Indonesia. Bandung: 

Grafindo Media Pratama. 

G. Evaluasi  

1. teknik penilaian : tugas kelompok dan tugas individu. 

2. bentuk instrumen : uraian bebas. 

Penilaian Tes Menulis Paragraf Deskripsi 

Skor 

SB B C K No. Aspek Penilaian 
4 3 2 1 

Bobot Skor X 
Bobot 

1 Kesesuaian dengan objek 
yang dideskripsikan 

    7 28 

2 Diksi     6 24 
3 Ejaan dan tanda baca     5 20 
4 Kesesuaian judul dengan isi     2 8 
5 Kohesi dan koherensi     3 12 
6 Kerapian Tulisan     2 8 

Jumlah  25 100 
Aspek penilaian tes menulis paragraf deskripsi 

No Unsur yang 
Dinilai Skor Kriteria Kategori 

1 Kesesuaian 
dengan objek 
yang 
dideskripsikan 

22-28 
 
 
 
 
 

15-21  
 
 
 
 
 
 

8-14 
 
 
 

1-7 

Menggambarkan objek secara 
jelas, detail, terperinci, 
memusatkan uraian pada hal-
hal yang berhubungan dengan 
objek, dan mampu mengolah 
imajinasi. 
Menggambarkan objek cukup 
jelas, cukup detail, cukup 
terperinci, sedikit melibatkan 
objek yang tidak berkaitan 
dengan objek yang ditulis,  dan 
cukup mampu mengolah 
imajinasi. 
Mengambarkan objek kurang 
jelas, kurang detail, kurang 
terperinci, dan kurang mampu 
mengolah imajinasi. 
Menjelaskan objek tidak jelas, 
tidak detail, uraian terpusat 

SB 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

K 
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pada hal-hal yang tidak 
berhubungan dengan objek 
tulisan, dan tidak terperinci. 

2 Diksi  19-24 
 

13-18 
 

7-12 
 

1-6 

Jumlah kesalahan pada diksi 1-
3. 
Jumlah kesalahan pada diksi 4-
6. 
Jumlah kesalahan pada diksi 7-
10. 
Jumlah kesalahan pada diksi 
lebih dari 11. 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
 

3 Ejaan dan tanda 
baca 

16-20 
11-15 
6-10 
1-5 

Jumlah kesalahan antara 1-5 
Jumlah kesalahan antara 6-10 
Jumlah kesalahan antara 11-15 
Jumlah kesalahan lebih dari 16 

SB 
B 
C 
K 

 
4 Kesesuaian judul 

dengan isi 
7-8 

 
5-6 

 
3-4 

 
1-2 

Tidak ada kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 1 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 2 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 
Ada 3 kalimat yang 
menyimpang dari judul. 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
 

5 Kohesi dan 
koherensi 

10-12 
 

7-9 
 
 

4-6 
 
 

1-3 

Antara kalimat satu dengan 
kalimat yang lain saling terkait. 
Antara kalimat satu dengan 
kalimat yang lain cukup saling 
terkait. 
Antara kalimat satu dengan 
kalimat yang lain kurang 
terkait 
Antara kailmat satu dengan 
kalimat yang lain tidak terkait 

SB 
 

B 
 
 

C 
 
 

K 
 

6 Kerapian tulisan 7-8 
 

5-6 
 

3-4 
 

1-2 

Tulisan bagus, jelas, terbaca, 
dan bersih 
Tulisan cukup, jelas, terbaca, 
cukup bersih 
Tulisan kurang bagus, jelas, 
terbaca, dan tidak bersih 
Tulisan tidak bagus, tidak jelas, 
tidak bersih 
 

SB 
 

B 
 

C 
 

K 
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Semarang,   Februari 2009 

Guru kelas      Peneliti 

 

 

Mochtar      Suci Herwani 

NIP. 195902 121980 121005    NIM. 2101405699 

    

 

 

Kepala Sekolah Dasar Daren 01 

        

 

H. Abdul Jalal 

NIP. 195201 1051970 4011005 
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Lampiran 3. Soal Pada Tahap Prasiklus  

 

SOAL PRASIKLUS 
Nama  :  

Kelas  : 

No. absen : 

 

Buatlah paragraf deskripsi dengan objek benda yang ada di dalam kelas! 
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Lampiran 4. Contoh Paragraf Deskripsi Siklus I 

 

Contoh 1. Paragraf Deskripsi 

Kambing 

Kambing adalah binatang yang dipelihara manusia. Binatang ini 

makanannya rumput. Berkaki empat, bulunya berwarna hitam, matanya besar, 

telinganya panjang, memiliki tanduk di kepala, dan suaranya mengembek.  

