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SARI 
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dengan Penontonan Power Point Gambar Tumbuhan atau Binatang 
melalui Metode Inkuiri pada Siswa Kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan 
Kudus Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra, 
Fakultas Bahasa dan Seni,  Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
I: Drs. Suparyanto dan Pembimbing II: Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum. 
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tumbuhan atau binatang, metode inkuiri. 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. 
Keterampilan menulis, khususnya menulis paragraf deskripsi dapat membantu 
siswa dalam menggambarkan, melukiskan, dan menganalisis suatu objek. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, dalam pengajaran menulis 
paragraf deskripsi siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus, siswa sering 
menemui banyak hambatan seperti  kosakata yang dimiliki masih sedikit dan 
penguasaan ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia yang masih terbatas. 
Diasumsikan penggunaan media power point gambar tumbuhan atau binatang dan 
metode inkuiri dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pengajaran menulis 
paragraf deskripsi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini mengaji (1) bagaimanakah 
peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi  siswa kelas II SD Negeri 4 
Jati Wetan Kudus melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau 
binatang melalui metode inkuiri dan (2) bagaimana perubahan perilaku belajar 
siswa dalam pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power 
point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri pada siswa  kelas II 
SD Negeri 4 Jati Wetan Kudus. Berkaitan dengan masalah tersebut penelitian ini 
bertujuan (1) mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi 
dengan penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 
inkuiri pada siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus dan (2)  mendeskripsi 
perubahan perilaku belajar siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus setelah 
diberi tindakan pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power 
point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode Inkuiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam tiga 
tahap, yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II. Subjek penelitian ini adalah 
keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan 
Kudus dengan Penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang melalui 
metode inkuiri sebanyak 39 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes berupa keterampilan 
menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power point gambar tumbuhan 
atau binatang melalui metode inkuiri. Teknik nontes berupa hasil observasi jurnal, 
wawancara, dan dokumentasi foto siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus. 
Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 
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Berdasarkan analisis hasil penelitian diketahui adanya peningkatan dari siklus 
I ke siklus II, baik dari data tes maupun data nontes. Dari data tes dapat diketahui 
peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power 
point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri, yaitu pada prasiklus 
nilai rata-rata klasikal menulis paragraf deskripsi sebesar 54,10. Pada siklus I 
terjadi peningkatan sebesar 9,23 dengan nilai rata-rata kelas 63,33 dan pada siklus 
II mengalami peningkatan sebesar 9,61 dengan nilai rata-rata kelas 72,94. Untuk 
peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 18,84. Artinya, keterampilan siswa 
dalam menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power point gambar 
tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri semakin baik. Hal ini berpengaruh 
terhadap data nontes yang menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa kelas II 
SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus. Mereka merespon positif terhadap media power 
point gambar tumbuhan atau binatang dan metode inkuiri yang digunakan sebagai 
sarana dalam pengajaran menulis paragraf deskripsi sehingga dapat membantu 
dan memudahkan siswa dalam melukiskan objek. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada guru 
Bahasa dan Sastra Indonesia agar menggunakan media power point gambar 
tumbuhan atau binatang dan metode inkuiri dalam pengajaran menulis paragraf 
deskripsi. Sementara itu, siswa disarankan untuk terus berlatih menulis, 
khususnya menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media power point 
gambar tumbuhan atau binatang dan metode inkuiri. Bagi peneliti lain, diharapkan 
dapat melakukan penelitian lain dengan menggunakan media dan metode yang 
lain agar dapat menambah khasanah ilmu bahasa. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu telah 

menyelesaikan satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain” 

 (QS. Al-Insyirah: 6-7). 

 

“Setiap jalan menuju sukses pasti ada hambatan dan cobaannya. Kesuksesan itu 

dapat kita raih dengan doa, usaha, dan kesabaran” (Penulis). 

 

 

PERSEMBAHAN 

  Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Bapakku, Suradi dan  Ibuku, Samirah;  

2. Kakakku, Sunarti dan Kakak Iparku, Sumardi; 

3. Keponakanku, Nicho; 

4. Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku; 

5. Guru-guru dan almamaterku. 



 

viii 

 

PRAKATA 

 

 Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang selalu 

mencurahkan kasih dan sayang-Nya. Segenap usaha, kerja keras, dan upaya yang 

dilakukan penulis tidak akan membuahkan hasil tanpa kehendak dan keinginan-

Nya, Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan terang 

yang ditunjukkan dan digariskan-Nya. Atas rahmat-Nyalah penulis mampu 

menyelesaikan skripsi dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf 

Deskripsi dengan Penontonan Power Point Gambar Tumbuhan atau Binatang 

melalui Metode Inkuiri pada Siswa Kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus Tahun 

Ajaran 2008/2009. 

 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Drs. 

Suparyanto (pembimbing I) dan Imam Baehaqie, S. Pd., M.Hum. (pembimbing II) 

yang telah tulus dan sabar membimbing penulis dari awal penyusunan skripsi 

sampai terselesaikannya skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan 

kepada penulis. Mereka adalah sebagai berikut. 

1. Prof. Dr. Rustono, M.Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang yang  telah memberikan izin penelitian; 

2. Drs. Wagiran, M.Hum., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang 

telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini; 

3. Winanto, S.Pd., Kepala SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus yang telah memberikan 

izin untuk mengadakan penelitian; 



 

ix 

 

4. Fathonah, S.Pd.I., Wali Kelas SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus yang telah 

membantu dalam pelaksanaan penelitian; 

5. Anak-anak kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus, subjek penelitian ini; 

6. Teman-teman terbaikku, Darul, Heny, Septa, dan Lina yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi; 

7. Teman-temanku Jurusan BSI angkatan 2005, khususnya PBSI kelas C Paralel 

serta teman-teman KKN dan PPL.  Semangat!; 

8. Teman-temanku di kos “ Beautiful House”, Reta, Nopret, QQ, Tya, Rani, 

Deni, Aphit, dan Nurul. Bersama kalian aku temukan keceriaan; 

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

 

Semarang,  Juni 2009 

 

 

Penulis, 

 



 

x 

 

DAFTAR ISI 
 

Halaman  
SARI…………………………………………………………………… ........  i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................................  iii 
PENGESAHAN KELULUSAN ......................................................................  iv 
PERNYATAAN ...............................................................................................  v 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................  vi 
PRAKATA .......................................................................................................  vii 
DAFTAR ISI ....................................................................................................  ix 
DAFTAR TABEL ............................................................................................ . xii  
DAFTAR GRAFIK ..........................................................................................  xiii 
DAFTAR DIAGRAM  .....................................................................................  xiv 
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... . xv  
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... . xvi 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang ...................................................................................  1 
1.2 Identifikasi Masalah ...........................................................................  6 
1.3 Pembatasan Masalah ..........................................................................  7 
1.4 Rumusan Masalah ..............................................................................  7 
1.5 Tujuan Penelitian ...............................................................................  8 
1.6 Manfaat Penelitian .............................................................................  8 
 
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1        Kajian Pustaka .................................................................................  10 
2.2        Landasan Teoretis. ...........................................................................  14 
2.2.1     Keterampilan Menulis .. ..................................................................  14 
2.2.1.1 Pengertian Menulis  .........................................................................  14 
2.2.1.2  Tujuan Menulis  ...............................................................................  16 
2.2.1.3 Fungsi Menulis . ..............................................................................  17 
2.2.1.4 Ragam Tulisan .. ..............................................................................  18 
2.2.2     Paragraf Deskripsi  ..........................................................................  20 
2.2.3 Media Pengajaran . ..........................................................................  22 
2.2.3.1  Pengertian Media Pengajaran . ........................................................  22 
2.2.3.2 Macam-Macam Media  ....................................................................  23 
2.2.3.2 Media Power Point . ........................................................................ . 25 
2.2.4 Metode Inkuiri  ................................................................................  26 
2.3 Kerangka Berpikir  ..........................................................................  29 
2.4 Hipotesis Tindakan . ........................................................................  30 
BAB III METODE PENELITIAN 
3.1       Desain Penelitian .............................................................................  31 
3.1.1    Proses Tindakan Siklus I .................................................................  32 
3.1.1.1 Perencanaan .....................................................................................  32 



 

xi 

 

3.1.1.2 Tindakan ..........................................................................................  33 
3.1.1.3 Observasi .........................................................................................  34 
3.1.1.4 Refleksi ............................................................................................  35 
3.1.2    Proses Tindakan Siklus II ................................................................  36 
3.1.2.1 Perencanaan .....................................................................................  36 
3.1.2.2 Tindakan ..........................................................................................  37 
3.1.2.3 Observasi .........................................................................................  37 
3.1.2.4 Refleksi ............................................................................................  38 
3.2       Subjek Penelitian .............................................................................  38 
3.3       Variabel Penelitian ..........................................................................  39 
3.4        Instrumen Penelitian ........................................................................  40 
3.4.1     Instrumen Tes ..................................................................................  40 
3.4.2     Instrumen Nontes .............................................................................  44 
3.4.2.1 Pedoman Observasi .........................................................................  45 
3.4.2.2 Pedoman Jurnal................................................................................  45 
3.4.2.3 Pedoman Wawancara ......................................................................  46 
3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi ....................................................................  47 
3.5        Teknik Pengumpulan Data ..............................................................  47 
3.5.1     Teknik Tes .......................................................................................  48 
3.5.2    Teknik Nontes..................................................................................  49 
3.5.2.1 Teknik Observasi .............................................................................  49 
3.5.2.2 Teknik Jurnal ...................................................................................  49 
3.5.2.3 Teknik Wawancara ..........................................................................  50 
3.5.2.4 Teknik Dokumentasi........................................................................  50 
3.6        Teknik Analisis Data .......................................................................  51 
3.6.1     Teknik Kuantitatif............................................................................  51 
3.6.2     Teknik Kualitatif..............................................................................  52 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 
4.1         Hasil Penelitian ...............................................................................  53 
4.1.1     Hasil Prasiklus ................................................................................  53 
4.1.2     Hasil Siklus I ..................................................................................  55 
4.1.2.1   Hasil Tes Siklus I ............................................................................  53 
4.1.2.1.1  Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Pilihan Kata ............  56 
4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kesesuaian Isi 

dengan Judul ....................................................................................  58 
4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda 

Baca .................................................................................................  59 
4.1.2.1.4 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kelengkapan Isi  ...... . 60 
4.1.2.1.5 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kerapian Tulisan .....  61 
4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I .......................................................................  63 
4.1.2.2.1 Observasi .........................................................................................  63 
4.1.2.2.2 Jurnal ...............................................................................................  67 
4.1.2.2.3 Wawancara ......................................................................................  72 
4.1.2.2.4 Dokumentasi Foto............................................................................  75 
4.1.2.3 Refleksi Siklus I...............................................................................  78 



 

xii 

 

4.1.3.1  Hasil Tes Siklus II ...........................................................................  79 
4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Pilihan Kata .............  83 
4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kesesuaian Isi 

dengan Judul ....................................................................................  84 
4.1.3.1.3 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda 

Baca .................................................................................................  85 
4.1.3.1.4 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kelengkapan Isi .......  86 
4.1.3.1.5 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kerapian Tulisan .....  87 
4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II ......................................................................  89 
4.1.3.2.1 Observasi .........................................................................................  89 
4.1.3.2.2 Jurnal ...............................................................................................  93 
4.1.3.2.3 Wawancara ......................................................................................  98 
4.1.3.2.4 Dokumentasi Foto............................................................................  100 
4.1.3.3 Refleksi Siklus II .............................................................................  104 
4.2         Pembahasan .....................................................................................  105 
4.2.1  Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi ..................  106 
4.2.2       Perubahan Perilaku Belajar Siswa ...................................................  111 
 
BAB V PENUTUP 
5.1         Simpulan ..........................................................................................  117 
5.2        Saran ................................................................................................  119 
 
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................  120 
LAMPIRAN .....................................................................................................  122 
 
 
 



 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 
 
Tabel 1.Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi ..............  41 
Tabel 2. Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi ..............  42 
Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi .........  44 
Tabel 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus .........  54 
Tabel 5. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi siklus I …. ......  55 
Tabel 6. Hasil Tes Aspek Pilihan Kata ............................................................  57 
Tabel 7. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dengan Judul ...................................  58 
Tabel 8. Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca ............................................  59 
Tabel 9. Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi ......................................................  60 
Tabel 10. Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan ..................................................  61 
Tabel 11. Hasil Observasi Siklus I ...................................................................  64 
Tabel 12. Hasil Jurnal Siswa Siklus I ..............................................................  70 
Tabel 13. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II ........  80 
Tabel 14. Hasil Tes Aspek Pilihan Kata ..........................................................  83 
Tabel 15. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dengan Judul .................................  84 
Tabel 16. Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca ..........................................  85 
Tabel 17. Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi ....................................................  86 
Tabel 18. Hasil Kerapian Tulisan ....................................................................  87 
Tabel 19. Hasil Observasi Siklus I ...................................................................  90 
Tabel 20. Hasil Jurnal Siswa Siklus II .............................................................  96 
Tabel 21. Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

dan Siklus II .....................................................................................  107 
 



 

xiv 

 

DAFTAR GRAFIK 
 
Grafik 1. Peningkatan Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi ...  109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xv 

 

DAFTAR DIAGRAM 
 
Diagram 1.  Hasil Tes Tiap Aspek Keterampilan Menulis Paragraf 

Deskripsi Siklus I ........................................................................  62 
Diagram 2.  Hasil Tes Tiap Aspek Keterampilan Menulis Paragraf 

Deskripsi Siklus II ......................................................................  88 
Diagram 3.  Peningkatan Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi ...................  110 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.  Aktivitas Siswa pada saat Mengamati Contoh-contoh Paragraf  

yang Diberikan Oleh Guru Siklus I ............................................  75 

Gambar 2.  Aktivitas Siswa pada saat Memperhatikan Media Pengajaran ...  76 

Gambar 3.  Aktivitas Siswa pada saat Menulis Paragraf Deskripsi ..............  76 

Gamba 4.  Aktivitas Siswa pada saat Wawancara Siklus I ..........................  77 

Gambar 5.  Aktivitas Siswa pada saat Mengamati Contoh-Contoh Paragraf  

yang Diberikan Oleh Guru Siklus II ...........................................  100 

Gambar 6.  Aktivitas Siswa pada saat Memperhatikan Media Pengajaran ...  101 

Gambar 7.  Aktivitas Siswa pada saat Menulis Paragraf Deskripsi ..............  102 

Gambar 8.  Aktivitas Siswa pada saat Wawancara Siklus II .........................  103 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dikatakan bermutu apabila pengajaran berlangsung secara efektif, 

peserta didik memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya dan produk 

pendidikan merupakan individu-individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

pembangunan bangsa. Kemampuan mendayagunakan metode dan cara mengajar 

sangat diperlukan untuk lebih menjamin swadaya dan swakarsa peserta didik yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Untuk itu, diperlukan adanya upaya optimal dan prehensif terhadap dunia 

pendidikan. Era globalisasi menyebabkan hubungan linear antara dunia 

pendidikan dan lapangan kerja  atau one to one relation ship karena sesuatu yang 

terjadi di lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan sehingga terjadi 

kesenjangan antara keduanya (Mulyasa 2002:4). 

Salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah ialah bahasa Indonesia. 

Pengajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil 

karya kesastraan manusia Indonesia. 

Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sangat disukai oleh siswa karena di dalam mata pelajaran tersebut 

terdapat beberapa keterampilan berbahasa yang sangat menarik minat dan daya 
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imajinasi siswa. Dengan adanya pelajaran Bahasa Indonesia diharapkan siswa 

mampu dan terampil berbahasa agar dapat terbuka terhadap berbagai informasi, 

menyaring hal-hal yang berguna belajar menjadi diri sendiri dan menyadari 

eksistensi budayanya sehingga tidak tercabut dari lingkungannya. Hal ini sesuai 

dengan standar kompetensi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia bahwa 

belajar berbahasa Indonesia adalah berkomunikasi dan belajar sastra adalah 

belajar menghargai manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya (Depdiknas 

2003:3). 

Kemampuan berbahasa meliputi empat keterampilan berbahasa yang 

terwujud dalam kegiatan berkomunikasi. Tarigan (1997: 35) menyebutkan, 

keterampilan yang dimaksud yaitu keterampilan mendengarkan (listening skill), 

keterampilan berbicara (speaking skill), keterampilan membaca (reading skill), 

dan keterampilan menulis (writing skill). Keempat keterampilan tersebut dibagi 

menjadi dua: (1) keterampilan yang bersifat reseptif, yaitu menyimak dan 

membaca, dan (2) keterampilan yang bersifat produktif, yaitu berbicara dan 

menulis. Keempat keterampilan tersebut dapat saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya. 

Siswa dituntut memiliki kompetensi yang baik dalam setiap pengajaran. Akan 

tetapi, terkadang siswa mengalami kesulitan-kesulitan, apalagi ketika dihadapkan 

pada pengajaran-pengajaran yang sifatnya terapan. Pada hakikatnya belajar bahasa 

adalah belajar berkomunikasi dan belajar sastra adalah belajar menghargai 

manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, pengajaran bahasa dan 
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sastra Indonesia tidak hanya belajar konsep-konsep tersebut dalam kegiatan 

belajar mengajar (KBM) dan dalam kehidupan sehari-hari. 

Mulai tahun 2006 telah diberlakukan kurikulum baru, yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Fokus pendidikan yang bermutu adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti lebih lanjut (BSNP 2006: 15). 

Dalam kurikulum 2006 sekolah diberi kewenangan untuk meningkatkan 

keberhasilan pengajaran disekolah dengan mengembangan indikator dalam 

kompetensi dasar sesuai dengan kemampuan siswa dalam sekolah tersebut. 

Salah satu kompetensi dasar yang menjadi bagian dalam standar kompetensi 

kemampuan berbahasa kelas II SD dalam KTSP adalah menulis permulaan. 

Standar kompetensi tersebut mengharapkan siswa mampu menulis permulaan 

dengan mendeskripsikan benda di sekitar dan menyalin puisi anak, dengan 

kompetensi dasar mendeskripsikan tumbuhan dan binatang di sekitar secara 

sederhana dengan bahasa tulis dan menyalin puisi anak dengan huruf tegak 

bersambung yang rapi. 

Dalam kegiatan pengajaran menulis siswa diarahkan untuk mampu 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulis. Siswa diharapkan mampu 

mengungkapkan gagasan/ idenya secara runtut dengan diksi yang tepat, struktur 

yang benar sesuai dengan konteksnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas pada tanggal 12 Mei 2008, 

peneliti mendapatkan informasi bahwa kemampuan siswa dalam menulis masih 

rendah. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis sebuah karangan/ paragraf 
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deskripsi adalah berkaitan dengan penguasaan terhadap Bahasa Indonesia yang 

masih kurang. Dalam hal ini siswa masih sering menggunakan bahasa Jawa. Hal 

ini ditambah dengan rendahnya penguasaan tanda baca dan ejaan yang dikuasai 

oleh siswa masih rendah. Kesulitan yang dialami oleh siswa juga disebabkan oleh 

kurangnya minat siswa dalam pengajaran menulis. 