 

 

 

Contoh 2. Paragraf Deskripsi 

Kucing 

Kucing adalah binatang yang jinak. Binatang ini makanannya ikan dan 

tikus. Ciri-cirinya adalah hewan berkaki empat yang memiliki cakar yang tajam 

untuk mencengkeram mangsa, memiliki bulu yang lembeut berwarna-warni, 

giginya tajam, memiliki kumis, ekornya ada yang panjang dan ada yang pendek, 

kalau malam matanya bersinar, suara kucing mengeong. Binatang ini biasanya 

dipelaihara manusia. 
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Lampiran 5. Contoh Paragraf Deskripsi Siklus II 

 

Contoh  Paragraf deskripsi 

Pantai Kartini 

Pemandangan di pantai Kartini sangat indah. Di pantai suasananya sangat 

ramai sekali, anginya bertiup sepoi-sepoi. Di pinggir pantai terlihat pengunjung 

yang sedang berenang, ada yang asyik bermain pasir, dan ada juga yang asyik 

bermain ayunan. Di pinggir pantai ada bangunan yang menyerupai kura-kura. Di 

sana juga ada nelayan yang mencari ikan.  
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Lampiran 6. Soal Pada Tahap Siklus I 

 

SOAL SIKLUS I 
Nama  :  

Kelas  : 

No. absen : 

Tgl  : 

 

1. Amatilah gambar puzzle pada masing-masing kelompok! 

2. Buatlah paragraf deskripsi sesuai dengan gambar yang ada pada puzzle! 
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Lampiran 7. Soal Pada Tahap Siklus II 

 

SOAL SIKLUS II 
Nama  :  

Kelas  : 

No. absen : 

Tgl  : 

 

1. Amatilah gambar puzzle pada masing-masing kelompok! 

2. Buatlah paragraf deskripsi sesuai dengan gambar yang ada pada 

puzzle! 
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Lampiran 8. Pedoman Observasi Siklus I dan Siklus II 
 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Hari / tanggal  : 
Kelas   : III 
Tahun Pelajaran : 
Nama Sekolah  : SD Negeri Daren 01 Kabupaten Jepara. 
Nama Pengamat : 
 

ASPEK 
PENGAMATAN 

KETERANGAN NO 

1 2 3 4 5 6 
1.       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       

1. Kesiapan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 

2. Keaktifan siswa dalam bertanya maupun 
menjawab pertanyaan. 

3. Keseriusan siswa dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

4. Respon positif yang ditunjukkan siswa 
dalam mengikuti pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi. 

5. Sikap antusias siswa dalam menyusun 
puzzle. 

6. Keseriusan siswa dalam menulis pargraf 
deskripsi. 

 
 

Jumlah 
persentase 

Cara pengisian: 
( √ ) = positif 
( - ) = negatif 
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Lampiran 9. Pedoman Jurnal Guru Siklus I dan Siklus II 

 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN SIKLUS II 

 

 Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat 

ditangkap guru selama pembelajaran berlangsung. Aspek tersebut berupa: 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam mengkuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengkuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperartif? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperartif? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Lampiran 10. Pedoman Jurnal Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

PEDOMAN JURNAL SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Nama  : 

No. presensi : 

Hari/tanggal : 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran 

kooperatif? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pemebelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. Kesulitan apa yang kamu alami ketika mendengarkan penjelasan dari 

guru? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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Lampiran 11. Pedoman Wawancara Siklus I dan Siklus II 

 

PEDOMAN WAWANCARA  SISWA SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 
Pewawancara  : 
Nama Siswa  : 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   :   
Tempat  : 
 

1. Apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 
deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Apakah kamu memahami penejlasan materi yang disampaikan oleh guru 
pada saat pembelajaran berlangsung? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis 
paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran 
kooperatif? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Kesulitan apa yang kamu alami dalam enulis paragraf deskripsi? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana kesan kamu dengan penerapan media puzzle  dengan 
pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam proses pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis paragraf deskrispsi 
dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

7. Apakah setelah menggunakan media puzzle  kamu sudah dapat menulis 
paragraf deskripsi? 
……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 12. Pedoman Dokumentasi Siklus I dan Siklus II 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI  FOTO  

SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 

1. Kegiatan guru ketika menyampaikan materi pembelajaran menulis. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

3. Siswa melakukan aktifitas-aktifitas dalam kelas. 

4. Siswa aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

5. Siswa menyusun puzzle 

6. Siswa mengerjakan tugas yang guru berikan 

7. Siswa secara berkelompok berdiskusi. 

8. Guru memberikan pengarahan pada siswa. 

9. Siswa membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. 
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Lampiran 13. Daftar Nama Siswa Kelas III SD Negeri Daren 01 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS III SD NEGERI DAREN 01 
 

No Nama Siswa Jenis kelamin (L/P) 

1 M. Syamsudin Latif L 

2 Sasti Melinda Tilarso Putri P 

3 Eri Saputro L 

4 Slamet L 

5 Erwin L 

6 Yeli Intan Sari P 

7 Adelia Damayanti P 

8 Dimas L 

9 M. Yusuf L 

10 Nishfa Yanti P 

11 Devi Ika Maharani P 

12 Rizki L 

13 Shinta Nur Khofifah P 

14 Miftachul Jannah L 

15 Handika L 

16 Hesty Pramu Sinta P 

17 Maulana Munzaki L 

18 Zidan Akmal Musa L 

19 Ari Cuen L 

20 Angga L 

21 Khoiri Nasywa P 

22 Fanni Ayu Rahma Sari P 

23 Rudi Irawan L 

24 Vina Aulia P 

25 Zuliatus Sholikhah P 



 