Penggunaan ejaan, kesesuaian isi karangan, pengembangan topik, kohesi dan 

diksi juga belum mendapatkan perhatian khusus dari siswa. Hal ini dapat 

diketahui dari penggunaan ejaan yang belum tepat, penguasaan kosakata masih 

kurang dan penyusunan kalimat yang masih belum runtut. 

Menulis memang suatu kegiatan yang gampang-gampang susah. Gampang 

kalau sudah terbiasa melakukannya dan susah kalau belum terbiasa sebab menulis 

merupakan suatu keterampilan. Sebagai suatu keterampilan, menulis sama dengan 

keterampilan yang lain, pemerolehannya harus melalui belajar dan berlatih secara 

teratur. 

Menulis adalah kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan.  

Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang 

grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang 

mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut 

(Tarigan 1983:2). Dalam menulis diperlukan adanya ekspresi gagasan yang 

berkesinambungan dan logis dengan menggunakan kosakata serta tata bahasa 

tertentu untuk kaidah bahasa yang digunakan sehingga dapat menggambarkan 

atau dapat menyajikan informasi yang diekspresikan secara jelas. Agar dapat 
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terampil menulis diperlukan latihan dan praktik yang terus menerus serta teratur 

dengan metode pengajaran yang tepat. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengadakan penelitian yang diharapkan 

dapat memperbaikai proses dan hasil pengajaran. Penelitian yang dilakukan yaitu 

pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan penerapan metode inkuiri.  

Dalam metode inkuiri pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari 

menemukan sendiri. Pembelajar dimotivasi untuk aktif berpikir, melibatkan diri 

dalam kegiatan dan mampu menyelesaikan tugas sendiri (Depdiknas 2003: 12). 

Inkuiri pada dasarnya adalah cara menyadari apa yang telah dialami. Oleh karena 

itu, inkuiri menuntut peserta didik berpikir. Metode inkuiri melibatkan siswa 

dalam kegiatan intelektual. Selain itu, metode ini menuntut peserta didik 

memproses pengalaman belajar menjadi suatu yang bermakna dalam kehidupan 

nyata. Dengan demikian,  melalui metode inkuiri siswa dibiasakan untuk 

produktif, analitis, dan kritis. 

Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah power point yang berisi 

gambar tumbuhan dan binatang. Media ini memiliki nilai yang lebih dibanding 

dengan media yang lain karena media ini merupakan media audiovisual yang 

mampu menyimpan gambar dan suara.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas 

yang diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar khususnya 

keterampilan menulis paragraf deskripsi. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya keterampilan menulis 

paragraf deskripsi pada siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus antara lain,  

faktor yang berasal dari siswa saat pengajaran menulis deskripsi adalah siswa 

masih kesulitan dalam mengembangkan topik, kosakata yang dimiliki masih 

sedikit, dan penguasaan terhadap Bahasa Indonesia yang masih kurang sehingga 

siswa merasa kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi. Kurangnya materi 

tentang pengajaran mengenai tanda baca dan ejaan merupakan penyebab 

rendahnya keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi. 

Faktor lain adalah faktor yang berasal dari guru, berupa metode dan media 

pengajaran yang kurang variatif sehingga daya pikir siswa kurang berkembang.  

selama ini pengajaran menulis paragraf deskripsi guru memberikan contoh 

pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan memperlihatkan gambar yang ada 

dalam buku lembar kegiatan siswa sehingga kurang menarik perhatian siswa. 

Guru harus memilih metode yang sesuai agar siswa dapat menuangkan idenya 

dalam tulisan, salah satunya dengan menggunakan metode inkuiri. Media yang 

digunakan guru hendaknya menarik perhatian siswa, diantaranya dengan power 

point gambar tumbuhan atau binatang. 

Metode mengajar yang kurang tepat dalam pengajaran juga dapat 

menyebabkan lemahnya keterampilan menulis. Guru harus menggunakan metode 

menulis yang bervariasi. 

 



7 
 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah yang berhubungan dengan menulis sangat kompleks. Dari beberapa 

identifikasi masalah yang ada, penelitian ini dispesifikan pada pemanfaatan media 

power point gambar tumbuhan atau binatang dan metode inkuiri  sebagai tindakan 

guru dalam memperbaiki proses pengajaran menulis paragraf deskripsi sehingga 

terjadi perubahan perilaku yang diikuti peningkatan keterampilan menulis 

paragraf deskripsi pada siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu 

1.  bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi  siswa 

kelas II SD Negeri 4 Jati Wetan Kudus melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri? 

2.  bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas II SD Negeri 4 Jati Wetan 

Kudus setelah diberi tindakan pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode 

inkuiri? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan: 

1. mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis pada siswa kelas II SD Negeri 

4 Jatiwetan Kudus setelah mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan 

metode inkuiri; 

2.  mendeskripsi perubahan perilaku belajar siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan 

Kudus setelah diberi tindakan pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode 

Inkuiri. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat secara 

teoretis dan secara praktis. 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan penelitian pendidikan di Indonesia, khususnya penelitian tindakan 

kelas. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

keterampilan menulis paragraf deskripsi. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru 

Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu dapat memberikan alternatif dalam 

membelajarkan keterampilan menulis aspek berbahasa khususnya kompetensi 

menulis permulaan mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar. Penelitian 
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ini juga bermanfaat dalam memperbaiki strategi belajar mengajar dan pemilihan 

media pengajaran yang tepat.  

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Selain itu, siswa merasa 

senang dalam mengikuti pengajaran karena media yang digunakan lebih 

bervariasi. 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian pustaka 

dan memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam meningkatan keterampilan 

menulis paragraf deskripsi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian murni yang beranjak dari awal jarang ditemui kerena biasanya 

suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dijadikan sebagai titik tolak 

dalam penelitian selanjutnya. Penelitian lain sangat penting sebab bisa digunakan 

untuk mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang 

akan diadakan. Penelitian tentang menulis deskripsi telah dilakukan di antaranya 

oleh: Musodik (2005), Khanifah (2006), Vebriyani (2007), Dian (2007), 

Bintariani (2008), dan Wijayanti (2008). 

Musodik (2005) melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Menulis 

Karangan Deskripsi dengan Pemetaan Pikiran pada Siswa Kelas II3 SMA Don 

Bosko Semarang. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perbedaan hasil antara siklus I dan siklus II sebesar 24, 53%, dan terbukti teknik 

pemetaan pikiran dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

Relevansi penelitian Musodik dengan penelitian ini terletak pada analisis 

peningkatan menulis deskripsi, sedangkan perbedaannya terletak pada teknik yang 

digunakan. 

Khanifah (2006) membuat skripsi yang berjudul Peningkatan Menulis 

Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Media VCD Kelas X SMA N 2 

Semarang. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pengajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan media VCD terbukti dapat meningkatkan 
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keterampilan menulis siswa kelas X SMA N 2 Semarang. Hasil yang diperoleh 

siswa pada siklus I dan II meningkat sebesar 6, 75% dari 75,05 menjadi 81,80. 

Dengan menggunakan media VCD dalam mengikuti pengajaran siswa lebih serius 

dan antusius. Relevansi penelitian Khanifah dengan penelitian ini adalah terletak 

pada analisis peningkatan menulis deskripsi, sedangkan perbedaannya terletak 

pada metode media yang digunakan. 

Vebriyani (2007) menulis skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi dalam Pengajaran Kooperatif dengan Teknik Jigsaw 

pada Siswa Kelas X4 SMA Islam Ta’allumul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan hasil antara 

siklus I dan siklus II sebesar 15, 98%, dan terbukti bahwa teknik jigsaw dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. Relevansi penelitian 

Vebriyani dengan penelitian ini adalah terletak pada analisis peningkatan menulis 

karangan deskripsi, sedangkan perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan. 

Dian (2007) membuat skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Deskripsi melalui Metode Sugesti Imajinasi dengan Media 

Lagu pada Siswa Kelas XA SMA Negeri 2 Blora. Ia menggunakan lagu sebagai 

media untuk mempermudah siswa dalam mengembangkan imajinasinya dalam 

menulis deskripsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan bahwa pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan media lagu 

dan metode sugesti imajinasi dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf 

deskripsi. Siswa lebih mudah menggambarkan imajinasinya menjadi karangan 

deskripsi. Relevansi penelitian Dian dengan penelitian ini terletak pada analisis 
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peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi, sedangkan perbedaannya 

terletak pada media dan metode yang digunakan. 

Penelitian tentang menulis karangan deskripsi juga dilakukan oleh Bintariani 

(2008) yang berjudul Pemetaan Film Kartun Animasi dalam Meningkatkan 

Keterampilan Mendeskripsikan Binatang-Binatang pada Siswa Kelas II SD N 

Srondol Semarang. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pengajaran dengan 

media film kartun animasi dapat mengubah perilaku siswa dalam menulis 

deskripsi. Dengan media film kartun animasi, siswa lebih tertarik dan  serius 

dalam mengikuti pengajaran. Siswa merasa lebih mudah menentukan topik dan 

kemudian mengembangkannya menjadi karangan. Relevansi penelitian Bintariani 

dengan penelitian ini adalah terletak pada analisis peningkatan keterampilan 

menulis deskripsi, sedangkan perbedaannya terletak pada media yang digunakan. 

Penelitian tentang menulis karangan deskripsi juga dilakukan oleh Wijayanti 

(2008) pada siswa kelas IV SD Negeri Ketro untuk pembuatan skripsinya yang 

diberi judul Peningkatan Menulis Karangan Deskripsi dengan Teknik Menulis 

Cepat dan Media Video Compact Disc (VCD) Siswa Kelas IV SD Negeri 5 Ketro 

Kecamatan Karangayung Kabupaten Grobogan. Dalam penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa pengajaran dengan media video compact disc melalui 

penerapan teknik menulis cepat dapat mengubah perilaku belajar menulis 

karangan deskripsi sehingga terjadi peningkatan hasil tes menulis karangan 

deskripsi siswa kelas IV SD Negeri Ketro Kecamatan Karangayung Kabupaten 

Grobogan. Hasil tes menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,76%. Dengan 

media video compact disc dalam mengikuti pengajaran siswa lebih serius dan 
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antusias. Relevansi penelitian Wijayanti dengan penelitian ini adalah terletak pada 

analisis peningkatan menulis deskripsi, sedangkan perbedaannya pada teknik dan 

media yang digunakan. 

Dari beberapa judul skripsi di atas, ternyata penelitian tentang keterampilan 

menulis sudah banyak dilakukan dengan media serta teknik yang berbeda-beda, 

sedangkan upaya peningkatannya masih terus dilakukan. Meskipun penelitian 

mengenai keterampilan menulis karangan deskripsi sudah banyak dilakukan, 

peneliti tetap menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu dilakukan untuk 

menemukan berbagai alternatif media dalam membelajarkan keterampilan 

menulis pada siswa. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keterampilan 

menulis karangan deskripsi siswa masih rendah dan belum memuaskan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian peningkatan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri pada siswa kelas II SD Negeri 4 

Jatiwetan Kudus tahun ajaran 2008/2009. 
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2.2 Landasan Teoretis 

 Landasan teoretis dalam penelitian ini mencakup banyak hal antara lain 

keterampilan menulis, paragraf deskripsi, media pengajaran, media power point, 

dan metode inkuiri. 

 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Teori tentang keterampilan menulis antara lain hakikat menulis, tujuan 

menulis, fungsi menulis, dan ragam menulis. 

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Menurut Tarigan (1983:3-4), menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak 

tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan 

grafologi, struktur kata dan kosakata. Keterampilan menulis tidak datang secara 

otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

Dalam menulis yang diharapkan bukan panjangnya tulisan, melainkan 

kejelasan isi tulisan serta efisiensi pemakaian dan pilihan kata. Selama kegiatan 

menulis, siswa perlu diajari cara penataan atau penyusunan kata. Menemukan 

kesalahan dalam menulis tidak hanya ejaan dan tanda baca, tetapi kejelasan 

kalimat dan pemilihan kata juga termasuk dalam kegiatan menulis. Kegiatan 

menulis juga akan optimal jika diimbangi dengan kegiatan membaca karena orang 

yang banyak membaca akan dapat menulis dengan baik. 
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Menulis merupakan proses bernalar. Untuk menulis suatu topik kita harus 

berpikir, menghubung-hubungkan fakta, membandingkan, dan sebagainya. Proses 

bernalar atau penalaran merupakan proses berpikir sistematik untuk memperoleh 

simpulan yang berupa pengetahuan. 

Menulis adalah aktivitas seluruh otak yang menggunakan belahan otak kanan 

(emosional) dan belahan otak kiri (logika). Walaupun proses lengkap melibatkan 

kedua belahan otak dengan cara bervariasi, peran otak kanan harus dilakukan. 

Belahan otak kanan adalah tempat munculnya gagasan baru, gerak, dan emosi. 

Akhadiah (1998:3) juga mengungkapkan bahwa menulis merupakan suatu 

kegiatan menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. 

Pesan adalah isi atau muatan yang tergantung dalam tulisan. Tulisan merupakan 

sistem komunikasi antarmanusia yang menggunakan simbol atau lambang bahasa 

yang sudah disepakati pemakainya. 

Menulis adalah kegiatan menciptakan suatu karya berbentuk tulisan yang 

tidak pernah sama antara satu orang dan orang lain. Bahkan mungkin cara yang 

ditempuh pun berbeda (Wibowo dkk. 2006:4). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

menulis adalah suatu kegiatan mengungkapkan ide atau informasi dalam bentuk 

tulisan, sehingga dapat dibaca orang lain. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Tarigan (1983: 23) menyatakan tujuan menulis adalah (1) memberitahukan 

atau mengajar, (2) meyakinkan atau mendesak, (3) menghibur atau 
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menyenangkan, dan (4) mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi 

yang kuat dan berapi-api. 

Hipple (dalam Tarigan 1986:24-25) mengemukan bahwa tujuan menulis, 

yaitu (1) assignment yaitu untuk penugasan buku karena bukan kemauan sendiri, 

(2) altruistik, yaitu untuk menyenangkan pembaca, (3) persuasif, yaitu untuk 

meyakinkan para pembaca dan kebenaran gagasan yang diutamakan, (4) 

informasional, yaitu untuk memberi informasi, (5) pernyataan diri, yaitu 

memperkenalkan diri sebagai perangkat kepada pembaca, (6) kreatif, yaitu untuk 

mencapai nilai-nilai artistik dan nilai-nilai kesenian, dan (7) pemecahan masalah, 

yaitu untuk mencerminkan atau menjelajahi pikiran-pikiran agar dapat dimengerti 

oleh pembaca. 

Program pengajaran menulis pada dasarnya dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan-tujuan: (1) mendorong siswa atau mahasiswa untuk menulis dengan jujur 

dan bertanggung jawab, dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa secara 

berhati-hati, integritas, dan sensitif, (2) merangsang imajinasi dan daya pikir atau 

intelek siswa atau mahasiswa, dan (3) menghasilkan tulisan atau karangan yang 

bagus organisasinya, tepat, jelas, ekonomis penggunaan bahasanya dalam 

membebaskan segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikiran (Ahmadi 

1990:28-29). 

Seseorang dapat dikatakan telah mampu menulis dengan baik jika ia dapat 

mengungkapkan maksudnya dengan jelas sehingga orang lain dapat memahami 

apa yang diungkapkan. Jadi, tujuan khusus menulis adalah menginformasikan, 
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melukiskan, dan menyarankan. Tujuan menulis adalah memproyeksikan sesuatu 

mengenai sebuah objek yang dilihat ke dalam sepenggal tulisan. 

 

2.2.1.3 Fungsi Menulis 

Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi 

yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena 

memudahkan para pelajar berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir secara 

kritis. Selain itu, menulis juga dapat berfungsi memudahkan kita merasakan dan 

menikmati hubungan- hubungan, memperdalam daya tangkap atau persepsi kita, 

memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, dan menyusun urutan bagi 

pengalaman (Tarigan 1983:22). 

Adapun fungsi menulis menurut Trianto (dalam Mutoharoh 2007:26) adalah 

(1) menulis berfungsi sebagai suatu tindakan. Hal ini dapat ditemukan dalam 

tanda tertulis di jalan dan gedung umum, merek dan label, alat-alat, resep, peta, 

panduan televisi, kuitansi dan cek, menu, direktori telepon, surat suara, manual 

komputer, dan lain-lain; (2) menulis berfungsi sebagai kontak sosial. Fungsi 

menulis sebagai kontak sosial dapat ditemukan dalam teks surat pribadi, surat 

dinas, surat bisnis, kartu pos, ucapan selamat, memo, dan lain-lain; (3) menulis 

sebagai suatu informasi. Koran dan majalah berita, majalah khusus (profesi, hobi), 

buku nonfiksi, iklan, pamflet politik, panduan pariwisata, laporan medis 

merupakan contoh menulis sebagai suatu informasi; (4) menulis sebagai hiburan. 

Menulis sebagai hiburan dapat ditemukan dalam majalah, novel, puisi dan drama, 

teks komik, permainan, dan teka-teki. 
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 Dengan menulis kita dapat mengetahui kemampuan diri, mengembangkan 

gagasan atau ide, menguasai informasi, mudah memecahkan masalah, 

meningkatkan kegiatan belajar, membantu ingatan, dan memberikan penghasilan. 

Berdasarkan beberapa fungsi menulis di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

menulis adalah mengembangkan gagasan atau ide, menguasai informasi, 

memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, dan mengetahui kemampuan 

diri. 

 

2.2.1.4 Ragam Tulisan 

Ragam tulisan yang biasa digunakan dalam pengajaran menulis di Indonesia 

terbagi atas argumentasi, narasi, persuasi, eksposisi, dan deskripsi. Namun  

demikian, dalam suatu tulisan sebenarnya dapat terkandung lebih dari satu ragam 

tulisan. 

Weaver (dalam Tarigan 1983: 27) membagi tulisan berdasarkan bentuknya, 

yaitu (1) eksposisi yang mencakup definisi dan analisis, (2) deskripsi yang 

mencakup deskripsi ekspositori dan deskripsi literer, (3) narasi yang mencakup 

urutan waktu, motif, konflik, titik pandang, dan pusat minat, dan (4) argumentasi 

yang mencakup induksi dan deduksi.  

Akhadiah (1998: 14) menyatakan kelima ragam tulisan tersebut sebagai 

berikut: (1) deskripsi, yaitu ragam tulisan yang melukiskan atau menggambarkan 

sesuatu berdasarkan kesan. Kesan tersebut dapat berasal dari pengamatan, 

pengalaman, dan perasaan penulisnya, (2) eksposisi atau paparan, yaitu ragam 

tulisan yang dimaksudkan menerangkan, menyampaikan atau menguraikan suatu 
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hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan atau pandangan 

pembacanya, (3) argumentasi atau pembahasan, yaitu ragam tulisan yang 

dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan 

penulisnya karena tujuannya meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, (4) 

persuasi, yaitu ragam tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan 

pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya, dan (5) 

narasi atau pengisahan, yaitu ragam tulisan yang menceritakan proses kejadian 

suatu peristiwa. 