 

 

 
 

Lampiran 14. Daftar Rekap Nilai Prasiklus Menulis Paragraf Deskripsi 

 

DAFTAR REKAP NILAI PRASIKLUS MENULIS PARAGRAF 

DESKRIPSI 
Aspek Penilaian No Nama Siswa 

1 2 3 4 5 6 
Jumlah 

Nilai 
kategori

1 M. Syamsudin 14 12 10 8 6 6 56 K 
2 Sasti Melinda 21 18 10 8 9 4 70 B 
3 Eri Saputro 21 18 10 8 6 8 71 B 
4 Slamet 21 18 10 8 9 6 72 B 
5 Erwin 7 6 5 6 3 2 29 K 
6 Yeli Intan Sari 14 18 10 8 9 8 67 C 
7 Adelia 21 18 5 8 6 8 66 C 
8 Dimas 14 18 5 2 6 4 49 K 
9 M. Yusuf 21 18 10 8 9 4 70 B 
10 Nishfa Yanti 21 18 15 8 9   4 75 B 
11 Devi Ika.M 21 18 10 8 6 6 69 C 
12 Rizki 14 12 5 6 6 6 49 K 
13 Shinta N.K. 21 18 10 8 9 4 70 B 
14 Miftachul 21 18 5 8 6 6 64 C 
15 Handika 14 6 5 2 6 4 37 K 
16 Hesty P.S 21 18 10 6 9 6 70 B 
17 Maulana 14 6 5 4 6 4 39 K 
18 Zidan Akmal 21 18 5 8 6 8 66 C 
19 Ari Cuen 14 12 5 2 3 2 38 K 
20 Angga 14 12 5 2 3 4 40 K 
21 Khoiri Nasywa 21 18 5 8 6 6 64 C 
22 Fanni Ayu R. S. 21 18 5 8 6 6 64 C 
23 Rudi Irawan 14 12 5 6 6 4 47 K 
24 Vina Aulia 14 18 5 6 6 4 53 K 
25 Zuliatus 14 12 5 2 6 4 43 K 

Jumlah 434 378 180 156 162 128 1438 
Rata-rata 17,36 15,12 7,2 6,24 6,48 5,12 57,52 

Kategori 
kurang 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 15. Hasil Tes Prasiklus Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

 
HASIL TES PRASIKLUS KETERAMPILAN MENULIS 

PARAGRAF DESKRIPSI 
No Kategori Rentang 

Nilai 

F ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-

rata 

1 Sangat Baik 85-100 0 0 0 

2 Baik  70-84 7 498 28 

2 Cukup  60-69 7 460 28 

4 Kurang  1-59 11 480 44 

Jumlah  25 1438 100 

X= 1438 

        25 

  = 57,52 

Kategori 

kurang  

 
 
 
 

HASIL TES PRASIKLUS KETERAMPILAN MENULIS 
PARAGRAF DESKRIPSI TIAP ASPEK 

 
No Aspek Penilaian Skor 

Maksimal 
Rata-rata Kategori 

1 Kesesuaian isi dengan 
objek yang 
dideskripsikan 
 

28 17,36 Baik  

2 Diksi 
 

24 15,12 Baik  

3 Ejaan dan tanda baca 
 

20 7,2 Cukup  

4 Kesesuaian judul  
dengan isi 
 

8 6,24 Baik 

5 Kohesi dan koherensi 
 

12 6,48 Baik  

6 Kerapian Tulisan 
 

8 5,12 Baik  

Rata-rata jumlah 
 

100 57,52 Kurang 

Rata-rata nilai 
 

X=( 57,52/100) x 100=57,52                  
Kurang  

 



 

 

 

 
 

Lampiran 16. Daftar Rekap Nilai Siklus I Menulis Paragraf Deskripsi 
 
 