Keraf (dalam Hartono 2000:37) membagi jenis karangan menjadi lima 

macam, yaitu (1) argumentasi adalah suatu bentuk komposisi yang digunakan 

sebagai sarana penulis untuk meyakinkan pendengar atau pembaca mengenai 

suatu kebenaran dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain,  (2) 

narasi adalah suatu komposisi yang digunakan sebagai sarana penulis atau 

pembicara menceritakan kepada orang lain kejadian-kejadian atau peristiwa-

peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengarnya, (3) 

persuasi adalah suatu bentuk komposisi yang digunakan sebagai sarana untuk 

mempengaruhi manusianya daripada mempertahankan kebenaran mengenai suatu 

objek tertentu, (4) eksposisi adalah suatu bentuk eksposisi yang digunakan 

sebagai sarana penulis memnuhi keinginan manusia untuk memenuhi informasi 

kepada orang lain atau dari sudut pembaca sebagai salah satu pemenuhan 

kebutuhan untuk memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal, dan 

(5) deskripsi adalah suatu bentuk komposisi yang digunakan sebagai sarana 



20 
 

 

penulis atau pembucara menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk 

atau wujud suatu barang atau objek atau mendeskripsiksn cita rasa suatu benda. 

Berdasarkan berbagai macam ragam tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa 

ragam tulisan, yaitu (1) argumentasi, (2) narasi, (3) persuasi, (4) eksposisi, dan (5) 

deskripsi. 

 

2.2.2 Paragraf Deskripsi 

Ahmadi (1991: 1) menyatakan paragraf adalah suatu satuan pikiran atau 

perasaan, suatu satuan susunan teratur, satuan-satuan yang lebih kecil (kalimat-

kalimat) dan berfungsi sebagai bagian dari suatu satuan yang lebih besar. 

Menurut Kridalaksana (1993:154), paragraf adalah satuan bahasa yang 

mengandung satu tema dan perkembangannya; bagian wacana yang 

mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap tetapi yang masih 

berkaitan dengan isi seluruh wacana dapat terjadi dari satu kalimat atau 

sekelompok kalimat yang berkaitan. 

Paragaf merupakan suatu satuan buah pikiran yang terbentuk dari kalimat-

kalimat dan tersusun menjadi sebuah alenia, memiliki susunan yang teratur, dan 

saling berhubungan. 

Menurut Tarigan (1999:11), paragraf adalah seperangkat kalimat tersususn 

logis-sistematis yang merupakan satu kesatuan pikiran yang relevan dan 

mendukung pikiran pokok yang tesirat dalam keseluruhan karangan. 

Adapun menurut Wiyanto (2004:15), paragraf adalah sekelompok kalimat 

yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pikiran untuk 
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mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan 

dalam seluruh tulisan.  

Deskripsi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha menyajikan objek 

suatu hal yang sedemikian rupa, sehingga objek itu seolah-olah berada di depan 

mata kepala pembaca. Seakan-akan para pembaca melihat objek itu sendiri (Keraf 

1995:16). Deskripsi memberikan suatu citra mental mengenai suatu hal yang 

alami, misalnya pemandangan, orang, tumbuhan, dan binatang. 

Deskripsi lebih menekankan pengungkapan melalui rangkaian kata-kata. 

Walaupuan untuk membuat deskripsi yang baik, penulis harus mengatakan 

identifikasi terlebih dahulu, namun pengertian deskripsi hanya menyangkut 

pengungkapan melalui kata-kata dengan mengenal ciri-ciri garapan. Penulis dapat 

menggambarkan secara verbal objek yang ingin diperkenalkan kepada pembaca. 

Penggambaran atau lukisan disajikan sehidup-hidupnya sehingga apa yang 

dilukiskan hidup di dalam angan-angan pembaca. 

Paragraf deskripsi adalah suatu paragraf yang di dalamnya memberikan 

perincian yang mendetail tentang objek sehingga seakan-akan pembaca melihat, 

mendengar, atau mengalami langsung objek tersebut (Dian 2007:26). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paragraf deskripsi adalah 

paragraf yang menekankan pengungkapan suatu objek yang digambarkan/ 

dilukiskan melalui rangkaian kata-kata. Penggambaran atau lukisan disajikan 

sehidup-hidupnya, sehingga apa yang dilukiskan hidup di dalam angan-angan 

pembaca. 



22 
 

 

2.2.3 Media Pengajaran 

2.2.3.1 Pengertian Media Pengajaran 

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi telah 

membawa pengaruh yang besar bagi dunia pendidikan. Pada hakikatnya kegiatan 

belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi antara guru dan siswa. Proses 

komunikasi diwujudkan melalui tukar menukar informasi antara guru dan siswa. 

Informasi yang disampaikan dapat berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

ide, pengalaman, dan sebagainya. Agar informasi yang di sampaikan dapat dengan 

jelas diterima, diperlukan sarana yang membantu proses komunikasi. Sarana 

tersebut berupa media pengajaran. 

Menurut Soeparno (1987: 1), media adalah suatu alat yang dipakai sebagai 

saluran (chanel untuk menyampaiakan suatu pesan  (message) atau informasi dari 

suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). Media merupakan 

panduan antara hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak). 

Djamarah dan Zein (1995: 137)  menyebutkan media adalah alat bantu apa 

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pengajaran. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang 

mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu sehingga siswa lebih 

mudah menangkap dan menerima pelajaran daripada tanpa bantuan media. 

Dari beberapa pengertian tentang media di atas dapat disimpulkan bahwa 

media merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan informasi untuk 
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mempermudah komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam menunjang 

proses pengajaran.  

 

2.2.3.2 Macam-macam Media 

Macam-macam media dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, 

dimensi presentasi, dan pemakaiannya (Soeparno 1987:11-12). 

Pertama, berdasarkan karakteristiknya, media terdiri atas : (1) media yang 

memiliki karakteristik tunggal, seperti radio rekaman, HP, slide, reading box, 

reading machine,(2) media yang mempunyai karakteristik ganda seperti film bisu, 

film suara, TV dan VTR, OHP, slide suara, bermain peran, sosio drama, dan 

psikodrama. 

Kedua, berdasarkan dimensi presentasi, media dapat dibedakan: menurut 

lamanya presentasi dan sifat presentasinya. Menurut lamanya presentasi media 

dibedakan menjadi: (a) presentasi sekilas media yang digunakan  seperti radio, 

rekaman film, TV, dan sebagainya,  (b) presentasi tidak sekilas media yang 

meliputi slide, film strip, OHP, bumbung subtitusi, dan lain-lain. Menurut sifat 

presentasinya, media dibedakan menjadi: (a) media dengan presentasi kontinyu 

seperti TV, radio, dan film, (b) media dengan presentasi takkontinyu seperti OHP, 

kubus struktur, dan lain-lain. 

Ketiga, berdasarkan jumlah pemakaiannya media dapat dibedakan atas: (1) 

media untuk kelas besar, (2) media untuk kelas kecil, dan (3) media untuk belajar 

secara individual. 
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Adapun menurut Djamarah dan Zein (2002: 140-142) macam-macam media 

dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, daya liput, dan bahan serta cara 

pembuatannya. 

Pertama, dilihat dari jenisnya media terdiri atas: (1) media auditif, yaitu 

media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassette 

recorder, piringan hitam, (2) media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan 

indra penglihatan, seperti film strip/ film rangkai, slides foto/ film bingkai, gambar 

atau lukisan, (3) media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar, seperti film rangkai suara, video-cassette, film strip suara. 

Kedua, dilihat dari daya liputnya media dibagi menjadi: (1) media dengan 

daya liput luas dan serentak, yaitu media yang tidak terbatas oleh tempat dan 

ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang 

sama, contoh radio dan televisi, (2) media dengan daya liput yang terbatas oleh 

ruang dan tempat, yaitu media yang penggunaannya membutuhkan ruang dan 

tempat yang khusus seperti film, sound slide, film berangkai, yang harus 

menggunakan tempat yang tertutup dan gelap, dan (3) media dengan pengajaran 

visual, yaitu media yang penggunaannya hanya untuk seorang diri. Termasuk 

dalam media ini adalah modul program dan pengajaran melalui komputer. 

Ketiga, dilihat dari bahan pembuatannya media dibagi menjadi: (1) media 

sederhana, yaitu media yang bahan dasarnya mudah diperoleh, harganya murah, 

cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit, dan (2) media 

kompleks, yaitu media yang alat dan bahan pembuatannya sulit diperoleh serta 
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mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya memerlukan 

keterampilan yang memadai. 

 

2.2.4 Media Power Point 

Program Microsoft Power Point adalah suatu program yang digunakan untuk 

keperluan presentasi. Dengan program ini, kita dapat menjelaskan idea tau 

gagasan kepada orang lain seperti guru, teman-teman, atau kepada orang tua kita 

secara menarik, jelas dan praktis. Program ini dapat memberikan gambar dan 

warna yang menarik pada lembar presentasi serta menyusunnya dengan rapi. 

Program power point menyediakan bentuk-bentuk tampilan presentasi yang dapat 

kita gunakan, kita tinggal memilih dan mengisinya. 

Tim Edukom (dalam Wulaningsih 2007:28), microsoft power point adalah 

software peralatan kantor yang dirancang khusus untuk sebuah presentasi. Sebuah 

presentasi hadir tidak hanya berada dalam lingkup satu ruang. Canggihnya era 

jaringan komputer didukung sepenuhnya oleh microsoft power point  

Sesuai dengan perkembangan teknologi maka alat peraga dalam penelitian ini 

menggunakan media power point. Dengan menggunakan media power point 

dalam proses pembelajaran dapat menjadikan pengajaran menulis paragraf 

deskripsi lebih efektif dan efisien. 

Power point merupakan salah satu media belajar terprogram artinya media ini 

memakai program khusus di komputer yang disebut Microsoft Power Point. 

Menurut Santosa (dalam Agustina 2008:11) media ini memiliki kelebihan anatara 

lain keterangan dapat ditulis dan dilengkapi gambar, dapat yang menyertai dapat 
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bergerak (dapat dilengkapi dengan efek suara), dapat dihubungkan dengan LCD 

sehingga lebih menarik untuk pembelajaran. 

Power point adalah program aplikasi komputer yang digunakan untuk 

membuat presentasi. Keuntungan dari program ini adalah tidak perlunya 

pembelian piranti lunak karena sudah berada di dalam Microsoft Office. Jadi, pada 

waktu penginstalan program Microsoft Office program ini akan terinstal dengan 

sendirinya. Hal ini akan mengurangi beban hambatan pengembangan 

pembelajaran dengan komputer. 

Dalam penelitian ini, media yang digunakan adalah media power point 

melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 

inkuiri karena media ini mampu menampilkan gambar. Mengenai daya liputnya, 

power point termasuk dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu. 

Berdasarkan bahan dan cara pembuatannya media ini termasuk media yang 

kompleks karena media ini termasuk media elektronik yang cara membuatnya 

harus dilakukan oleh para ahli. 

Power point gambar tumbuhan atau binatang adalah media yang berisi 

tayangan gambar-gambar tumbuhan atau binatang yang digunakan sebagai media 

pengajaran dalam menulis paragraf deskripsi. Dengan tayangan tersebut siswa 

dapat memiliki sebuah gambaran mengenai bahan yang digunakan dalam menulis 

paragraf deskripsi. 

 

2.2.5 Metode Inkuiri 
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Ada kecenderungan dalam dunia pendidikan dewasa ini bahwa anak akan 

belajar dengan baik jika lingkungan belajar diciptakan secara alami. Agar tujuan 

pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik maka 

guru perlu mengetahui dan mempelajari beberapa metode dalam pengajaran. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (1994:740) metode adalah 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. 

Dalam dunia pengajaran, metode diartikan ‘cara untuk mencapai tujuan’. 

Jadi, metode pengajaran dapat diartikan sebagai cara-cara menyeluruh (dari awal 

sampai dengan akhir) dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan 

tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Metode bersifat prosedural. 

Menurut Djamarah (dalam Djamarah dan Zein 2002: 53) metode adalah suatu 

cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan guru dan penggunaannya bervariasi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. 

Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan 

metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode 

adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan (Djamarah dan Zein 2002:85). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode inkuiri. Dalam 

metode inkuiri siswa diharapkan mampu menemukan sendiri hal-hal yang sudah 

ada dengan berdasarkan pada observasi, menganalisis dan menyajikan hasil, dan 

mengomunikasikan dan menyajikan hasil. 
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 Mulyasa (2003:234) menyebutkan metode inkuiri adalah metode yang 

mampu menggiring peserta didik untuk menyadari sesuatu yang telah didapatkan 

selama belajar. Inkuiri menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang 

aktif.  

Menemukan merupakan bagian dari metode inkuiri. Pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan dari hasil mengingat 

seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri sehingga guru harus 

selalu merancang kegiatan yang diajarkan. 

Inkuiri pada dasarnya adalah cara menyadari apa yang telah dialami. Oleh 

karena itu, inkuiri menuntut peserta didik berpikir. Metode ini melibatkan siswa 

dalam kegiatan intelektual. Metode ini menuntut siswa memproses pengalaman 

belajar menjadi suatu yang bermakna dalam kehidupan nyata. Melalui metode 

inkuiri siswa dibiasakan untuk produktif, analitis, dan kritis. 

Langkah-langkah dalam proses inkuiri adalah menyadarkan keingintahuan 

terhadap sesuatu, mempraduga suatu jawaban, serta menarik kesimpulan dan 

membuat keputusan yang valid dalam menjawab permasalahan yang didukung 

oleh bukti-bukti. Berikutnya adalah menggunakan kesimpulan untuk menganalisis 

data yang baru. 

Strategi pelaksanaan pembelajaran dengan metode inkuiri meliputi (1) guru 

memberikan penjelasan, instruksi atau pertanyaan terhadap materi yang akan 

diajarkan, (2) guru memberikan tugas kepada siswa untuk menjawab pertanyaan 

yang jawabannya bisa didapatkan pada proses pengajaran yang dialami siswa, (3) 

guru memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang mungkin 
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membingungkan siswa, (4) pemantapan untuk menanamkan fakta-fakta yang telah 

dipelajari sebelumnya, dan (5) siswa merangkum dalam bentuk rumusan sebagai 

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Melalui metode inkuiri siswa mampu mengemukakan hasil penemuan yang 

diperoleh dengan fakta dan bukan dengan pendapat. Fakta yang digambarkan 

harus sesuai dengan sesuatu yang dilihatnya. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa metode inkuiri harus mengemukakan fakta-fakta sehingga 

siswa lebih aktif dalam pemerolehan penemuan-penemuan baru dalam belajar. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan 

Kudus masih rendah.  Hal ini ditunjukkan dengan kekurangmampuan siswa dalam 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia, penguasaan ejaan dan tanda baca, dan 

penggambaran terhadap suatu objek atau benda yang masih kurang. 

Kekurangmampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi disebabkan metode 

yang digunakan guru kurang sesuai dengan karakteristik siswa. Upaya untuk  

mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan metode inkuiri dalam 

pengajaran menulis paragraf deskripsi. Metode inkuiri menggunakan prinsip 

belajar siswa aktif. 

Secara garis besar pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan penontonan 

power point gambar tumbuhan atau binatang dilakukan dengan langkah-langkah: 

(1) guru memberi contoh penulisan paragraf deskripsi, (2) guru menjelaskan 

tentang menulis paragraf deskripsi, (3) guru menayangkan power point gambar 
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tumbuhan atau binatang, (4) guru meminta siswa untuk menuliskan 

pendeskripsiannya terhadap tumbuhan atau binatang yang telah disaksikan, (5) 

guru meminta siswa membacakan hasil tulisannya di depan kelas, (6) guru 

memberikan penguatan, dan (7) guru melakukan refleksi. 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah terjadi peningkatan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan 

Kudus dan perubahan perilaku siswa dalam pengajaran setelah mengikuti 

pengajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power 

point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penenelitian ini peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang merupakan bentuk kajian yang sistematis reflektif, dilakukan oleh pelaku 

tindakan (guru), dan dilakukan untuk memperbaiki kondisi pengajaran. Penelitian 

tindakan kelas terdiri atas dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II, seperti dalam 

gambar berikut. 

  Perencanaan      Perencanaan 

      

 

Refleksi           Tindakan          Refleksi     

Tindakan  

 

  Observasi      Observasi 

  Siklus I        Siklus II 

 

Tindakan dalam penelitian ini rencananya akan dilakukan dalam dua siklus. 

Siklus I yang meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi 

merupakan awal kegiatan penelitian untuk mengetahui kondisi awal siswa 

mengenai kemampuan siswa dalam pengajaran keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan metode inkuiri. Dengan adanya refleksi yang meliputi analisis 

dan penilaian pada proses tindakan siklus I, akan muncul pemikiran baru guna 
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mengatasi permasalahan tersebut sehingga memerlukan perencanaan ulang, 

tindakan ulang, pengamatan ulang, dan refleksi ulang pada siklus II. 

Siklus I bertujuan untuk mengetahui keterampilan menulis paragraf deskripsi 

siswa, kemudian dipakai sebagai refleksi untuk melakukan siklus II. Siklus II 

bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi 

melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang setelah 

dilakukan perbaikan terhadap proses pengajaran yang didasarkan pada refleksi 

siklus I. 

 

3.1.1 Proses Tindakan Pada Siklus I 

3.1.1.1 Perencanaan 

Sebelum pelaksanaan penelitian tindakan siklus I, dilakukan pretes sebagai 

kegiatan awal. Kegiatan tersebut untuk mengetahui seberapa jauh keterampilan 

siswa terhadap materi menulis paragraf deskripsi. Hasil tes tersebut dijadikan 

pedoman untuk perbaikan pada siklus I 

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan, yaitu menentukan langkah-

langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. Perencanaan 

ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian 

ini sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. 

Rencana kegiatan meliputi (1) menyusun rencana pengajaran yang 

berhubungan dengan keterampilan menulis paragraf deskripsi  melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang, (2) menyusun 

instrumen penelitian nontes yang berupa lembar observasi, lembar wawancara, 
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lembar jurnal untuk memperoleh data nontes, dan dokumentasi, dan instrumen 

yang berupa tes yaitu kemampuan menulis paragraf deskripsi beserta 

penilaiannya, (3) berkolaborasi dengan guru dan teman sejawat, dan (4) 

menyiapkan peralatan (media). 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pengajaran menulis 

paragraf deskripsi pada siklus I sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. 

Tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan menulis paragraf 

deskripsi dengan penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 

melalui metode inkuiri akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut. 

Tahap persiapan adalah tahap mengondisikan siswa agar siap dalam 

menerima materi yang akan disampaikan dalam pengajaran. Misalnya, guru 

menyapa siswa, menanyakan kabar, memancing siswa mengenai materi yang akan 

disampaikan dalam pengajaran. Tahap pelaksanaan adalah tahap melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar menulis paragraf deskripsi pada pertemuan pertama: (1) 

guru memberi contoh paragraf deskripsi, (2) guru menjelaskan tentang hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam menulis paragraf deskripsi yaitu pilihan kata, 

kesesuaian isi dengan judul, ejaan dan tanda baca, menunjukkan objek, dan 

kerapian tulisan, (3) guru mengambil salah satu contoh tumbuhan yang ada di 

sekitar sebagai pelatihan siswa dalam menulis paragraf deskripsi secara 

berkelompok, (4) siswa diberi penguatan oleh guru terhadap pekerjaan siswa, (5) 
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guru dan siswa menyimpulkan materi pengajaran, (6) guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap pengajaran pada hari itu. Hasil penulisan paragraf deskripsi pada 

pertemuan pertama adalah nilai tes prasiklus. 

Pada pertemuan kedua siklus I adalah (1) guru menayangkan power point 

gambar binatang, (2) siswa secara individu membuat paragraf deskripsi, dan (3) 

siswa menulis paragraf deskripsi minimal 7 kalimat. Hasil penulisan paragraf 

deskripsi pada pertemuan kedua adalah nilai tes siklus I. 

Tahap tindak lanjut yaitu pada tahap peneliti bersama siswa melakukan 

kegiatan refleksi terhadap pengajaran yang telah dilakukan. Peneliti membagikan 

lembar jurnal pada siswa untuk diisi mengenai tanggapan, kesan, dan saran siswa 

terhadap pengajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan penontonan 

power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri.  

 

3.1.1.3 Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti selama proses pengajaran berlangsung. 

Hal ini dapat dilakukan dengan observasi secara langsung, wawancara, atau 

penggunaan jurnal. Selama penelitian berlangsung, peneliti melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan siswa ketika pengajaran berlangsung.  

Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk mengambil data 

penelitian pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek-aspek yang 

diamati, yaitu (1) tes untuk mengetahui kompetensi menulis paragraf deskripsi, 

(2) observasi untuk mengetahui keaktifan siswa selama pengajaran menulis 

paragraf deskripsi berlangsung, (3) peneliti membagi lembar jurnal siswa untuk  



35 
 

 

mengetahui tanggapan, kesan, dan pesan siswa terhadap materi, proses 

pengajaran, dan media yang digunakan guru dalam kegiatan pengajaran sehingga 

dapat memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya, (4) wawancara untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi. 

Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terutama kepada siswa yang mendapat 

nilai tinggi, rendah dan sedang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sikap positif 

dan negatif siswa dalam kegiatan pengajaran menulis paragraf deskripsi, dan (5) 

dokumentasi foto yang digunakan sebagai laporan berupa gambar aktivitas siswa 

selama mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

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

pengamatan pada siklus I. Hasil refleksi ini digunakan untuk menemukan 

kelebihan dan kekurangan pengajaran menulis paragraf deskripsi, peneliti dapat 

melakukan revisi terhadap rencana selanjutnya atau rencana awal siklus II. 

Refleksi pada siklus I digunakan untuk mengubah strategi dan sebagai perbaikan 

pengajaran pada siklus II. Hasil yang positif pada siklus I akan dipertahankan 

dalam siklus II. Apabila dalam siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan atau 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan peneliti dalam kegiatan 

pengajaran menulis paragraf deskripsi, pada siklus II akan ditindaklanjuti dan 

dilakukan tindakan untuk memperbaiki. 

Adapun hal-hal yang akan dijadikan bahan refleksi meliputi (1) data dari hasil 

tes menulis paragraf deskripsi, (2) kesan siswa terhadap pengajaran menulis 
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paragraf deskripsi, (3) data dari lembar observasi perilaku siswa, (4) kesan dan 

pesan guru terhadap proses pengajaran, (5) hasil dokumentasi foto, (5) kualitas 

media yang digunakan, dan (7) keefektifan rencana pengajaran yang digunakan. 

 

3.1.2 Proses Tindakan pada Siklus II 

Proses tindakan pada siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Hasil 

refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. Perbaikan pada proses pengajaran siklus 

II terletak pada persiapan pengajaran, pengkondisian suasana pengajaran agar 

lebih tertib dan terarah. Langkah-langkah siklus II adalah perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi atau evaluasi. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dari perencanaan pada siklus I. Adapun rencana tindakan yang 

akan dilakukan peneliti, yaitu (1) menyusun perbaikan rencana pengajaran 

keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri, dan (2) menyusun perbaikan 

instrumen berupa data nontes, yaitu lembar observasi, lembar wawancara, lembar 

jurnal dan dokumentasi,  dan (3) menyiapkan peralatan (media). 



37 
 

 

3.1.2.2 Tindakan  

Pada tahap ini peneliti melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. Materi pengajaran masih tetap 

sama yaitu menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri.  

Tindakan yang dilakukan pada pertemuan ini, yaitu (1) guru mengadakan 

apersepsi untuk menggali pengetahuan siswa mengenai kegiatan menulis paragraf 

deskripsi dengan mengulas kembali materi yang telah disampaikan, (2) guru 

kembali menayangkan power point gambar tumbuhan, (3) secara individu siswa 

menulis paragraf deskripsi berdasarkan tayangan power point gambar  tumbuhan  

dengan memperhatikan pilihan kata, kesesuaian isi dengan judul, ejaan dan tanda 

baca, menunjukkan objek, dan kerapian tulisan, (4) guru meminta siswa 

membacakan hasil menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan, (5)  siswa diberi penguatan oleh guru terhadap hasil pekerjaan 

siswa, (6) siswa dan guru menyimpulkan materi pengajaran pada hari itu, dan (7) 

guru dan siswa mengadakan refleksi. Hasil penulisan paragraf deskripsi pada 

pertemuan ini  adalah nilai tes siklus II. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pengajaran berlangsung, pada siklus II ini 

terlihat peningkatan hasil tes dan perilaku siswa. Sasaran observasi meliputi (1) 

kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran, (2) siswa memperhatikan penjelasan 

guru dengan baik, (3) perilaku siswa saat menyimak tayangan power point, (4) 
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keaktifan siswa dalam pengajaran menulis paragraf deskripsi, (5) siswa 

mengerjakan tugas menulis paragraf deskripsi dengan baik. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini bertujuan untuk membuat simpulan atas 

pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap siswa yang terjadi selama 

pengajaran menulis paragraf deskripsi berlangsung. Pada bagian ini peneliti 

diharapkan dapat mengetahui kemajuan yang telah dicapai siswa selama proses 

pengajaran menulis paragraf deskripsi dan untuk mencari kelemahan-kelemahan 

yang mungkin masih muncul pada siklus II. Selain itu, untuk mengetahui 

peningkatan dan perubahan perilaku siswa serta keefektifan penggunaan media 

power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri terhadap 

pengajaran menulis paragraf deskripsi. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa 

kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus tahun ajaran 2008/ 2009 yang terdiri atas 39 

siswa, yaitu 17 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Peneliti memilih kelas ini 

sebagai subjek penelitian dengan dua alasan. 

Pertama, berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kelas II 

harus menguasai kompetensi dasar mendeskripsikan tumbuhan dan binatang di 

sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. Kedua, berdasarkan hasil keterangan 

yang diperoleh dari guru kelas II bahwa  pemilihan dan penguasaan kosakata 
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bahasa Indonesia siswa kelas II rendah, khususnya keterampilan menulis paragraf 

deskripsi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diungkap dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Variabel Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

Variabel keterampilan menulis paragraf deskripsi adalah kegiatan 

menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek atau benda dalam bentuk tulisan. 

Target keterampilan yang diharapkan adalah siswa terampil menulis paragraf 

deskripsi sesuai aspek penilaian, yaitu pilihan kata, kesesuaian isi dengan judul, 

ejaan dan tanda baca, menunjukkan objek, dan kerapian tulisan. Dalam penelitian 

tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila dalam pengajaran menulis paragraf 

deskripsi telah mencapai nilai 70. 

2. Variabel Media Power Point Gambar Tumbuhan atau Binatang 

Variabel media power point gambar tumbuhan atau binatang merupakan 

sebuah perangkat pengajaran yang membantu guru di dalam proses pengajaran. 

Dengan menggunakan power point gambar tumbuhan atau binatang siswa dapat 

melihat secara langsung ciri yang tampak sehingga dapat melukiskan atau 

mengggambarkan dalam bentuk tulisan paragraf deskripsi. Proses pengajaran 

melalui media power point gambar tumbuhan atau binatang dapat meningkatkan 

pengajaran keterampilan menulis siswa pada umumnya dan dapat mengubah 

perilaku siswa ke arah yang lebih baik dalam proses pengajaran keterampilan 

menulis paragraf deskripsi. 
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3. Variabel Metode Inkuiri 

Variabel metode inkuiri merupakan cara yang digunakan guru untuk memberi 

latihan dan menemukan sendiri  hal-hal yang ditugaskan pada siswa. Dalam 

proses pengajaran melalui metode inkuiri siswa dituntut untuk mengungkapkan 

fakta-fakta dari apa yang telah dilihat. Dalam penelitian ini, metode inkuiri 

diharapkan dapat mengembangkan ide siswa berdasarkan fakta dalam kegiatan 

menulis, khususnya meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada 

siswa. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

berupa tes dan nontes. 

3.4.1 Instrumen Tes 

 Instrumen tes digunakan untuk mengetahui keterampilan menulis paragraf 

deskripsi siswa. Agar pelaksanaan penelitian lebih mudah maka diperlukan 

instrumen dan alat bantu berupa kriteria dan pedoman penilaian. Indikator dalam 

pengajaran menulis paragraf deskripsi adalah siswa mampu mendeskripsikan 

tumbuhan atau binatang di sekitar dalam bahasa tulis dalam bentuk paragraf 

deskripsi. Aspek atau kriteria penilaian dalam penelitian ini, yaitu (1) pilihan kata, 

(2) kesesuaian isi dengan judul, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kelengkapan isi, dan 

(5)  kerapian tulisan.  
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Tabel 1 Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

No. Aspek Penilaian Skala Nilai Bobot Skor 

Maksimal1 2 3 4 

1. Pilihan Kata     5 20 

2. Kesesuaian Isi dengan Judul     5 20 

3. Ejaan dan Tanda Baca     5 20 

4. Kelengkapan Isi     5 20 

5. Kerapian Tulisan     5 20 

Jumlah 25 100 
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Tabel 2 Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

Aspek Skor Kriteria Kategori 

Pilihan Kata 4 

 

3 

 

2 

 

1 

Tidak ada kesalahan dalam 

pilihan kata 

Ada 1 sampai dengan 2 kesalahan 

dalam pilihan kata 

Ada 3 sampai dengan 4 kesalahan 

dalam pilihan kata 

Ada lebih dari 5 kesalahan dalam 

pilihan kata 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Kesesuaian Isi 

dengan Judul 

4 

3 

 

2 

 

1 

Judul sesuai dengan isi paragraf 

Judul cukup sesuai dengan isi 

paragraf 

Judul kurang sesuai dengan isi 

paragraf 

Judul tidak sesuai dengan isi 

paragraf 

Sangat baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Ejaan dan Tanda 

Baca 

4 

3 

2 

1 

Jumlah kesalahan kurang dari 5 

Jumlah kesalahan antara 5-10 

Jumlah kesalahan antara 11-15 

Jumlah kesalahan lebih dari 15 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kelengkapan Isi 4 

 

Tulisan menunjukkan objek 

secara keseluruhan (ciri-ciri, 

Sangat baik 
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3 

 

2 

 

1 

letak, warna, bentuk, dan kondisi) 

Tulisan menunjukkan ciri-ciri, 

letak, bentuk, dan kondisi. 

Tulisan menunjukkan ciri-ciri, 

bentuk, kondisi 

Tulisan menunjukkan  ciri-ciri 

dan bentuk 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

Kerapian Tulisan 4 

 

3 

 

2 

 

1 

Tulisan bagus, jelas terbaca, dan 

bersih 

Tulisan cukup bagus, terbaca, dan 

cukup bersih 

Tulisan kurang bagus, terbaca, 

dan tidak bersih 

Tulisan tidak bagus, tidak 

terbaca, dan tidak bersih 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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Tabel 3 Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

No. Kategori Nilai 

1. 

2 

3 

4. 

5. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

 

Berdasarkan pedoman penilaian menulis paragraf deskripsi tersebut, dapat 

diketahui kemampuan menulis paragraf deskripsi pada siswa berhasil dengan 

sangat baik, berhasil dengan baik, berhasil cukup baik, kurang berhasil dan tidak 

berhasil. Siswa yang berhasil sangat baik adalah siswa yang memperoleh nilai 85 

sampai 100, siswa yang berhasil dengan baik memperoleh nilai 70 sampai 84, 

siswa yang berhasil dengan cukup baik memperoleh nilai nilai 60 sampai 69, 

siswa yang kurang berhasil memperoleh nilai 50 sampai 59, dan siswa yang tidak 

berhasil memperoleh nilai sangat kurang dengan perolehan nilai kurang dari 49. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

kualitatif adalah pedoman observasi, pedoman jurnal, pedoman dokumentasi foto, 

dan pedoman wawancara. 

3.4.2.1 Pedoman  Observasi 
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Observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri berlangsung. Hal-hal yang diamati 

dalam observasi meliputi (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran, (2) 

perhatian siswa terhadap guru, (3) perilaku siswa pada saat penayangan power 

point, (4) keaktifan siswa, (5) kesungguhan siswa pada saat praktik menulis 

paragraf deskripsi, (6) ketertiban siswa dalam mengumpulkan hasil menulis 

paragraf deskripsi, dan (7) partisipasi siswa dalam melakukan refleksi. 

 

3.4.2.2 Pedoman Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mencatat respon tertulis terhadap pengalaman yang 

dimiliki oleh subjek penelitian selama pelaksanaan tindakan dan untuk 

mengungkap kesulitan yang dialami oleh siswa dalam pengajaran menulis 

paragraf deskripsi.  

Jurnal merupakan catatan yang dimiliki oleh peneliti dan siswa. Aspek yang 

diamati dalam jurnal siswa berisi tentang (1) manfaat materi yang diajarkan oleh 

guru, (2) media yang digunakan dalam pengajaran, (3) cara guru mengajar materi 

menulis paragraf deskripsi, (4) perilaku dan sikap guru saat pengajaran menulis 

paragraf deskripsi, dan  (5) saran dan harapan siswa terhadap kegiatan pengajaran 

yang akan datang. 

Aspek yang diamati dalam jurnal guru berisi tentang (1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pengajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, 
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(2) keaktifan siswa selama proses pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, 

(3) tanggapan siswa terhadap proses pengajaran yang telah berlangsung, (4) 

respon siswa terhadap isi rekaman power point gambar tumbuhan atau binatang, 

(5) tanggapan siswa terhadap tugas pada pengajaran menulis paragraf deskripsi 

melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 

inkuiri yang diberikan oleh guru, dan (6) kejadian-kejadian lain yang muncul pada 

saat proses pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri. 

 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti dan ditujukan kepada siswa. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara tidak dilakukan kepada 

semua siswa, tetapi hanya dilakukan pada siswa yang mendapat nilai sangat baik, 

baik, dan yang kurang baik. 

Aspek-aspek yang digunakan dalam pedoman wawancara meliputi (1) apakah 

anda merasa senang dan tertarik terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi 

melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 

inkuiri, (2) apakah penjelasan guru mengenai pengajaran menulis paragraf 

deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 

dengan metode inkuiri mudah dipahami, (3) kesulitan-kesulitan apakah yang 

Anda alami selama mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi, (4) apakah 

penyebab kesulitan yang Anda alami selama mengikuti pengajaran menulis 
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paragraf deskripsi, (5) apakah media power point gambar tumbuhan atau binatang 

dapat membantu Anda dalam kegiatan menulis paragraf deskripsi, (6) apakah 

manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti pengajaran menulis paragraf 

deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 

dengan metode inkuiri, dan (7) bagaimana saran Anda terhadap pengajaran 

menulis paragraf deskripsi pada pertemuan berikutnya. 

 

3.4.2.4 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen foto. 

Dokumentasi diambil pada saat pengajaran berlangsung sebagai bukti keaktifan 

siswa. Dalam pengambilan gambar (foto) penelitian ini, peneliti dibantu oleh 

seorang teman dengan kondisi siswa maupun peneliti sewajarnya dan tidak 

dibuat-buat. 

Aspek yang diambil dalam dokumentasi foto meliputi empat keadaan: (1) 

pada saat siswa mengamati contoh paragraf yang diberikan oleh guru, (2) pada 

saat siswa memperhatikan media pengajaran, (3) pada saat siswa menulis paragraf 

deskripsi, dan (4) pada saat wawancara dilakukan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan alat pengumpulan data yang 

berbentuk tes dan nontes. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan 

siklus II. Bentuk tes tulis diperoleh melalui penilaian tes praktik menulis paragraf 

deskripsi melalui panontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 
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dengan metode inkuiri, sedangkan data nontes diperoleh melalui observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi. Tes diberikan pada siswa kelas II SD Negeri 4 

Jatiwetan Kudus. 

 

3.5.1 Teknik Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keterampilan siswa dalam kompetensi mendeskripsikan tumbuhan atau binatang 

di sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. Berdasarkan tes ini peneliti dapat 

mengetahui hasil kompetensi keterampilan siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi setelah mengikuti pengajaran melalui penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri. 

Tes akhir dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus 

I dan siklus II. Tes dilakukan dengan memberikan tugas menulis paragraf 

deskripsi pada siswa yang dilakukan di dalam kelas. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan data dan teknik tes 

unjuk kerja, yaitu (1) siswa menyimak tayangan power point yang berisi gambar 

tumbuhan atau binatang, (2) guru memberi petunjuk terhadap siswa tentang hal-

hal yang harus dilakukan siswa yaitu menemukan ciri fisik pada tayangan 

tumbuhan atau binatang yang diamati dalam power point, (3) siswa secara 

individu menulis sebuah paragraf deskripsi minimal 5 kalimat, dan (4) siswa 

merevisi hasil paragraf yang telah dibuat sebelumnya. 
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3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 

teknik jurnal, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. 

 

3.5.2.1 Teknik Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui perilaku siswa selama 

proses pengajaran berlangsung. Observasi dilakukan oleh peneliti dibantu oleh 

teman sejawat. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan 

cara: (1) menentukan kegiatan apa saja yang akan diamati, (2) menyiapkan lembar 

observasi, dan (3) melakukan pengamatan berdasarkan pedoman yang telah 

dibuat. 

 

3.5.2.2 Teknik Jurnal 

 Teknik jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu jurnal guru 

dan jurnal siswa. Dalam jurnal siswa, siswa diminta untuk memberi tanggapan, 

kesan, kritikan terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, 

cara guru menyampaikan materi, dan media yang digunakan. Adapun jurnal guru 

berisi catatan-catatan mengenai perilaku siswa, respon siswa, keaktifan siswa pada 

saat pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri berlangsung, dan hal-hal 

lain yang diuraikan dalam pedoman jurnal yang telah disusun. 
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3.5.2.3 Teknik  Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung 

mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan 

metode inkuiri. Data yang diambil mengenai kesan dan pesan siswa terhadap 

pengajaran yang telah diberikan. Wawancara dilaksanakan di luar jam pelajaran, 

yaitu kepada siswa yang mempunyai nilai sangat baik, baik dan kurang baik. 