DAFTAR REKAP NILAI SIKLUS I MENULIS PARAGRAF 

DESKRIPSI 
Aspek Penilaian No Nama Siswa 

1 2 3 4 5 6 
Jumlah 

Nilai 

kategori

1 M. Syamsudin 14 12 10 8 6 8 58 K 
2 Sasti Melinda T 21 18 15 8 9 6 77 B 
3 Eri Saputro 28 18 10 8 9 6 79 B 
4 Slamet 28 18 5 8 9 6 74 B 
5 Erwin 7 6 10 8 6 4 41 K 
6 Yeli Intan Sari 21 18 10 8 6 6 69 C 
7 Adelia 21 18 10 8 9 4 70 B 
8 Dimas 14 12 5 2 6 4 43 K 
9 M. Yusuf 21 18 10 8 9 6 72 B 
10 Nishfa Yanti 28 18 10 8 9   8 81 SB 
11 Devi Ika 28 18 10 8 9 6 79 C 
12 Rizki 21 12 5 8 6 4 56 K 
13 Shinta Nur 28 24 10 8 9 6 85 SB 
14 Miftachul Jannah 21 18 10 8 9 6 72 B 
15 Handika 21 12 5 8 6 2 54 K 
16 Hesty Pramu 21 18 10 8 9 8 74 B 
17 Maulana 14 12 5 8 6 4 49 K 
18 Zidan Akmal 28 18 10 2 9 6 73 B 
19 Ari Cuen 14 12 5 2 6 4 43 K 
20 Angga 14 12 5 8 6 4 49 K 
21 Khoiri Nasywa 28 18 5 6 9 6 72 B 
22 Fanni Ayu R.S. 21 18 10 8 9 6 72 B 
23 Rudi Irawan 14 12 5 8 6 6 51 K 
24 Vina Aulia 21 12 5 8 6 4 56 K 
25 Zuliatus 14 12 5 8 6 4 49 K 

Jumlah 511 384 200 180 189 134 1598 
Rata-rata 20,44 15,36 8 7,2 7,56 5,36 63,92 

Kategori 

cukup  
 
 



 

 

 

 
 

Lampiran 17. Hasil Tes  Siklus I Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

 
HASIL TES SIKLUS I KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF 

DESKRIPSI 
No Kategori Rentang 

Nilai 

F ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata

1 Sangat Baik 85-100 1 85 4 

2 Baik  70-84 12 895 48 

2 Cukup  60-69 1 69 4 

4 Kurang  1-59 11 549 44 

Jumlah  25 1598 100 

X= 1598 

        25 

  = 63,92 

Kategori 

cukup  

 

 
 
HASIL TES SIKLUS I KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF 

DESKRIPSI TIAP ASPEK 
 
No Aspek Penilaian Skor 

Maksimal 
Rata-rata Kategori 

1 Kesesuaian isi dengan 
objek yang 
dideskripsikan 
 

28 20,44 Baik  

2 Diksi 
 

24 15,36 Baik  

3 Ejaan dan tanda baca 
 

20 8 Cukup  

4 Kesesuaian judul  
dengan isi 
 

8 7,2  Sangat Baik 

5 Kohesi dan koherensi 
 

12 7,56 Baik  

6 Kerapian Tulisan 
 

8 5,36 Baik  

Rata-rata jumlah 
 

100 63,92 

Rata-rata nilai 
 

X= (63,92/100) x 100=63,92 

Kategori  

Cukup 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 18. Hasil Tes  Siklus II Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

 

DAFTAR REKAP NILAI SIKLUS II MENULIS PARAGRAF 

DESKRIPSI 
Aspek Penilaian No Nama Siswa 

1 2 3 4 5 6 
Jumlah 

Nilai 

kategori

1 M. 14 18 15 6 6 8 67 C 
2 Sasti Melinda T. 21 18 15 8 9 8 79 B 
3 Eri Saputro 21 18 15 8 9 8 79 B 
4 Slamet 28 18 10 8 9 8 81 B 
5 Erwin 14 18 10 8 9 6 65 C 
6 Yeli Intan Sari 21 18 10 8 9 6 72 B 
7 Adelia 28 18 15 8 9 8 86 SB 
8 Dimas 21 12 15 6 9 6 69 C 
9 M. Yusuf 21 18 10 6 6 6 67 C 
10 Nishfa Yanti 21 18 15 8 9 6 77 B 
11 Devi Ika 21 18 10 8 9 6 72 B 
12 Rizki 21 18 15 8 12 6 80 B 
13 Shinta Nur 28 18 20 8 9 6 89 SB 
14 Miftachul 21 18 15 8 9 6 77 B 
15 Handika 21 18 15 8 9 8 79 B 
16 Hesty Pramu 21 18 15 6 9 6 75 B 
17 Maulana 21 12 10 8 9 6 66 C 
18 Zidan Akmal 21 18 20 6 9 6 80  B 
19 Ari Cuen 21 18 10 8 9 4 70 B 
20 Angga 21 18 15 8 9 6 77 B 
21 Khoiri Nasywa 21 18 10 8 9 8 70 B 
22 Fanni Ayu R.S. 21 18 10 6 9 6 76 B 
23 Rudi Irawan 21 18 15 6 9 8 77 B 
24 Vina Aulia 21 12 15 6 9 8 71 B 
25 Zuliatus 21 18 10 6 6 6 67 C 

Jumlah 532 432 335 182 219 166 1866 
Rata-rata 21,28 17,28 13,4 7,28 8,76 6,64 74,64 

Kategori 

baik 
 
 



 

 

 

 
 

Lampiran 19. Hasil Tes  Siklus II Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

 
HASIL TES SIKLUS I KETERAMPILAN MENULIS PARAGRAF 

DESKRIPSI 
No Kategori Rentang 

Nilai 

F ∑ Nilai Persen 

(%) 