Proses wawancara dilakukan setelah proses siklus I dan siklus II. 

 

3.5.2.4  Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data 

nontes yang berupa gambar (foto) yang diambil peneliti selama pengajaran pada 

siklus I dan siklus II. Dokumentasi berupa foto ini dijadikan sebagai bukti visual, 

gambar-gambar foto yang telah dikumpulkan selanjutnya dilaporkan secara 

deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada. Jika data lain hanya berupa laporan 

tertulis, maka dalam teknik dokumentasi ini langsung dapat dinikmati secara 

visual beserta laporan deskriptifnya. 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. 
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3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dengan 

tujuan mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri. 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil menulis paragraf deskripsi yang dibuat siswa 

pada siklus I dan siklus II. Nilai dari masing-masing siklus dihitung jumlah dalam 

satu kelas, selanjutnya dihitung dalam persentase dengan rumus sebagai berikut. 

Persentase keterampilan menulis siswa: 

 
SP = SK X 100% 

                  R 

Keterangan: 

SP: skor persentase 

SK: skor komulatif 

R  : jumlah responden 

Hasil perhitungan keterampilan menulis paragraf deskripsi dari masing-

masing siklus kemudian dibandingkan. Hasil ini akan memberikan gambaran 

mengenai persentase peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kuantitatif dipergunakan untuk memberikan gambaran kepada peneliti 

mengenai perubahan perilaku siswa selama pengajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode 
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inkuiri dengan mengacu pada data nontes yang berupa observasi, wawancara, 

jurnal, dan dokumentasi. 

Hal ini dijadikan pedoman bagi peneliti untuk melakukan wawancara kepada 

siswa yang nilainya sangat baik, baik dan kurang baik. Hasil dari wawancara 

dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan menulis paragraf 

deskripsi dengan penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 

melalui metode inkuiri. Hasil tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini meliputi hasil tes dan nontes. Hasil penelitian ini 

diperoleh dari tes awal atau prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil tes awal atau 

prasiklus berupa keterampilan menulis paragraf deskripsi sebelum tindakan 

penelitian dilakukan. Hasil tes siklus I dan siklus II berupa keterampilan menulis 

paragraf deskripsi setelah siswa mendapat pengajaran melalui penontonan power 

point gambar tumbuhan atau binatang, sedangkan hasil nontes berasal dari  

observasi, jurnal siswa dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

Hasil tes prasiklus adalah keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa 

sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus berfungsi untuk 

mengetahui keadaan awal keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas II 

SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus tahun pelajaran 2008/2009. Kriteria penilaian pada 

prasiklus  meliputi beberapa aspek, yaitu  (1) pilihan kata, (2) kesesuaian isi 

dengan judul, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kelengkapan isi, dan (5)  kerapian 

tulisan. Hasil tes prasiklus dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. 
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Table 4 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

0 

5 

8 

16 

10 

0 

360 

550 

795 

405 

0 

12,82 

20,51 

41,03 

25,64 

X=  2110 

  39 

= 54,10 

Kategori 
kurang 

Jumlah  39 2110 100 54,10 

 

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa keterampilan menulis paragraf deskripsi 

siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus untuk kategori sangat kurang dengan 

skor 0-49 dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 25,64 %. Kategori kurang dengan 

skor 50-59 dicapai oleh 16 siswa atau sebesar 41,03 %. Kategori cukup dengan 

skor 60-69 dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 20,51 %. Sementara itu, kategori 

baik dengan skor 70-84 dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 12,82 %. Nilai rata-rata 

tersebut berasal dari jumlah skor masing-masing aspek yang dinilai dalam menulis 

paragraf deskripsi. 
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4.1.2 Hasil Siklus I 

Pengajaran menulis paragraf deskripsi pada siklus I ini merupakan 

pemberlakuan tindakan awal penelitian melalui penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri pada siklus I terdiri atas data tes 

dan data nontes dengan hasil penelitian sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes siklus I adalah keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa 

setelah mengikuti pengajaran melalui penontonan power point gambar tumbuhan 

atau binatang dengan metode inkuiri. Siswa yang megikuti tes siklus I berjumlah 

39 siswa. Hasil tes pengajaran  menulis paragraf deskripsi melalui penontonan 

power point gambar tumbuhan atau binatang melalui metode inkuiri pada siklus I 

dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

2 

10 

19 

3 

5 

180 

725 

1180 

160 

225 

5,13 

25,64 

48,72 

7,69 

12,82 

X = 2470 

  39 

= 63,33 

Kategori 
cukup 

Jumlah  39 2470 100 63,33 
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Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

paragraf deskripsi secara klasikal mencapai rata-rata 63,33 dan berada pada 

kategori cukup. Peneliti masih belum puas dengan hasil siklus I karena target 

ketuntasan belajar klasikal sebesar 70 belum tercapai. Dari 39 siswa ada dua siswa 

yang mencapai kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk kategori sangat baik dicapai 

oleh 2 siswa atau sebesar 5,13 %, kategori baik dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 

25,64 %, kategori cukup dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 48,72 %, kategori 

kurang dicapai oleh 3 siswa atau  sebesar 7,69%, sedangkan kategori sangat 

kurang dicapai 5 siswa atau sebesar 12,82 %. 

Nilai siklus I ini berasal dari penjumlahan skor masing-masing aspek, yaitu 

(1) pilihan kata, (2) kesesuaian isi dengan judul, (3) ejaan dan tanda baca, (4) 

kelengkapan isi, dan (5)  kerapian tulisan.  

Rendahnya keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kemungkinan 

karena media power point yang digunakan guru dirasakan baru oleh siswa dan 

siswa masih memerlukan penyesuaian terhadap cara mengajar guru yang 

tergolong baru bagi mereka. Hasil masing-masing aspek dipaparkan sebagai 

berikut. 

 

4.1.2.1.1 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Pilihan Kata 

Penilaian aspek pilihan kata pada paragraf deskripsi difokuskan pada 

kesesuaian atau kesalahan dalam pilihan kata. Bobot untuk aspek penilaian ini 

adalah 5. Hasil penilaian aspek pilihan kata dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6 Hasil Tes Aspek pilihan Kata 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

1 

12 

0 

22 

4 

100 

900 

0 

1100 

100 

2,57 

30,77 

0 

56,41 

10,25 

X = 2200 

  39 

= 56,41 

Kategori 
kurang 

Jumlah  39 2200 100 56,41 

 

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswa untuk 

aspek pilihan kata untuk kategori sangat baik dengan nilai antara 85-100 dapat 

dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,57%. Kategori baik dengan nilai antara 70-84 

dapat dicapai oleh 12 siswa atau sebesar 30,77%. Kategori kurang dengan nilai 

antara 50-59 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 56,41% dan kategori sangat 

kurang dengan nilai antara 0-49 dicapai 4 siswa atau sebesar 10,25%. Setelah 

diakumulasikan, diperoleh hasil rata-rata klasikal pada aspek pilihan kata sebesar 

56,41. 

 



58 

 

 

4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Judul 

Penilaian aspek kesesuaian isi dengan judul pada paragraf deskripsi 

difokuskan pada kesesuaian judul karangan yang dipilih siswa dengan isi 

paragrafnya. Bobot untuk aspek penilaian kesesuaian isi dengan judul adalah 5. 

Hasil penilaian aspek kesesuaian isi dengan judul dalam paragraf deskripsi dapat 

dilihat pada tabel 7 sebagai berikut. 

Tabel 7 Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dengan Judul 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

1 

23 

0 

15 

0 

100 

1725 

0 

750 

0 

2,57 

58,97 

0 

38,46 

0 

X = 2575 

  39 

= 66,02 

Kategori 
kurang 

Jumlah  39 2575 100 66,02 

 

Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswa untuk 

aspek kesesuaian isi dengan judul untuk kategori sangat baik dengan nilai antara 

85-100 dicapai oleh 1 siswa atau sebesar 2,57%. Kategori baik dengan nilai antara 

70-84 dicapai oleh 23 siswa atau sebesar 58,97%  dan  kategori kurang dengan 

nilai antara 50-59 dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 38,46%. Setelah 

diakumulasikan, diperoleh hasil rata-rata klasikal pada aspek kesesuaian isi 

dengan judul sebesar 66,02. 
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4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca pada paragraf deskripsi difokuskan pada 

pemakaian huruf  kapital, tanda baca, pemenggalan kata, dan penggunaan ejaan. 

Bobot untuk aspek penilaian ejaan dan tanda baca adalah 5. Hasil penilaian tes 

aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini 

Tabel 8 Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

5 

23 

0 

11 

0 

500 

1725 

0 

550 

0 

12,82 

58,97 

0 

28,21 

0 

X = 2775 

  39 

= 71,15 

Kategori 
Baik 

Jumlah  39 2775 100 71,15 

 

Data pada tabel 8 menunjukkan bahwa keterampilan menulis siswa untuk 

aspek ejaan dan tanda baca untuk kategori sangat baik dengan nilai antara 85-100 

dapat dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 12,28%. Kategori baik dengan nilai antara 

70-84 dicapai oleh 23 siswa atau sebesar 58,97%. Kategori kurang dengan nilai 

antara 50-59 dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 28,21%. Setelah diakumulasikan, 

diperoleh hasil rata-rata klasikal pada aspek ejaan dan tanda baca sebesar 71,15. 
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4.1.2.1.4 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kelengkapan Isi 

Penilaian aspek kelengkapan isi difokuskan pada objek penggambaran yaitu 

ciri-ciri, letak, warna, bentuk, dan kondisi. Bobot untuk aspek penilaian 

kelengkapan isi adalah 5. Hasil penilaian tes aspek kelengkapan isi dapat dilihat 

pada tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

3 

12 

0 

22 

2 

300 

900 

0 

1100 

50 

7,69 

30,77 

0 

56,41 

5,13 

X = 2350 

  39 

= 60,25 

Kategori 

Cukup  

Jumlah  39 2350 100 60,25 

 

Berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan bahwa untuk aspek kelengkapan isi 

secara klasikal mencapai 60,25. Perolehan skor secara rinci sebagai berikut, siswa 

yang memperoleh nilai antara 85-100 atau dalam kategori sangat baik ada 3 siswa 

atau sebesar 7,69%. Untuk kategori baik dengan nilai antara 70-84 dicapai oleh 12 

siswa atau sebesar 30,77%. Kategori kurang dengan nilai antara 50-59 dicapai 

oleh 22 siswa atau sebesar 56,41%, sedangkan untuk kategori sangat kurang 

dengan nilai antara 0-49 dicapai oleh 2 siswa atau sebesar 5,13%. Pada  kategori 

cukup tidak ada satu pun siswa yang mendapatkannya. 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kerapian Tulisan 
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Penilaian aspek kerapian tulisan penilaiannya difokuskan pada tulisan siswa 

apakah bersih, tidak ada coretan, banyak coretan, tulisan terbaca atau tidak. Bobot 

untuk aspek penilaian kerapian tulisan adalah 5. Hasil penilaian aspek kerapian 

tulisan dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

1 

15 

0 

23 

0 

100 

1125 

0 

1150 

0 

2,57 

38,46 

0 

58,97 

0 

X = 2375 

  39 

= 60,89 

Kategori 

Cukup 

Jumlah  39 2375 100 60,89 

  

Berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan bahwa untuk aspek kerapian tulisan 

secara klasikal mencapai 60,89. Perolehan skor secara rinci sebagai berikut, siswa 

yang memperoleh nilai antara 85-100 atau dalam kategori sangat baik ada 1 siswa 

atau sebesar 2,57%. Untuk kategori baik dengan nilai antara 70-84 dicapai oleh 15 

siswa atau sebesar 38,46%. Kategori kurang dengan nilai antara 50-59 dicapai 

oleh 23 siswa atau sebesar 58,97%, sedangkan untuk kategori cukup dan sangat 

kurang tidak ada satu pun siswa yang mendapatkannya. 

Hasil nilai rata-rata tes keterampilan menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri 

siklus I dari masing-masing aspek, yaitu  (1) pilihan kata, (2) kesesuaian isi 
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dengan judul, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kelengkapan  isi, dan (5)  kerapian 

tulisan dipaparkan dalam diagram berikut ini. 

 

 

Diagram 1 Hasil Tes Tiap Aspek Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

Siklus I 

Keterangan:  
1. Pilihan kata 
2. Kesesuaian isi dengan judul 
3. Ejaan dan tanda baca 
4. Kelengkapan isi 
5. Kerapian tulisan 

 
Pada diagram 1 di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata siswa pada aspek 

pilihan kata 56, 41, aspek kesesuaian isi dengan judul sebesar 66,02, aspek ejaan 

dan tanda baca sebesar 71,15, aspek kelengkapan isi sebesar 60,25, dan aspek 

kerapian tulisan sebesar 60,89. 

 

4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 
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Hasil nontes siklus I diperoleh dari hasil observasi, jurnal siswa, jurnal guru, 

wawancara, dan dokumentasi foto selama pengajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung. Hasil nontes siklus I dipaparkan sebagai berikut. 

 

4.1.2.2. 1 Observasi 

Observasi pada siklus I dilakukan untuk mengetahui tingkah laku dan 

aktivitas siswa selama pengajaran menulis paragraf deskripsi berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh satu orang observer. Hal ini 

dilakukan agar hasil observasi dapat lebih baik karena segala tindakan yang 

dilakukan oleh siswa dapat terpantau oleh observer. Melalui observasi, dapat 

dideskripsikan beberapa tingkah laku siswa. Berikut adalah tabel data yang 

diperoleh oleh peneliti. 
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Tabel 11 Hasil Observasi Siklus I 

No Perilaku Positif No Perilaku Negatif 

Aspek yang Dinilai Jumlah Persen Aspek yang Dinilai Jumlah  Persen 

1. Kesiapan siswa 
dalam mengikuti 
pengajaran.  

30 76,92 
% 

1. Siswa tidak siap 
dalam mengikuti 
pengajaran.  

9 23,08 
% 

2. Siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru. 

30 76,92
% 

2. Siswa tidak 
memperhatikan 
penjelasan guru. 

9 23,08 
% 

3. Siswa serius saat 
menyimak  
tayangan power 
point. 

37 94,87 
% 

3. Siswa tidak serius 
saat menyimak 
tayangan power 
point. 

2 5,13 % 

4. Siswa aktif dalam 
pengajaran. 

13 33,33 
% 

4. Siswa terlihat diam 
dan pasif. 

26 66,67 
% 

5. Kesungguhan dan 
keseriusan siswa 
saat praktik 
menulis paragraf 
deskripsi. 

25 64,10 
% 

5. Siswa sering melihat 
pekerjaan temannya 
dan tidak konsentrasi 
dalam mengerjakan 
tugas. 

14 35,90 
% 

6. Siswa 
mengumpilkan 
tugas secara tertib 
dan teratur. 

8 20,51 
% 

6. Siswa masih 
terlambat ketika 
mengumpulkan hasil 
pekerjaannya. 

31 79,49 
% 

7. Siswa 
berpartisipasi 
dalam  melakukan 
refleksi. 

17 43,59 
% 

7. Siswa tidak 
berpartisipasi dalam 
melakukan refleksi. 

22 56,41 
% 

Jumlah rata-rata 160 58,61 
% 

Jumlah rata-rata 113 41,39   
% 

 

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa selama dilaksanakan 

pengajaran melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 

dengan metode inkuiri, tidak semua siswa dapat mengikuti dengan baik. Jenis 
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tingkah laku yang menjadi sasaran amatan terdiri atas kesiapan siswa dalam 

mengikuti pengajaran, perhatian siswa terhadap guru, perilaku siswa pada saat 

penayangan power point (media), keaktifan siswa, kesungguhan dan keseriusan 

siswa pada saat praktik menulis paragraf deskripsi, ketertiban siswa dalam 

mengumpulkan hasil menulis paragraf deskripsi, dan partisipasi siswa dalam 

melakukan refleksi. 

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa siswa yang siap 

mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi sebesar 76,92% dan siswa yang 

tidak siap mengikuti pengajaran sebesar 23,08%. Banyaknya siswa yang termasuk 

dalam kategori siap mengikuti pengajaran karena sebelum melakukan penelitian, 

terlebih dahulu peneliti mengadakan pendekatan terhadap siswa sehingga siswa 

tidak merasa asing dan canggung. 

Sasaran amatan kedua, yaitu perhatian siswa terhadap guru. Dari 39 siswa 

sebesar 76,92% atau 30 siswa sudah memperhatikan dan mendengarkan 

penjelasan guru. Mereka aktif bertanya mengenai materi yang sedang 

disampaikan. Sebanyak 9 siswa tidak memperhatikan penjelasan guru atau sebesar 

23,08%. Merek bersikap acuh tak acuh ketika guru menerangkan materi yaitu 

bicara sendiri dengan teman sebangku. 

Sasaran amatan ketiga adalah perilaku siswa pada saat penayangan power 

point gambar tumbuhan atau binatang. Selama kegiatan pemutaran power point 

gambar tumbuhan atau binatang berlangsung dapat diketahui bahwa siswa yang 

serius menyimak tayangan sebesar 94,87% atau sebanyak 37 siswa. Peneliti 

menggunakan media power point gambar tumbuhan atau binatang sebagai sarana 
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untuk menulis paragraf deskripsi dengan metode inkuiri. Sebesar 5,13% atau 2 

siswa tidak serius menyimak tayangan power point gambar tumbuhan atau 

binatang karena merasa tayangan tersebut kurang menarik dan tempat duduk 

mereka yang berada paling belakang. 

Sasaran amatan yang keempat adalah keaktifan siswa. Siswa yang aktif 

berpartisipasi dalam tanya jawab sebesar 33,33% atau 13 siswa, sedangkan 

66,67% atau sebanyak 26 siswa terlihat pasif dalam tanya jawab tentang 

pendalaman materi. 

Sasaran amatan yang kelima adalah kesungguhan dan keseriusan siswa pada 

saat praktik menulis paragraf deskripsi. Pada siklus I ini sebesar 64,10% atau 

sebanyak 25 siswa melakukan tugas menulis paragraf deskripsi dengan baik dan 

35,90% atau sebanyak 14 siswa kurang menanggapi tugas yang diberikan oleh 

guru. Siswa juga menunjukkan perilaku kurang baik pada saat mengerjakan tugas. 

Misalnya, melihat hasil pekerjaan teman sebangkunya, masih meminjam alat tulis 

dari teman yang lain, mengajak bercanda siswa lain, dan tidak konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas. 

Sasaran amatan yang keenam adalah ketertiban siswa dalam mengumpulkan 

hasil menulis paragraf deskripsi. Pada siklus I ini sebesar 20,51% atau  sebanyak 

8 siswa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dalam waktu yang tepat 

dengan cara tertib dan teratur. Sebesar 79,49% atau sebanyak 31 siswa belum 

dapat mengumpulkan dalam waktu yang tepat dan dalam keadaan gaduh. 

Sasaran amatan yang ketujuh adalah partisipasi siswa dalam melakukan 

refleksi. Partisipasi siswa dalam melakukan refleksi masih kurang, hal ini dapat 
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dilihat dari sebesar 43,58% atau sebanyak 17 siswa yang aktif dalam melakukan 

refleksi. Sebanyak 56,41% atau 22 siswa tidak aktif melakukan refleksi karena 

merasa capek dengan pekerjaan yang diberikan oleh guru. 

Jadi, perilaku  siswa dalam pengajaran  menulis masih perlu diperbaiki ke 

arah yang lebih baik. Guru harus mengubah strategi dan media pengajaran agar 

siswa dapat mengikuti pengajaran dengan baik. 

 

4.1.2.2.2 Jurnal  

Jurnal yang digunakan dalam siklus I adalah jurnal guru dan jurnal siswa. 

Pengisian jurnal siswa dilakukan oleh semua siswa kelas II, sedangkan jurnal guru 

diisi oleh guru. 

Pengisian jurnal guru dilakukan oleh guru. Jurnal guru ini berisi segala hal 

yang dirasakan guru selama pengajaran berlangsung. Hal-hal yang terdapat dalam 

jurnal guru, yaitu  (1) kesiapan siswa dalam mengikuti pengajaran keterampilan 

menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan 

atau binatang dengan metode inkuiri, (2) keaktifan siswa selama proses 

pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, (3) tanggapan siswa terhadap 

proses pengajaran yang telah berlangsung, (4) respon siswa terhadap isi rekaman 

power point gambar tumbuhan atau binatang, (5) tanggapan siswa terhadap tugas 

pada pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri yang diberikan oleh guru, 

dan (6) kejadian-kejadian lain yang muncul pada saat proses pengajaran menulis 
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paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau 

binatang dengan metode inkuiri. 

Berdasarkan hasil jurnal guru yang mengacu pada objek sasaran yang diamati 

peneliti selama pengajaran menulis paragraf deskripsi berlangsung melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, 

pada siklus I ini terlihat sebagian besar siswa belum  siap mengikuti pengajaran . 

Namun, guru menayangan power point gambar tumbuhan atau binatang untuk 

menarik perhatian siswa. Siswa cukup aktif dalam diskusi pendalaman materi. Hal 

tersebut terbukti dengan adanya tanya jawab antara guru dan siswa pada saat 

pemaparan materi. Respon siswa terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi 

melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 

inkuiri baik sehingga membuat peneliti merasa cukup puas terhadap proses 

pengajaran.  

Respon siswa terhadap media dan metode pengajaran yang digunakan, dalam 

hal ini adalah power point gambar tumbuhan atau binatang terlihat menyukainya 

dan sangat antusias. Meskipun demikian, masih ada juga siswa yang terlihat tidak 

menyukai media atau tidak bisa memahami media yang digunakan. Metode 

pengajaran yang digunakan guru masih belum mampu diterapkan oleh siswa. 

Namun, siswa juga merespon secara positif terhadap tugas yang diberikan oleh 

guru, yaitu menulis paragraf deskripsi sesuai dengan tayangan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuri. 

Situasi dan suasana kelas ketika pengajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung dapat terkendeli dengan baik, meskipun masih ada beberapa siswa 
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yang membuat suasana kelas menjadi gaduh. Namun, secara keseluruhan siswa 

sudah mengikuti seluruh rangkaian pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

baik. 

Berdasarkan hasil jurnal guru dapat disimpulkan bahwa keseriusan dan 

keaktifan siswa selama mengikuti pengajaran  cukup baik. Akan tetapi, masih ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru dan bercanda dengan 

teman sebangkunya. 

Jurnal siswa berisi tentang ungkapan perasaan siswa selama pengajaran 

menulis paragraf deskripsi berlangsung. Jurnal siswa diisi oleh siswa. Pengisian 

jurnal dilakukan pada akhir pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri. 

Pengisian jurnal siswa dilakukan oleh seluruh siswa kelas II SD Negeri 4 

Jatiwetan Kudus. Tujuan diadakan jurnal siswa adalah untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap pengajaran yang dilaksanakan guna memperbaiki 

pengajaran  selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Jurnal siswa 

terdiri atas 5 pertanyaan yang berkenaan dengan (1) manfaat materi yang 

diajarkan oleh guru, (2) pendapat siswa tentang  media yang digunakan dalam 

pengajaran, (3) pendapat siswa tentang  cara guru mengajar materi menulis 

paragraf deskripsi, (4) pendapat siswa tentang perilaku dan sikap guru saat 

pengajaran menulis paragraf deskripsi, dan  (5) saran dan harapan siswa terhadap 

kegiatan pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri pada pertemuan yang akan 

datang. Berikut adalah tabel hasil jurnal siswa yang dipeoleh peneliti. 
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Tabel 12 Hasil Jurnal Siswa Siklus I 

No. Aspek Jurnal Jumlah 
Siswa 

Persentase 
(%) 

1. Pendapat siswa tentang materi yang diajarkan 

oleh guru 

a. Menambah pengetahuan 

b. Tidak menambah pengetahuan 

 

 

35 

4 

 

 

89,74 

10,26 

2. Pendapat siswa tentang media dan metode yang 
digunakan dalam pengajaran  

a. Mendukung pengajaran  

b. Tidak mendukung pengajaran  

 

 

32 

7 

 

 

82,05 

17,95 

3. Pendapat siswa tentang cara guru mengajar 

a. Komunikatif 

b. Tidak komunikatif 

 

27 

12 

 

69,23 

30,77 

4. Pendapat siswa tentang perilaku dan sikap guru 

saat pengajaran  

a. Baik 

b. Tidak baik 

 

 

34 

5 

 

 

87,18 

12,82 

5. Saran/harapan siswa terhadap kegiatan 

pengajaran  yang akan datang 

a. Mendukung 

b. Tidak mendukung 

 

26 

13 

 

66,67 

33,33 

 

Dari hasil jurnal siswa siklus I, dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa 

atau sebesar 89,74%  sangat berkesan dan senang dengan manfaat materi yang 

diajarkan oleh guru, mereka merasa materi yang diberikan dapat menambah 

pengetahuan mengenai paragraf deskripsi. Sisanya, yaitu 10,26% atau 4 siswa 

menyatakan bahwa guru hanya mengulang-ulang materi saja. Hal ini 
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diungkapkankan siswa yang merasa malas jika diberi tugas menulis paragraf 

deskripsi. 

Sebanyak 32 siswa atau sebesar 82,05% menyatakan bahwa media dan 

metode yang digunakan guru dalam pengajaran  menulis paragraf deskripsi sangat 

membantu mereka dalam  melakukan kegiatan menulis. Mereka merasa mudah 

dalam menentukan ciri-ciri yang melekat pada objek yang dilihat dalam power 

point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri. Sebaliknya, 

sebanyak 7 siswa atau sebesar 17,95% menyatakan bahwa  media dan metode 

yang digunakan guru dalam pengajaran  tidak membantu mereka dalam menulis 

paragraf deskripsi. Mereka merasa tidak memiliki kebebasan menuangkan ide 

dalam menulis paragraf. 

Dari hasil jurnal siklus I, dapat diketahui bahwa sebanyak 27 siswa atau 

sebesar  69,23% sangat berkesan dengan cara mengajar guru. Menurut siswa, 

merasa senang dengan cara mengajar guru karena santai dan tidak marah. Sisanya, 

12 siswa atau sebesar 30,77%  menyatakan bahwa cara berbicara guru kurang 

keras sehingga ada siswa yang masih kurang jelas dalam memahami materi yang 

dipaparkan guru. 

Sebanyak 34 siswa atau sebesar 87,18 % menyatakan sikap dan perilaku guru 

baik pada saat proses pengajaran menulis paragraf deskripsi. Mereka berpendapat 

bahwa guru berperilaku sangat sopan. Namun, sebanyak 5 siswa atau sebesar 

12,82% menyatakan sikap dan perilaku guru pada saat proses pengajaran tidak 

baik. Hal itu diungkapkan oleh siswa yang bertanya tetapi guru tidak menjawab 

dan memperhatikannya. 
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Dari hasil jurnal siklus I, dapat diketahui juga bahwa sebanyak 26 siswa atau 

sebesar 66,67% memberikan saran yang mendukung terhadap kegiatan pengajaran  

yang akan datang. Mereka menginginkan pengajaran mendatang agar lebih 

menarik dan menyenangkan, serta sikap guru agar lebih santai dan  tidak tegang 

dalam menerangkan. Sebanyak 13 siswa atau sebesar 33,33%  siswa memberikan 

tanggapan yang kurang mendukung untuk pengajaran  yang akan datang. Mereka 

lebih memilih tema sendiri dalam menulis paragraf deskripsi dan tidak terikat 

dengan penjelasan dan media yang digunakan guru. 

 

4.1.2.2.3 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pengajaran siklus I selesai dan setelah 

memperoleh nilai tes siklus I. Peneliti mewawancarai 3 siswa yang terdiri atas 

1siswa yang nilainya termasuk kategori kurang, 1 siswa yang nilanya termasuk 

kategori baik, dan 1 siswa yang nilainya temasuk kategori sangat baik. Kegiatan 

wawancara yang dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap pengajaran 

menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan 

atau binatang dengan metode inkuiri. Pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan pada 

siswa pada saat wawancara, yaitu (1) apakah anda merasa senang dan tertarik 

terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, (2) apakah penjelasan 

guru mengenai pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power 

point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri mudah dipahami, (3) 

kesulitan-kesulitan apakah yang Anda alami selama mengikuti pengajaran 
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menulis paragraf deskripsi, (4) apakah penyebab kesulitan yang Anda alami 

selama  mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi, (5) apakah media power 

point gambar tumbuhan atau binatang dapat membantu Anda dalam kegiatan 

menulis paragraf deskripsi, (6) apakah manfaat yang Anda peroleh setelah 

mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, dan (7) bagaimana saran 

Anda terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi pada pertemuan berikutnya. 

Hasil wawancara terhadap satu siswa yang memperoleh nilai sangat baik 

menyatakan bahwa siswa tersebut sangat senang dan tertarik terhadap pengajaran 

menulis paragraf deskripsi melalui media power point gambar tumbuhan atau 

binatang. Ia merasa senang karena dalam setiap mata pelajaran Bahasa Indonesia 

tidak menggunakan media. Ia merasa senang karena baru pertama kali 

penyampaian materi pengajaran bahasa Indonesia menggunakan media power 

point. Ia merasa mampu dan tidak mengalami kesulitan setelah guru memberikan 

contoh paragraf deskripsi. Ia mengungkapkan bahwa power point siklus I dapat 

membantu dalam menulis paragraf deskripsi. Manfaat yang diperoleh dari 

pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui media power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, yaitu siswa dapat menulis 

karangan dalam bentuk paragraf. Ia menyarankan agar pengajaran yang akan 

datang lebih baik dan menggunakan tayangan power point gambar tumbuhan atau 

binatang yang lebih menarik dan lebih banyak. 

Dalam siklus I ada 10 siswa yang mendapat nilai baik. Jadi, wawancara untuk 

siswa yang nilainya baik hanya dilakukan pada satu siswa. Satu siswa yang 
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mendapatkan nilai baik mengemukakan bahwa ia merasa senang dan tertarik 

dengan pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri. Ia sedikit mengalami 

kesulitan dalam aspek pilihan kata, yaitu  menuliskan kata yang dimaksud ke 

dalam bahasa Indonesia. Kesulitan ini disebabkan dalam pergaulan dan berbicara 

siswa terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Ia merasa cukup memahami penjelasan 

guru. Ia berpendapat bahwa dengan media power point gambar tumbuhan atau 

binatang dan metode inkuiri dapat membantunya dalam menemukan ciri-ciri yang 

melekat pada objek yang dilihat dan mempermudah menuangkan ide-ide yang 

dimiliki. Manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pengajaran menulis paragraf 

deskripsi baginya adalah dapat menambah pengatahuan tentang menulis dan 

mengetahui apa itu menulis paragraf deskripsi. Untuk pengajaran yang akan 

datang ia menyarankan agar pengajaran yang akan datang menggunakan media 

power point dengan tampilan gambar lebih besar. 

Dalam siklus I ada 5 siswa yang nilainya kurang. Jadi, wawancara untuk 

perwakilan siswa yang nilainya kurang hanya dilakukan pada satu siswa. Siswa 

tersebut mengatakan bahwa ia senang dan tertarik dengan media yang ditampilkan 

guru. Namun, ia tidak suka menulis. Ia kesulitan memahami penjelasan dari guru 

karena tempat duduknya yang tidak strategis yaitu di belakang. Ia merasa media 

power point gambar tumbuhan atau binatang dan metode yang digunakan guru 

belum dapat membantunya dalam menulis paragraf deskripsi. Untuk pengajaran 

selanjutnya ia menyarankan agar guru lebih tegas, keras dan komunikatif dalam 
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memaparkan materi serta media power point gambar tumbuhan atau binatang 

yang digunakan lebih jelas dan menarik. 

 

4.1.2.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto dilakukan pada saat proses pengajaran berlangsung. Fokus 

pengambilan dokumentasi foto, yaitu (1) pada saat siswa mengamati contoh 

paragraf yang diberikan oleh guru, (2) pada saat siswa memperhatikan media 

pengajaran, (3) pada saat siswa menulis paragraf deskripsi, dan (4) pada saat 

wawancara dilakukan. 

Deskripsi hasil dokumentasi foto pada siklus I adalah sebagai berikut. 

    

Gambar 1 Aktivitas Siswa Mengamati Contoh Paragraf yang Diberikan 

Guru Siklus I 

Gambar 1 di atas menunjukkan siswa mengamati contoh paragraf deskripsi 

yang diberikan guru. Pada kegiatan ini siswa mengamati dan menentukan ciri 

paragraf deskripsi, yaitu berupa penggambaran objek. Siswa tampak serius 

membaca contoh paragraf yang diberikan guru. 
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Gambar 2 Aktivitas Siswa pada saat Memperhatikan Media Pengajaran 

Siklus I 

Gambar 2 merupakan aktivitas siswa ketika memperhatikan media 

pengajaran. Siswa terlihat serius memperhatikan media yang ditayangkan guru. 

Namun, masih ada beberapa siswa yang terlihat masih belum siap dengan posisi 

duduk tidak baik.  
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Gambar 3 Aktivitas Siswa pada saat Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

Gambar 3 menunjukkan aktivitas siswa pada saat menulis paragraf deskripsi. 

Kegiatan ini dilakukan setelah siswa menyimak tayangan power point gambar 

tumbuhan. Siswa terlihat serius dan tekun dalam mengerjakan tugas dari guru 

(peneliti) meski ada satu atau dua siswa yang terlihat mengganggu, yaitu  melihat 

pekerjaan teman sebangku. 
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Gambar 4 Aktivitas Siswa pada saat Wawancara Siklus I 

Gambar 4 menunjukkan aktivitas siswa pada saat diwawancarai. Ada 3 siswa 

yang diwawancarai, yaitu satu siswa yang mendapat nilai sangat baik, satu siswa 

yang mendapat nilai baik, dan satu siswa yang mendapat nilai kurang. 
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4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri yang dilakukan guru pada 

siklus I terlihat mulia disukai oleh sebagian besar siswa. Hal ini tampak pada 

minat dan antusiasme siswa pada saat mengikuti pengajaran menulis paragraf 

deskripsi. Berdasarkan hasil tes di akhir pengajaran siklus I menunjukkan 

peningkatan dari pengajaran menulis paragraf deskripsi yang telah dilakukan oleh 

guru mata pelajaran. Namun, pada siklus I ini masih ada 19 siswa yang nilainya 

masih berada dalam kategori cukup dengan skor 60-69,  3 siswa yang nilainya 

masih berada dalam kategori kurang dan 5 siswa yang nilainya masih berada 

dalam kategori sangat kurang. Selain itu, dilihat dari rata-rata kelas keterampilan 

menulis paragraf deskripsi dari seluruh aspek penilaian berdasarkan hasil tes pada 

siklus I baru mencapai 63,33 dan termasuk dalam kategori cukup. Rata-rata kelas 

ini belum mampu mencapai batas minimal ketuntasan belajar klasikal sebesar 70. 

Beberapa faktor lain yang menyebabkan perilaku siswa negatif adalah 

berkenaan dengan ukuran media yang terlalu kecil, siswa masih ragu menuliskan 

pendeskripsiannya terbukti masih melihat pekerjaan teman, kebiasaan siswa pada 

saat jam pelajaran yang sering minta izin ke kamar mandi. Selain itu, waktu yang 

disediakan untuk menulis paragraf deskripsi yang dirasa kurang. 

Guna mencapai pengajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, 

maka kesulitan-kesulitan tersebut dicari jalan keluarnya untuk diterapkan pada 

pengajaran berikutnya. Hal tersebut , yaitu (1) guru memberikan motivasi pada 
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siswa dengan  cara membuat suasana kelas menjadi lebih santai, (2) guru 

memberikan tambahan sedikit waktu kepada siswa dalam  mengerjakan tugas 

menulis paragraf deskripsi, (3) membacakan nilai hasil pekerjaan siswa pada 

siklus I, dan (4) menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada saat 

menulis paragraf deskripsi. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada siklus 

berikutnya. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes siklus II adalah hasil tes menulis paragraf deskripsi yang kedua 

setelah dilaksanakan perbaikan-perbaikan pengajaran siklus I. tindakan siklus II 

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada siklus I dan berupaya 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi 

sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Hasil tes pada siklus II adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 13 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

3 

28 

8 

0 

0 

270 

2060 

515 

0 

0 

7,69 

71,80 

20,51 

0 

0 

X = 2845 

  39 

= 72,94 

Kategori 

Baik 

Jumlah  39 2845 100 72,94 

 

Data pada tabel 13 menunjukkan bahwa hasil keterampilan menulis paragraf 

deskripsi siswa melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 

dengan metode inkuiri secara klasikal mencapai rata-rata 72,94 atau berada dalam 

kategori baik. Nilai rata-rata tersebut dapat dikatakan  sudah mengalami 

peningkatan dari hasil siklus I sebesar  9,61. Siswa yang mencapai kategori sangat 

baik dengan nilai antara 85-100 ada 3 siswa atau sebesar 7,69%. Siswa dengan 

kategori baik dengan nilai antara 70-84 ada 28 siswa atau sebesar 71,80%. 

Selebihnya, 8 siswa atau sebesar 20,51% memperoleh nilai cukup sehingga berada 

pada kategori cukup dengan nilai antara 60-69. 

Berdasarkan tabel 13 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan 

menulis paragraf deskripsi diakhir pengajaran siklus II berada dalam kategori 

baik. Dalam pengajaran siklus I ada 2 siswa yang memperoleh nilai kategori 

sangat baik, pada siklus II sebanyak 3 siswa berada dalam kategori sangat baik. 

Siswa yang berada dalam kategori baik sebanyak 28 siswa, kategori cukup 
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sebanyak 8 siswa dan dalan siklus II ini tidak ada siswa yang berada dalam 

kategori kurang. 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi di akhir pengajaran siklus II mengalami peningkatan. Dalam 

kegiatan pengajaran siklus I terdapat 2 siswa yang memperoleh nilai kategori 

sangat baik, pada siklus II siswa yang memperoleh kategori sangat baik sebanyak 

3 siswa atau sebesar 7,69% sehingga mengalami peningkatan sebesar 2,56%. 