Rata-rata

1 Sangat Baik 85-100 2 175 8 

2 Baik  70-84 17 1290 68 

2 Cukup  60-69 6 401 24 

4 Kurang  1-59 0 0 0 

Jumlah  25 1866 100 

X= 1866 

        25 

  = 74,64 

Kategori 

Baik 

 
 
 
 

HASIL TES SIKLUS II KETERAMPILAN MENULIS 
PARAGRAF DESKRIPSI TIAP ASPEK 

 
 
No Aspek Penilaian Skor 

Maksimal 
Rata-rata Kategori 

1 Kesesuaian isi dengan 
objek yang 
dideskripsikan 
 

28 21,28 Baik 

2 Diksi 
 

24 17,28 Baik 

3 Ejaan dan tanda baca 
 

20 13,4 Cukup 

4 Kesesuaian judul  
dengan isi 
 

8 7,28 Sangat Baik 

5 Kohesi dan koherensi 
 

12 8,76 Baik 

6 Kerapian Tulisan 
 

8 6,64 Baik  

Rata-rata jumlah 
 

100 74,64 

Rata-rata nilai 
 

X= (74,64/100) x 100=74, 64

Kategori Baik 



 

 

 

 
 

Lampiran 20. Tabel Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi  
 
 

TABEL PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
PARAGRAF DESKRIPSI 

 

Rata-rata Peningkatan No Aspek Penilaian 

S1 S2 S2- S1 

1 Kesesuaian isi dengan 
objek yang 
dideskripsikan 
 

20,44 21,28 0,84 

2 Diksi 
 

15,36 17,28 1,92 

3 Ejaan dan tanda baca 
 

8 13,4 5,4 

4 Kesesuaian judul  
dengan isi 
 

7,2 7,28 0,08 

5 Kohesi dan koherensi 
 

7,44 8,76 1,32 

6 Kerapian Tulisan 
 

5,52 6,64 1,12 

Nilai rata-rata 63,92 74,64 10,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 21. Hasil Observasi Siklus I 

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Hari / tanggal  : 
Kelas   : III 
Tahun Pelajaran : 
Nama Sekolah  : SD Negeri Daren 01 Kabupaten Jepara. 
Nama Pengamat : Mochtar  
 

ASPEK PENGAMATAN KETERANGAN N
O 1 2 3 4 5 6 
1. √ - - - √ - 
2 √ √ √ √ √ √ 
3 √ √ √ √ √ √ 
4 √ √ √ √ √ - 
5 √ - √ √ √ - 
6 √ - √ - - √ 
7 √ - √ - - √ 
8 √ √ √ - - - 
9 - √ √ √ √ - 
10 - - - √ √ - 
11 √ - - √ √ - 
12 √ √ √ √ √ √ 
13 √ √ √ √ √ - 
14 - - - √ √ - 
15 - - √ - √ √ 
16 - - - - √ √ 
17 - √ - √ - √ 
18 √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ √ √ - - 
20 - - - - √ √ 
21 √ - √ - - - 
22 √ - - - √ √ 
23 - √ - - - √ 
24 - - - √ √ √ 
25 - - - √ √ √ 

1. Kesiapan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi. 

2. Keaktifan siswa dalam 
bertanya maupun 
menjawab pertanyaan. 

3. Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan penjelasan 
guru 

4. Respon positif yang 
ditunjukkan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi. 

5. Sikap antusias siswa dalam 
menyusun puzzle. 

6. Keseriusan siswa dalam 
menulis paragraf deskripsi. 

 
 

jml 15 11 14 15 18 13 Cara pengisian: 
( √ ) = positif 
( - ) = negatif 

 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 22. Hasil Observasi Siklus II 

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Hari / tanggal  : 
Kelas   : III 
Tahun Pelajaran : 
Nama Sekolah  : SD Negeri Daren 01 Kabupaten Jepara. 
Nama Pengamat : Mochtar 
 

ASPEK PENGAMATAN KETERANGAN N
O 1 2 3 4 5 6 
1. √ - √ - √ - 
2 √ √ √ √ √ √ 
3 √ √ √ √ √ √ 
4 √ √ √ √ √ - 
5 √ - √ √ √ √ 
6 √ - √ - √ √ 
7 √ - √ √ - √ 
8 √ √ √ - √ √ 
9 - √ √ √ √ √ 
10 - √ - √ √ √ 
11 √ √ - √ √ √ 
12 √ √ √ √ √ √ 
13 √ √ √ √ √ - 
14 √ - - √ √ √ 
15 - - √ √ √ √ 
16 √ - √ - √ √ 
17 - √ - √ √ √ 
18 √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ √ √ √ -√ 
20 - - √ √ √ √ 
21 √ √ √ - √ - 
22 √ - - √ √ √ 
23 √ √ √ - - √ 
24 √ - √ √ √ √ 
25 √ √ - √ √ √ 

1. Kesiapan siswa dalam 
mengikuti 
pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi. 

2. Keaktifan siswa dalam 
bertanya maupun 
menjawab pertanyaan. 

3. Keseriusan siswa 
dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

4. Respon positif yang 
ditunjukkan siswa 
dalam mengikuti 
pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi. 

5. Sikap antusias siswa 
dalam menyusun 
puzzle. 

6. Keseriusan siswa 
dalam menulis 
paragraf deskripsi. 

 
 

jml 20 15 19 19 23 20 Cara pengisian: 
( √ ) = positif 
( - ) = negatif 

 

 



 

 

 

 
 

Lampiran 23. Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

JURNAL SISWA SIKLUS I  

 

Nama  : Erwin 

No. presensi : 5 

Hari/tanggal : Selasa/ 10 Februari 2009 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Menyusun kalimat. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami ketika mendengarkan penjelasan dari guru? 

Terlalu cepat dan tidak paham. 

 

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Gambarnya lebih menarik lagi. 

 

JURNAL SISWA SIKLUS I  

 



 

 

 

 
 

Nama  : Sasti Melinda Tilarso Putri 

No. presensi : 2 

Hari/tanggal : Selasa/ 10 Februari 2009 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Mencari ide dan menyusun kalimat. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami ketika mendengarkan penjelasan dari guru? 

Terlalu cepat. 

 

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang dan menarik. 

 

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Gambarnya lebih menarik lagi. 

 

 

JURNAL SISWA SIKLUS I  

 

Nama  : Shinta Nur Khofifah 

No. presensi : 13 



 

 

 

 
 

Hari/tanggal : Selasa/ 10 Februari 2009 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Penggunaan huruf kapital. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami ketika mendengarkan penjelasan dari guru? 

Terlalu cepat. 

 

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali dan menarik. 

 

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Gambarnya lebih menarik lagi. 

 

 

Lampiran 24. Hasil Jurnal Guru Siklus I 

JURNAL GURU SIKLUS I  

 

 Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap 

guru selama pembelajaran berlangsung. Aspek tersebut berupa: 



 

 

 

 
 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam mengkuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi? 

Jawab: Sebagian siswa belum siap untuk mengikuti pembelajaran, hal ini 

dikarenakan siswa masih kelelahan sehabis olah raga. Jadi, guru 

memberikan waktu sebentar untuk beristirahat. Kemudian, 

pembelajaran dilanjutkan kembali. 

 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengkuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi? 

Jawab: Awalnya siswa masih malas untuk merespon pertanyaan yang 

diajukan oleh guru, untuk mengatasi masalah tersebut guru berinisiatif 

dengan cara memberikan nilai tambahan dan hadiah bagi siswa yng 

mau menjawab pertanyaan. Dan cara ini lumayan berhasil, siswa 

antusias menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.  

 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperartif? 

Jawab:Respon yang ditunjukkan ketika siswa mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan digunakannya media puzzle 

melalui pembeljaran kooperatif adalah mereka nampak senang. 

Karena di samping mereka dapat bermain merka juga dapat belajar 

untuk bekerjasama dengan kelompoknya. 

 

4. Bagaimana keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperartif? 

Jawab:Terlihat ada beberapa kelompok yang masih belum dapat bekerjasama 

dengan baik, hal ini terjadi karena masih ada yang belum bisa 

menerima pembagian kelompk yang dilakukan oleh guru. Namun, 

setelah diberi pengarahan akhirnya para siswa dari kelompok tersebut 

bisa bekerjasama dengan baik. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 25. Hasil Wawancara Siklus I 

 

WAWANCARA  SISWA SIKLUS I  
 
Pewawancara  : Suci Herwani 
Nama Siswa  : Erwin (nilai rendah) 
Hari/Tanggal  :  



 

 

 

 
 

Waktu   : 11:00 WIB   
Tempat  : Di teras kelas 
 
1. Apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Iya, saya senang. 

2. Apakah kamu memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru pada 
saat pembelajaran berlangsung? 
Kurang memahami penjelasan dari guru. 
 

3. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Senang. 
 

4. Kesulitan apa yang kamu alami dalam menulis paragraf deskripsi? 
Sulit memahami penjelasan guru, penggunaan ejaan dan tanda baca dan mencari 

ide. 

 

5. Bagaimana kesan kamu dengan penerapan media puzzle  dengan pembelajaran 
kooperatif yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi? 
Menarik. 
 

6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis paragraf deskrispsi dengan 
media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Menjadi lebih paham. 

 

7. Apakah setelah menggunakan media puzzle  kamu sudah dapat menulis paragraf 
deskripsi? 
Lumayan bisa. 

 

 

 

WAWANCARA  SISWA SIKLUS I  
 
Pewawancara  : Suci Herwani 
Nama Siswa  : Sasti Melinda T.P. (nilai sedang) 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   : 11:00 WIB   
Tempat  : Di teras kelas 
 



 

 

 

 
 

1. Apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 
deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Saya senang. 
 

2. Apakah kamu memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru pada 
saat pembelajaran berlangsung? 
Cukup memahami. 
 

3. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Senang sekali. 
 

4. Kesulitan apa yang kamu alami dalam menulis paragraf deskripsi? 
Penggunaan huruf kapital dan ejaan. 
 

5. Bagaimana kesan kamu dengan penerapan media puzzle  dengan pembelajaran 
kooperatif yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi? 
Menarik sekali dan unik. 
 

6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis paragraf deskrispsi dengan 
media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Belajar sambil bermain. 
 

7. Apakah setelah menggunakan media puzzle  kamu sudah dapat menulis paragraf 
deskripsi? 
Cukup bisa. 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA  SISWA SIKLUS I  
 
Pewawancara  : Suci Herwani 
Nama Siswa  : Shinta Nur Khofifah (nilai tinggi) 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   : 11:00 WIB   
Tempat  : Di teras kelas 
 



 

 

 

 
 

1) Apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 
deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Saya senang. 
 

2) Apakah kamu memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru pada 
saat pembelajaran berlangsung? 
Bisa memahami. 
 

3) Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Senang sekali. 
 

4) Kesulitan apa yang kamu alami dalam menulis paragraf deskripsi? 
Penggunaan huruf kapital. 
 

5) Bagaimana kesan kamu dengan penerapan media puzzle  dengan pembelajaran 
kooperatif yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi? 
Menarik sekali dan menyenangkan. 
 

6) Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis paragraf deskrispsi dengan 
media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Belajar sambil bermain. 
 

7) Apakah setelah menggunakan media puzzle  kamu sudah dapat menulis paragraf 
deskripsi? 
Cukup bisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 26. Hasil Observasi Siklus II 

 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 
 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 
Hari / tanggal  : 
Kelas   : III 



 

 

 

 
 

Tahun Pelajaran : 
Nama Sekolah  : SD Negeri Daren 01 Kabupaten Jepara. 
Nama Pengamat : Mochtar  
 

ASPEK PENGAMATAN KETERANGAN N
O 1 2 3 4 5 6 
1. √ - √ √ √ - 
2 √ √ √ √ √ √ 
3 √ √ √ √ √ √ 
4 √ √ √ √ √ - 
5 √ - √ √ √ √ 
6 √ √ √ - √ √ 
7 √ - √ √ - √ 
8 √ √ √ - √ √ 
9 - √ √ √ √ √ 
10 √ - - √ √ √ 
11 √ - √ √ √ √ 
12 √ √ √ √ √ √ 
13 √ √ √ √ √ - 
14 √ - - √ √ √ 
15 - √ √ √ √ √ 
16 √ - √ - √ √ 
17 - √ - √ - √ 
18 √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ √ √ √ - 
20 - √ - √ √ √ 
21 √ - √ - √ √ 
22 √ - √ - √ √ 
23 - √ - - √ √ 
24 √ - √ √ √ √ 
25 √ √ - √ √ √ 

1. Kesiapan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf 
deskripsi. 

2. Keaktifan siswa dalam 
bertanya maupun 
menjawab pertanyaan. 

3. Keseriusan siswa dalam 
mendengarkan penjelasan 
guru 

4. Respon positif yang 
ditunjukkan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf 
deskripsi. 

5. Sikap antusias siswa 
dalam menyusun puzzle. 

6. Keseriusan siswa dalam 
menulis paragraf 
deskripsi. 

 
 

jml 20 15 19 19 23 20 Cara pengisian: 
( √ ) = positif 
( - ) = negatif 

 

 

Lampiran 27. Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

JURNAL SISWA SIKLUS II  

 

Nama  : Maulana Munzaki 

No. presensi : 17 



 

 

 

 
 

Hari/tanggal : Rabu/ 11 Februari 2009 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Penggunaan huruf kapital, ejaan dan tanda baca 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami ketika mendengarkan penjelasan dari guru? 

Terlalu cepat. 

 

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Gambarnya lebih menarik lagi. 

 

 

JURNAL SISWA SIKLUS II  

 

Nama  : Zidan Akmal Musa 

No. presensi : 18 

Hari/tanggal : Rabu/ 11 Februari 2009 

 



 

 

 

 
 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Menemukan ide. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami ketika mendengarkan penjelasan dari guru? 

Terlalu cepat. 

 

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Gambarnya lebih banyak dan menarik lagi. 

 

 

 

JURNAL SISWA SIKLUS II  

 

Nama  : Adelia Damayanti 

No. presensi : 7 

Hari/tanggal : Rabu/ 11 Februari 2009 

 

 Tulislah pesan dan kesan Anda selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif. 



 

 

 

 
 

1. Bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

2. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Menyusun kalimat. 

 

3. Kesulitan apa yang kamu alami ketika mendengarkan penjelasan dari guru? 

Terlalu cepat. 

 

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Senang sekali. 

 

5. Saran yang dapat kamu berikan untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 

Gambarnya lebih banyak dan menarik lagi. 

 

 

 

Lampiran 28. Hasil Jurnal Guru Siklus II 

JURNAL GURU SIKLUS II  

 

 Jurnal guru berisi uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dapat ditangkap 

guru selama pembelajaran berlangsung. Aspek tersebut berupa: 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam mengkuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi? 

Jawab: Siswa tampak begitu siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan 

guru sampaikan. Hal ini terbukti ketika guru menanyakan materi yang 

lalu ada beberapa siswa yang masih ingat. 



 

 

 

 
 

 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengkuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi? 

Jawab: Secara umum para siswa sudah berani mengemukakan ide atau 

gagasan ketika guru memberikan masalah seputar contoh-contoh apa 

saja yang dapat dijadikan objek dalam menulis paragraf deskripsi. 

Para siswa terlihat antusias menjawab pertanyaan yang guru berikan.  

 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperartif? 

Jawab:Hampir semua siswa sangat senang dan tetarik. Kondisi kelas juga 

cukup kondusif, meskipun ada beberapa siswa yang asyik berbicara 

dengan siswa yang lain. Secara keseluruhan respon siswa baik dan 

tertarik mengikuti pembelajaran. 

 

4. Bagaimana keantusiasan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperartif? 

Jawab:Sebagian besar siswa sangat senang dan tertarik menyusun puzzle. 

Apalagi ketika guru membagikan puzzle, siswa terlihat tidak sabar 

ingin segera berlomba-lomba menyusun. 

Lampiran 29. Hasil Wawancara Siklus II 

 

WAWANCARA  SISWA SIKLUS I I 
 
Pewawancara  : Suci Herwani 
Nama Siswa  : Erwin (nilai rendah) 
Hari/Tanggal  :  
Waktu   : 11:00 WIB   
Tempat  : Di taman  
 

1. Apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 
deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Iya, saya senang sekali. 



 

 

 

 
 

2. Apakah kamu memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru pada 
saat pembelajaran berlangsung? 
Cukup memahami penjelasan dari guru. 

 
3. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Senang. 

 
4. Kesulitan apa yang kamu alami dalam menulis paragraf deskripsi? 

Mencari ide, penggunaan ejaan dan tanda baca. 

 

5. Bagaimana kesan kamu dengan penerapan media puzzle  dengan pembelajaran 
kooperatif yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi? 
Menarik. 

 
6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis paragraf deskrispsi dengan 

media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Menjadi lebih paham. 

 

7. Apakah setelah menggunakan media puzzle  kamu sudah dapat menulis 
paragraf deskripsi? 
Lumayan bisa. 

 

 

 

WAWANCARA  SISWA SIKLUS I I 
 
Pewawancara  : Suci Herwani 
Nama Siswa  : Sasti Melinda T.P.(nilai sedang) 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   : 11:00 WIB   
Tempat  : Di taman 
 

1. Apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 
deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Saya senang dan tertarik. 

 
2. Apakah kamu memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru pada 

saat pembelajaran berlangsung? 
Cukup memahami. 



 

 

 

 
 

 
3. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Senang sekali. 

 
4. Kesulitan apa yang kamu alami dalam menulis paragraf deskripsi? 

Penggunaan huruf kapital dan ejaan. 
 

5. Bagaimana kesan kamu dengan penerapan media puzzle  dengan pembelajaran 
kooperatif yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi? 
Menarik sekali dan unik karean belum pernah dipakai sebelumnya. 

 
6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis paragraf deskrispsi dengan 

media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Belajar sambil bermain. 

 
7. Apakah setelah menggunakan media puzzle  kamu sudah dapat menulis 

paragraf deskripsi? 
Cukup bisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA  SISWA SIKLUS I I 
 
Pewawancara  : Suci Herwani 
Nama Siswa  : Shinta Nur Khofifah (nilai tinggi) 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   : 11:00 WIB   
Tempat  : Di taman 
 

1. Apakah kamu tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 
deskrispsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Saya senang sekali pelajaran pagi ini karena menggunakan puzzle sebagai 
pembelajaran. 

 



 

 

 

 
 

2. Apakah kamu memahami penjelasan materi yang disampaikan oleh guru pada 
saat pembelajaran berlangsung? 
Saya bisa memahaminya. 
 

3. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Senang sekali mengikuti pembelajaran ini. 

 
4. Kesulitan apa yang kamu alami dalam menulis paragraf deskripsi? 

Penggunaan huruf kapital. 
 

5. Bagaimana kesan kamu dengan penerapan media puzzle  dengan pembelajaran 
kooperatif yang digunakan dalam proses pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi? 
Menarik sekali dan mengasyikan. 

 
6. Apakah ada keuntungan dari pembelajaran menulis paragraf deskrispsi dengan 

media puzzle  melalui pembelajaran kooperatif? 
Dapat belajar sambil bermain dan menulis bersama. 

 
7. Apakah setelah menggunakan media puzzle kamu sudah dapat menulis paragraf 

deskripsi? 
Bisa. 
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