Siswa yang memperoleh nilai kategori baik dalam kegiatan pengajaran  siklus I 

berjumlah 10 siswa atau sebesar 25,64%, pada akhir pengajaran  siklus II siswa 

yang memperoleh nilai kategori baik berjumlah 28 siswa atau sebesar 71,80%. 

Dengan demikian, persentase siswa yang memperoleh nilai baik mengalami 

peningkatan sebesar 46,16%. Siswa yang memperoleh nilai kategori cukup dalam 

pengajaran siklus I sebanyak 19 siswa atau sebesar 48,72%, pada akhir pengajaran 

siklus II siswa yang memperolehkategori cukup menjadi 8 siswa atau sebesar 

20,61%. Dengan demikian, persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai 

kategori cukup mengalami penurunan sebesar 28,21%. Jumlah siswa yang 

memperoleh nilai kategori kurang dalam kegiatan pengajaran siklus I sebanyak 3 

siswa atau sebesar 7,69%, dan jumlah siswa yang memperoleh nilai kategori 

sangat kurang pada pengajaran  siklus I sebanyak  5 siswa atau sebesar 12,82%. 

Pada siklus II tidak ada satu siswa pun yang mendapat nilai kategori kurang dan 

sangat kurang.  

Jika ditinjau dari rata-rata siswa dalam menulis paragraf deskripsi siklus II 

sudah mencapai 72,94. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pengajaran 



83 

 

 

menulis paragraf deskripsi siklus II telah mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

secara optimal karena telah  mampu  mengantarkan  siswa mencapai batas 

minimal ketuntasan hasil belajar yaitu 70. 

Hasil nilai rata-rata tes keterampilan menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri 

siklus II  masing-masing aspek, yaitu  (1) pilihan kata, (2) kesesuaian isi dengan 

judul, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kelengkapan isi, dan (5)  kerapian tulisan. 

Perincian hasil tes menulis paragraf deskripsi siswa untuk tiap-tiap aspek pada 

siklus II dijelaskan sebagai berikut. 
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4.1.3.1.1 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Pilihan Kata 

Penilaian aspek pilihan kata difokuskan pada kesesuaian atau kesalahan 

dalam pilihan kata. Bobot un tuk aspek penilaian pilihan kata adalah 5. Hasil 

penilaian tes aspek pilihan kata dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut. 

Tabel 14 Hasil Tes Aspek Pilihan Kata  

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

0 

16 

0 

23 

0 

0 

1200 

0 

1150 

0 

0 

41,03 

0 

58,97 

0 

X = 2350 

  39 

= 60,25 

Kategori 

Cukup 

Jumlah  39 2350 100 60,25 

 

Data pada tabel 14 menunjukkan bahwa keterampilan menulis paragraf 

deskripsi aspek pilihan kata untuk kategori baik dengan nilai antara 70-84 dicapai 

oleh 16 siswa atau sebesar 41,03%. Kategori kurang dengan nilai antara 50-59 

dicapai oleh 23 siswa atau sebesar 58,97%. Kategori sangat baik, kurang, dan 

sangat kurang tidak ada satu pun siswa yang mendapatkannya. Jadi, rata-rata skor 

klasikal pada aspek pilihan kata sebesar 60,25. 
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4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kesesuaian Isi dengan 

Judul 

Panilaian pada aspek kesesuaian isi dengan judul difokuskan pada pada 

kesesuaian judul karangan yang dipilih siswa dengan isi paragraf. Bobot untuk 

aspek kasesuaian isi dengan judul adalah 5. Hasil penilaian tes aspek kesesuaian 

isi dengan judul dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut. 

Tabel 15 Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dengan Judul 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

17 

22 

0 

0 

0 

1700 

1650 

0 

0 

0 

43,59 

56,41 

0 

0 

0 

X = 3350 

  39 

= 85,89 

Kategori 
Sangat 
Baik 

Jumlah  39 3350 100 85,89 

 

Data pada tabel 15 menunjukkan bahwa keterampilan siswa untuk aspek 

kesesuaian isi dengan judul untuk kategori sangat baik dengan nilai antara 85-100 

dicapai oleh 17 siswa atau sebesar  43,59%. Kategori baik dengan nilai antara 70-

84 dicapai oleh 22 siswa atau sebesar 56,41%. Kategori cukup, kurang, dan sangat 

kurang tidak ada satu pun siswa yang mendapatkannya. Setelah diakumulasikan, 

diperoleh hasil rata-rata klasikal pada aspek kesesuaian isi dengan judul sebesar 

85,89%. 
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4.1.3.1.3 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Penilaian aspek ejaan dan tanda baca difokuskan pada pemakaian huruf  

kapital, tanda baca, pemenggalan kata, dan penggunaan ejaan. Bobot untuk aspek 

penilaian ejaan dan tanda baca adalah 5. Hasil penilaian tes aspek ejaan dan tanda 

baca dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16 Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

4 

28 

0 

7 

0 

400 

2100 

0 

350 

0 

10,26 

71,79 

0 

17,75 

0 

X = 2850 

  39 

= 73,07 

Kategori 
Baik 

Jumlah  39 2850 100 73,07 

 

Berdasarkan tabel 16 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk aspek ejaan dan 

tanda baca secara klasikal mencapai rata-rata 73,07. Pemerolehan skor rata-rata 

secara rinci diuraikan sebagai berikut. Untuk kategori sangat baik dengan nilai 

antara 85-100 dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 10,26%. Siswa yang memperoleh 

nilai antara 70-84 atau dalam kategori baik ada 28 siswa atau sebesar 71,79% . 

Sisanya 7 siswa atau sebesar 17,75% berada dalam kategori kurang dengan nilai 

50-59. Untuk kategori cukup dan sangat kurang tidak ada satu siswa pun yang 

mendapatkannya. 
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4.1.3.1.4 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kelengkapan Isi 

Penilaian aspek kelengkapan isi difokuskan pada objek penggambaran yaitu 

ciri-ciri, letak, warna, bentuk, dan kondisi. Bobot untuk aspek penilaian 

kelengkapan isi adalah 5. Hasil penilaian tes aspek kelengkapan isi dapat dilihat 

pada tabel 17 berikut ini. 

Tabel 17 Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

1 

30 

0 

8 

0 

100 

2250 

0 

400 

0 

2,57 

76,92 

0 

20,51 

0 

X = 2750 

  39 

= 70,51 

Kategori 
Baik 

Jumlah  39 2750 100 70,51 

 

Berdasarkan tabel 17 di atas dapat dilihat bahwa untuk aspek kelengkapan isi 

nilai klasikal mencapai 70,51. Dari tabel 17 tersebut dapat dilihat juga bahwa 1 

siswa atau sebesar 2,57%  mencapai kategori sangat baik dengan nilai antara 85-

100. Untuk kategori baik dengan nilai antara 70-84 dicapai oleh 30 siswa atau 

sebesar 76,92%, dan kategori kurang dengan nilai antar 50-59 dicapai oleh 8 

siswa atau sebesar 20,51%. 

 

4.1.3.1.5 Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Aspek Kerapian Tulisan 
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Penilaian aspek kerapian tulisan penilaiannya difokuskan pada tulisan siswa 

apakah bersih, tidak ada coretan, banyak coretan, tulisan terbaca atau tidak. Bobot 

untuk aspek penilaian kerapian tulisan adalah 5. Hasil penilaian aspek kerapian 

tulisan dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini. 

 

Tabel 18 Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No. Kategori Rentang 
Nilai 

Frekuensi Σ 
Nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

85-100 

70-84 

60-69 

50-59 

0-49 

4 

29 

0 

6 

0 

400 

2175 

0 

300 

0 

12,82 

71,79 

0 

15,39 

0 

X = 2875 

  39 

= 74,35 

Kategori 
Baik 

Jumlah  39 2875 100 73,77 

Data pada tabel 18 menunjukkan bahwa keterampilan menulis paragraf 

deskripsi aspek kerapian tulisan untuk kategori sangat baik dicapai oleh 5 siswa 

atau sebesar 12,82%. Kategori baik dengan nilai antara 70-84 dicapai oleh 28 

siswa atau sebesar 71,79% dan kategori kurang dengan nilai antara 50-59 dicapai 

oleh 6 siswa atau  sebesar 15,39%. Untuk kategori cukup dan sangat kurang tidak 

ada satu siswa pun yang mendapatkannya. Jadi, setelah direkapitulasi rata-rata 

skor untuk aspek kerapian tulisan sebesar 74,35. 

Hasil rata-rata tes keterampilan menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri 

siklus I dari masing-masing aspek, yaitu  (1) pilihan kata, (2) kesesuaian isi 
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dengan judul, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kelengkapan isi, dan (5)  kerapian 

tulisan dipaparkan dalam diagram berikut ini: 

 

 

Keterangan:  
1. Pilihan kata 
2. Kesesuaian isi dengan judul 
3. Ejaan dan tanda baca 
4. Kelengkapan isi 
5. Kerapian tulisan 
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4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus I 

Hasil penelitian nontes pada siklus I ini masih diperoleh dari observasi yang 

dilakukan selama pengajaran berlangsung yang didapatkan dari hasil observasi, 

jurnal siswa, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil nontes siklus II 

diuraikan sebagai berikut. 

4.1.3.2.1 Observasi 

Pada siklus I ini kegiatan observasi dilaksanakan selama pengajaran menulis 

paragraf deskripsi. Tabel berikut adalah hasil observasi selama proses pengajaran 

menulis paragraf deskripsi berlangsung. 
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Tabel 19 Hasil Observasi Siklus I 

No Perilaku Positif No Perilaku Negatif 

Aspek yang Dinilai Jumlah Persen Aspek yang Dinilai Jumlah  Persen 

1. Kesiapan siswa 
dalam mengikuti 
pengajaran.  

32 82,05 
% 

1. Siswa tidak siap 
dalam mengikuti 
pengajaran.  

7 17,95 
% 

2. Siswa 
memperhatikan 
penjelasan guru. 

31 20,51 
% 

2. Siswa tidak 
memperhatikan 
penjelasan guru. 

8 20, 51 
% 

3. Siswa serius saat 
menyimak  
tayangan power 
point. 

37 5,13 % 3. Siswa tidak serius 
saat menyimak 
tayangan power 
point. 

2 5, 13 % 

4. Siswa aktif dalam 
pengajaran.  

27 69,23 
% 

4. Siswa terlihat diam 
dan pasif. 

12 30,77 
% 

 

5. Kesungguhan dan 
keseriusan siswa 
saat praktik 
menulis paragraf 
deskripsi. 

29 74,36 
% 

5. Siswa sering melihat 
pekerjaan temannya 
dan tidak konsentrasi 
dalam mengerjakan 
tugas. 

10 25,64 
% 

6. Siswa 
mengumpilkan 
tugas secara tertib 
dan teratur. 

31 79,49 
% 

6. Siswa masih 
terlambat ketika 
mengumpulkan hasil 
pekerjaannya. 

8 25,51 
% 

7. Siswa 
berpartisipasi 
dalam  melakukan 
refleksi. 

36 92,30 
% 

7. Siswa tidak 
berpartisipasi dalam 
melakukan refleksi. 

3 7,70 % 

Jumlah rata-rata 223 81,67 
% 

Jumlah rata-rata 50 19,03 
% 
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Berdasarkan data observasi yang dilaksanakan selama pengajaran menulis 

paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau 

binatang dengan metode inkuiri pada siklus II, guru merasakan adanya perubahan 

tingkah laku siswa. Hal ini dapat diketahui dari siswa yang sebelumnya tidak 

mengikuti kegiatan pengajaran dengan baik, pada siklus II ini siswa mulai 

mengikuti kegiatan pengajaran dengan baik. 

Bukti perubahan tingkah laku siswa dapat dilihat dari data observasi yang 

menyebutkan jenis tingkah laku pertama, yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti 

pengajaran, sebesar 82,05%atau sebanyak 32 siswa. Banyak siswa yang siap 

unutk mengikuti pengajaran ini karena mereka ingin mengetahui pembaharuan 

yang akan dilakukan guru (peneliti) dalam pengajaran siklus II. Namun, masih ada 

sebanyak 7 siswa atau sebesar 17,95% yang tidak siap dalam mengikuti 

pengajaran   karena pada jam pertama mereka mendapatkan jam olah raga. 

Jenis tingkah laku yang kedua, yaitu keseriusan siswa dalam mendengarkan 

penjelasan materi oleh guru. Pada siklus II ini sebanyak 31 siswa atau sebesar 

79,49% siswa aktif mendengarkan penjelasan dan mau bertanya tentang materi 

yang disampaikan guru. Ketika guru bertanya siswa juga mau menjawab 

pertanyaan dari guru. Namun, masih ada 8 siswa atau sebesar 20,51% yang 

kurang memperhatikan penjelasan guru. Mereka terlihat asyik bicara sendiri 

dengan teman sebangkunya, dan ketika diberi pertanyaan mereka tidak bisa 

menjawabnya. 

Sasaran amatan tingkah laku yang ketiga adalah perilaku siswa pada saat 

penayangan power point gambar tumbuhan atau binatang. Pada siklus II ini, 
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sebesar 94,87% atau sebanyak 37 siswa menyimak tayangan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat melihat gambar 

dengan jelas. Tayangan power point gambar tumbuhan atau binatang pada siklus 

II lebih menarik jika dibandingkan dengan tayangan power point gambar 

tumbuhan atau binatang pada siklus I, karena pada siklus I tayangan power point 

berupa gambar tumbuhan sedangkan pada siklus II tayangan power point berupa 

gambar binatang. Namun, masih ada 2 siswa atau sebesar 5,13% yang kurang 

memperhatikan dan menyimak tayangan power point gambar binatang tersebut. 

Siswa tersebut terlihat bermain-main sendiri. 

Jenis tingkah laku keempat yang diamati oleh peneliti adalah keaktifan siswa. 

Dalam  tanya jawab tentang pendalaman materi. Pada siklus II ini, sebanyak 27 

siswa atau sebesar 69,23% aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

Selebihnya, sebanyak 12 siswa atau sebesar 30,77% siswa terlihat pasif saat tanya 

jawab tentang pendalaman materi. 

Jenis tingkah laku kelima yang menjadi sasaran amatan adalah kesungguhan 

dan keseriusan siswa pada saat menulis paragraf deskripsi. Sebanyak 29 siswa 

atau sebesar 74,36%, siswa melakukan tugas menulis paragraf deskripsi dengan 

baik. Akan tetapi, sebanyak10 siswa atau sebesar 25,64% kurang menanggapi 

tugas yang diberikan oleh guru dengan mengeluh. 

Jenis tingkah laku keenam yang diamati peneliti adalah ketertiban siswa 

dalam mengumpulkan hasil karangan. Pada siklus II ini, sebesar 79,49 % atau 

sebanyak 31 siswa mengumpulkan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan 
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dalam waktu yang tepat. Sebesar 25,51% atau sebanyak 8 siswa belum dapat 

mengumpulkan tugas dengan tertib dan dalam waktu yang tepat. 

Sasaran amatan peneliti yang ketujuh adalah partisipasi siswa dalam 

melakukan refleksi. Sebagian besar siswa 92,30% atau sebanyak 36 siswa 

berpartisipasi aktif dalam melakukan refleksi, sedangkan sebesar 7,70%  atau 

sebanyak 3 siswa tidak berpartisipasi dalam melakukan refleksi. Mereka terlihat 

berjalan-jalan mengganggu teman yang lain. 

Berdasarkan data observasi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri pada siklus II ini, terjadi 

perubahan tingkah laku siswa dari tingkah laku negatif  menjadi tingkah laku 

positif. Sebagian besar siswa telah mampu mengikuti pengajaran dengan baik. Hal 

ini dikarenakan dalam siklus II guru mencoba memanfaatkan dan menggunakan 

media power point gambar binatang lebih menarik sehingga membuat siswa lebih 

berminat dan senang untuk mengikuti pengajaran.  

 

4.1.3.2.2 Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam siklus II ini masih sama dengan siklus I, yaitu 

jurnal guru dan jurnal siswa yang bertujuan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan siswa terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri. 

Sama seperti siklus I, jurnal guru diisi oleh guru pada saat pengajaran menulis 

paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau 
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binatang dengan metode inkuiri. Jurnal guru memuat segala sesuatu yang 

berkenaan dengan hal-hal yang terjadi selama proses pengajaran berlangsung. 

Hal-hal yang terdapat dalam jurnal guru, yaitu  (1) kesiapan siswa dalam 

mengikuti pengajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point  gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, 

(2) keaktifan siswa selama proses pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, 

(3) tanggapan siswa terhadap proses pengajaran yang telah berlangsung, (4) 

respon siswa terhadap isi rekaman power point gambar tumbuhan atau binatang, 

(5) tanggapan siswa terhadap tugas pada pengajaran menulis paragraf deskripsi 

melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 

inkuiri yang diberikan oleh guru, dan (6) kejadian-kejadian lain yang muncul pada 

saat proses pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri. 

Dari jurnal guru pada siklus II dapat dijelaskan bahwa pengajaran menulis 

paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau 

binatang dengan metode inkuiri sudah berjalan sangat baik, sebagian siswa sudah 

merasa tertarik dan serius mengikuti pengajaran. Siswa merasa senang dengan 

cara mengajar guru, guru terlihat santai sehingga siswa tidak merasa tertekan dan 

bosan dalam mengikuti pengajaran. Selain itu, siswa sangat antusias karena media 

power point yang digunakan oleh guru berbeda dengan dari tayangan pada siklus I 

sehingga siswa lebih tertarik dan berminat mengikuti pengajaran dengan baik. 
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Selama pengajaran siklus II masih ada siswa yang sering mondar-mandir, 

meminjam alat tulis pada temannya. Namun, hal ini dapat dimaklumi karena pada 

umumnya sebagian besar siswa sudah mengalami perubahan dan peningkatan 

yang lebih baik dalam mengikuti pengajaran yang dilakukan oleh guru. Suasana 

dan situasi kelas ketika pengajaran berlangsung sudah cukup terkendali dengan 

baik, hal ini disebabkan siswa sudah merasa dekat dengan peneliti. 

Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam jurnal siswa siklus II masih sama 

dengan pertanyaan-pertanyaan siklus I, yaitu  (1) manfaat materi yang diajarkan 

oleh guru, (2) pendapat siswa tentang  media yang digunakan dalam pengajaran, 

(3) pendapat siswa tentang  cara guru mengajar materi menulis paragraf deskripsi, 

(4) pendapat siswa tentang perilaku dan sikap guru saat pengajaran menulis 

paragraf deskripsi, dan  (5) saran dan harapan siswa terhadap kegiatan pengajaran 

menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan 

atau binatang dengan metode inkuiri pada pertemuan yang akan datang. Berikut 

ini merupakan tabel hasil jurnal pada siswa siklus II. 
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Tabel 20 Hasil Jurnal Siswa Siklus II 

No. Aspek Jurnal Jumlah 
Siswa 

Persentase 
(%) 

1. Pendapat siswa tentang materi yang diajarkan 

oleh guru 

a. Menambah pengetahuan 

b.Tidak menambah pengetahuan 

 

 

35 

4 

 

 

89,74 

10,26 

2. Pendapat siswa tentang media dan metode yang 

digunakan dalam pengajaran  

a. Mendukung pengajaran  

b. Tidak mendukung pengajaran  

 

 

34 

5 

 

 

87,18 

12,82 

3. Pendapat siswa tentang cara guru mengajar 

a. Komunikatif 

b. Tidak komunikatif 

 

30 

9 

 

76,92 

23,08 

4. Pendapat siswa tentang perilaku dan sikap guru 

saat pengajaran  

a. Baik 

b. Tidak baik 

 

 

36 

3 

 

 

92,31 

7,69 

5. Saran/harapan siswa terhadap kegiatan 

pengajaran  yang akan datang 

a. Mendukung 

b. Tidak mendukung 

 

 

28 

11 

 

 

71,80 

28,20 

 

Dari hasil jurnal siswa siklus II, dapat diketahui bahwa sebanyak 35 siswa 

atau sebesar 89,74% menyatakan bahwa materi yang diajarkan oleh guru 

menambah pengetahuan. Sisanya sebanyak 4 siswa atau sebesar 10,26% 

menyatakan bahwa materi yang diajarkan oleh guru biasa-biasa saja dan hanya 

mengulang-ualng materi sehingga siswa merasa bosan. 
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Pendapat siswa mengenai media, yaitu power point gambar tumbuhan atau 

bintang dan metode inkuiri yang digunakan adalah sebanyak 34 siswa atau sebesar 

87,18% menyatakan bahwa pengajaran menggunakan media tersebut menambah 

wawasan dan membantu mereka dalam menuangkan ide. Namun, siswa sebanyak 

5 atau sebesar 12,82% menyatakan bahwa media power point gambar tumbuhan 

atau binatang dan metode inkuiri tidak mendukung dalam pengajaran menulis 

paragraf deskripsi. 

Sebanyak 30 siswa atau sebesar 76,92% merasa senang dan berkesan dengan 

cara mengajar guru. Siswa berpendapat bahwa cara mengajar guru lebih santai, 

mudah dimengerti sehingga siswa merasa nyaman mengikuti pengajaran. Sisanya, 

sebanyak 9 siswa atau sebesar 23,08% menyatakan suara guru masih kurang jelas 

sehingga mereka kurang memahami penjelasan guru. 

Jumlah siswa yang menyatakan bahwa perilaku guru sudah baik sebanyak 36 

atau sebesar 92,31%. Mereka merasa nyaman pada saat pengajaran menulis 

paragraf deskripsi berlangsung karena guru dengan sabar menjawab pertanyaan 

yang diajukan siswa. Sisanya sebanyak 3 siswa atau sebesar 7,69% menyatakan 

guru masih terlalu serius dan tegang ketika menyampaikan materi menulis 

paragraf deskripsi. 

Sebanyak 28 siswa atau sebesar 71,80% siswa memberikan saran yang 

mendukung terhadap kegiatan pengajaran yang akan datang. Mereka 

menginginkan pengajaran mendatang lebih menyenangkan lagi. Sisanya sebanyak 

11 siswa atau sebesar 28,20% memberikan saran yang kurang mendukung 
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terhadap kegiatan pengajaran yang akan datang. Namun, secara keseluruhan siswa 

sudah mampu menulis paragraf deskripsi dengan baik. 

 

4.1.3.2.3 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pengajaran siklus II selesai dan 

setelah memperoleh nilai hasil tes menulis paragraf deskripsi siklus II. Peneliti 

mewawancarai 3 siswa yang terdiri atas 1 siswa yang mendapat nilai dalam 

kategori sangat baik, 1 siswa yang mendapat nilai dalam kategori baik, dan 1 

siswa yang mendapat nilai dalam kategori cukup.  

Pertanyaan yang diajukan pada siklus II masih tetap sama dengan pertanyaan 

yang diajukan pada saat wawancara siklus I, yaitu  (1) apakah anda merasa senang 

dan tertarik terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan 

power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, (2) apakah 

penjelasan guru mengenai pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui 

penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri 

mudah dipahami, (3) kesulitan-kesulitan apakah yang Anda alami selama 

mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi, (4) apakah penyebab kesulitan 

yang Anda alami selama mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi, (5) 

apakah media power point gambar tumbuhan atau binatang dapat membantu Anda 

dalam kegiatan menulis paragraf deskripsi, (6) apakah manfaat yang Anda peroleh 

setelah mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan 

power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, dan (7) 
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bagaimana saran Anda terhadap pengajaran menulis paragraf deskripsi pada 

pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketiga siswa tersebut 

dapat diketahui bahwa mereka sangat menyukai pengajaran menulis paragraf 

deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang 

dengan metode inkuiri karena dengan media memudahkan mereka menuangkan 

ide dalam menulis paragraf deskripsi. Penjelasan yang diberikan guru, semua 

siswa yang diwawancarai menyatakan mereka sudah dapat memahami dengan 

baik. Guru dalam menjelaskan tidak cepat dan memberikan kesempatan kepada 

siswa yang ingin bertanya dan membantu siswa dalam memahami karakteristik 

paragraf deskripsi. 

Hasil wawancara terhadap siswa yang memperoleh nilai cukup menyatakan 

kesulitan-kesulitan yang dialami pada saat menulis paragraf deskripsi. Ia merasa 

kurang jelas dengan tayangan power point gambar tumbuhan atau binatang yang 

ditayangkan oleh guru karena tempat duduknya berada di belakang.  Menurut 

ketiga siswa yang diwawancarai oleh guru, mereka  menyatakan bahwa media 

power point gambar tumbuhan atau binatang  yang digunakan dapat 

mempermudah siswa dalam menuangkan  ide dan gagasannya dalam bentuk 

paragraf deskripsi. Mengenai isi rekaman power point semua siswa sudah dapat 

memahaminya. 

Manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pengajaran menulis paragraf 

deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang adalah 
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mampu memotivasi siswa dalam membuat tulisan yang berupa paragraf deskripsi. 

Selain itu, membantu siswa dalam berlatih menulis karangan.  

Mereka merasa senang dengan adanya media dalam proses pengajaran. Hal 

tersebut diharapkan dapat memotivasi guru kelas untuk menciptakan media-media 

lain dalam menyampaikan materi pelajaran. 

 

4.1.3.2.4 Dokumentasi Foto 

Pada kegiatan pengajaran siklus II ini, kegiatan siswa yang 

didokumentasikan, yaitu (1) pada saat siswa mengamati contoh paragraf yang 

diberikan oleh guru, (2) pada saat siswa memperhatikan media pengajaran, (3) 

pada saat siswa menulis paragraf deskripsi, dan (4) pada saat wawancara 

dilakukan. 

Deskripsi hasil dokumentasi foto pada siklus II adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5 Aktivitas Siswa pada saat Mengamati Contoh Paragraf Deskripsi 
Siklus II 

Gambar 5 di atas memperlihatkan aktivitas siswa pada saat mengamati contoh 

paragraf deskripsi. Pada siklus II ini guru memberikan contoh paragraf deskripsi 

binatang. dari gambar tersebut siswa terlihat serius dalam mengamati contoh 

paragraf deskripsi yang diberikan guru. 
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Gambar 6 Aktivitas Siswa  pada saat Memperhatikan Media Pengajaran 

Siklus II 

 Gambar 6 di atas menunjukkan aktivitas siswa pada saat memperhatikan 

media. Siswa terlihat ada yang mengacungkan jari dan menjawab pertanyaan pada 

saat guru bertanya tentang isi rekaman dalam media. Di sisi lain da siswa yang 

tewrlihat tenang dan serius dalam memperhatikan media pengajaran. 
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Gambar 7 Aktivitas Siswa pada saat Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II 

Pada gambar 7 di atas memperlihatkan aktivitas siswa pada saat menulis 

paragraf deskripsi. Siswa terlihat begitu serius dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru.  Meskipun demikian, ada beberapa siswa yang terlihat 

bermain-main dalam mengerjakan tugas tetapi mereka tetap mengerjakan sesuai 

kemampuan mereka. 
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Gambar 8 Aktivitas Siswa pada saat Wawancara Siklus II 

Gambar 8 menunjukkan aktivitas siswa ketika wawancara. Ada tiga siswa 

yang diwawancarai, yaitu 1 siswa yang mendapat nilai sangat baik, 1 siswa yang 

mendapat nilai baik, dan 1 siswa yang mendapat nilai cukup. 
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4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

Pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri yang dilakukan guru pada 

siklus II sudah dapat diikuti dengan baik oleh siswa. Hal ini disebabkan siswa 

sudah terbiasa dengan media yang digunakan oleh guru. 

Keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi berdasarkan hasil tes di 

akhir pengajaran siklus II menunjukkan peningkatan dari siklus I. Pada siklus II 

ini tidak ada siswa yang nilainya masih berada dalam kategori kurang. Nilai rata-

rata kelas keterampilan menulis paragraf deskripsi dari seluruh aspek penilaian 

berdasarkan hasil tes pada siklus II mencapai 72,94 dalam  kategori baik yang 

semula pada siklus I hanya 63,33 dalam kategori cukup dan mengalami 

peningkatan sebanyak 9,61. Rata-rata kelas ini telah mampu mencapai batas 

minimal ketuntasan belajar klasikal sebesar 70. 

Perilaku siswa pun sudah mengalami perubahan ke arah yang positif. 

Sebagian besar siswa berkonsentrasi dan memperhatikan dengan baik saat guru 

memberikan penjelasan. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan pada siklus 

II ini sangat bermanfaat dan berpengaruh pada siswa. Mereka lebih berkonsentrasi 

pada pelajaran sehingga nilai tes mereka menjadi lebih baik. 

Pengajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan  tindakan perbaikan 

dari siklus I. Pada siklus I masih banyak ditemui kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa. Kesulitan tersebut kemudian dicarikan jalan keluarnya untuk 

kemudian diterapkan pada pengajaran siklus II. Pada siklus II, guru berusaha 

mengingatkan kembali mengenai hakikat dan karakteristik paragraf deskripsi. 
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Tujuan dari kegiatan ini adalah menekankan kepada siswa bahwa memahami 

hakikat dan karakteristik paragraf deskripsi sangat penting dalam proses 

penulisan. 

Menyikapi dari hasil yang dicapai oleh siswa selama proses pengajaran dan 

hasil tes menulis paragraf deskripsi pada akhir siklus II tersebut maka tidak perlu 

lagi dilakukan tindakan berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil siklus I dan siklus II. 

Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. Pemerolehan hasil 

penelitian mengacu pada skor yang dicapai siswa ketika guru (peneliti) memberi 

tugas menulis paragraf deskripsi. Aspek-aspek yang dinilai dalam kemampuan 

menulis paragraf deskripsi meliputi 5 aspek, yaitu  (1) pilihan kata, (2) kesesuaian 

isi dengan judul, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kelengkapan isi, dan (5)  kerapian 

tulisan. Pembahasan hasil nontes berpedoman pada empat instrumen nontes, yaitu  

(1) observasi, (2) wawancara, (3) jurnal, dan (4) dokumentasi foto. Dalam 

pembahasan ini, hasil tes dan nontes dibahas secara terpisah. 
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4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

Kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian tindakan 

kelas adalah peneliti melakukan observasi awal dan wawancara terhadap wali 

kelas II SD  Negeri 4 Jatiwetan Kudus tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kondisi awal tentang 

keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa. Setelah dianalisis, peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua tahap yaitu siklus 

I dan siklus II. Siklus II dilaksanakan jika pada siklus I terdapat beberapa 

kekurangan yang dapat dikatahui dari hasil observasi, jurnal, wawancara, dan 

hasil tes siklus I. Dari kegiatan tes dan nontes tersebut kemudian disimpulkan 

kegiatan apa saja yang seharusnya dilaksanakan untuk memperbaiki siklus 

selanjutnya. Peneliti menggunakan media power poin gambar tumbuhan atau 

binatang dengan metode inkuiri untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menulis paragraf deskripsi siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus. 

Proses pengajaran menulis paragraf deskripsi melaui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri pada siklus I dan siklus II 

dilakukan dalam dua kali pertemuan pada siklus I dan satu pertemuan pada siklus 

II. Setiap pertemuan diawali dengan melakukan apersepsi dengan menanyakan 

keadaan siswa. Kemudian guru menjelaskan mengenai kegiatan yang akan 

dilakukan oleh siswa. Pada pertemuan pertama kegiatan pengajaran diawali 

dengan memancing siswa dengan bertanya jawab tentang ciri-ciri fisik tumbuhan, 

lalu guru memberikan contoh paragraf deskripsi untuk kemudian siswa 

memahami tentang hakikat dan karakteristik paragraf deskripsi. Kemudian 
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melalui tayangan power point gambar tumbuhan siswa mengamati. Siswa secara 

individu diberi tugas menulis paragraf deskripsi. Panjang paragraf ditentukan 

minimal 7 kalimat. Hasil tes menulis paragraf deskripsi kemudian direkap untuk 

mendapatkan hasil keseluruhan dari tes menulis paragraf deskripsi. Hasil tes 

menulis paragraf deskripsi tersebut dapat dilihat pada tabel 21 di bawah ini. 

Tabel 21 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf  Deskripsi Siklus I 

dan Siklus II 

No. Rata-rata Peningkatan 

S I S II S I – S II % 

1 56,41 60,25 3,84 6,81 

2 66,02 85,89 19,87 30,10 

3 71,15 73,07 1,92 2,70 

4 60,25 70,51 10,26 17,03 

5 60,89 74,35 13,46 22,11 

Jumlah 63,33 72,94 9,61 15,17 

 

Keterangan: 
1. Pilihan kata 
2. Kesesuaian isi dengan judul 
3. Ejaan dan tanda baca 
4. Kelengkapan isi 
5. Kerapian tulisan 

 
Berdasarkan data hasil tes kemampuan menulis paragraf deskripsi dari siklus 

I dan siklus II dapat dijelaskan bahwa kemampuan siswa pada setiap penilaian 

menulis paragraf deskripsi mengalami peningkatan. 

Aspek pertama penilaian menulis paragraf deskripsi adalah aspek pilihan 

kata. Data pada tabel 21 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata aspek pilihan kata 
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pada siklus I sebesar 56,41. Untuk untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap isi rekaman, pada siklus II guru menyediakan rekaman power point 

gambar binatang yang lebih menarik. Hasil yang dicapai pada siklus II nilai rata-

rata aspek pilihan kata mengalami peningkatan sebesar 6,81% menjadi 60,25. 

Aspek yang kedua berdasarkan data tabel di atas adalah kesesuaian isi dengan 

judul. Rata-rata skor yang diperoleh siswa pada pada siklus II sebesar 85,89 dari 

hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 30,10% atau sebesar 19,87 

bila dibandingkan dengan siklus I yaitu sebesar 66,02. 

Aspek penilaian ketiga adalah ejaan dan tanda baca. Rata-rata nilai aspek 

ejaan dan tanda baca pada siklus I sebesar 71,15, meningkat 1,92 atau sebesar 

2,70% menjadi 73,07.  Pada siklus II guru memberitahu siswa cara penggunaan 

tanda baca, huruf kapital, tanda hubung, dan ejaan. 

 Aspek penilian keempat adalah kelengkapan isi. Pada siklus II rata-rata skor 

aspek kelengkapan isi meningkat 10,26 atau sebesar 17,03% dari siklus I 60,25 

menjadi 70,51. Aspek penilaian yang kelima adalah kerapian tulisan. Rata-rata 

nilai aspek kerapian tulisan siswa siklus I sebesar 60,89. Pada siklus II terjadi 

peningkatan sebesar 22,11 % atau sebesar 13,46 menjadi 74,35. 

Peningkatan hasil tes menulis paragraf deskripsi masing-masing siswa dapat 

dilihat pada grafik berikut. 

Grafik 1 Peningkatan Hasl Tes Keterampilan Menulis Paragraf  Deskripsi 

Siklus I dan Siklus II 
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 Berdasarkan grafik 1 di atas dapat diketahui adanya peningkatan hasil tes 

keterampilan menulis paragraf deskripsi yang dicapai pada siklus I dan siklus II. 

Pada kegiatan pengajaran menulis paragraf deskripsi siklus I terlihat bahwa 

kemampuan siswa belum memenuhi target yang ditentukan (70). Nilai rata-rata 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada siklus I baru mencapai 

63,33.  

Keadaan tersebut disebabkan oleh masih banyaknya siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi diantaranya adalah kurangnya 

kosakata bahasa Indonesia karena setiap hari mereka menggunakan bahasa Jawa. 

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hakikat paragraf deskripsi. 

Pada siklus II kegitan pengajaran yang juga melalui power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri, dalam siklus II ini menggunakan 

gambar binatang. melalui gambar binatang ini ternyata mampu mengoptimalkan 
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kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Hal itu dapat dilihat dari 

kenaikan nilai rata-rata kelas dari siklus II yang mencapai 72,94 dari siklus I 

sebesar 63,33 berarti nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar 9,61 atau 

15,17%. 

Berikut ini merupakan diagram yang menunjukkan peningkatan dari siklus I 

sampai siklus II. 

Diagram 3 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

 
 
Keterangan: 

1. Prasiklus 
2. Siklus I 
3. Siklus II 

 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi merupakan 

suatu keberhasilan yang patut dibanggakan. Sebelum dilakukan  tindakan siklus I 

dan siklus II kemampuan siswa masih dalam kategori kurang. Setelah dilakukan 

pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui power point gambar tumbuhan tau 

binatang dengan metode inkuiri maka terjadi peningkatan. Dengan demikian, 
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dapat disimpulkan bahwa penggunaan power point gambar tumbuhan atau 

binatang dan metode inkuiri pada pengajaran menulis paragraf deskripsi dapat 

membantu siswa dalam menulis paragraf deskripsi yang lebih baik. 

 

4.2.2 Perubahan Perilaku Belajar Siswa 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi diikuti pula 

dengan adanya perubahan perilaku siswa dari siklus I dan siklus II. Berdasarkan  

hasil nontes, yaitu  observasi,  jurnal, wawancara dan dokumentasi foto, dapat 

diketahui bahwa ada sebagian siswa tidak siap dalam mengikuti pengajaran 

menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan 

atau binatang dengan metode inkuiri. 

Dari hasil observasi siklus I dapat diketahui bahwa kesiapan  siswa dalam  

mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point 

gambar tumbuhan atau binatng dengan metode inkuiri kurang begitu memuaskan. 

Sikap dari beberapa siswa masih menunjukkan perilaku yang negatif dalam 

menerima materi pengajaran dan belum terfokus pada penjelasan guru. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya siswa yang bermain-main sendiri, mengobrol 

dengan teman sebangkunya, dan ramai sendiri pada saatguru menayangkan power 

point gambar tumbuhan atau binatang. Selain itu, masih ada siswa yang mengeluh 

pada saat guru memberikan tugas menulis paragraf deskripsi. Hal ini disebabkan 

siswa masih memerlukan penyesuaian terhadap cara mengajar guru yang 

tergolong baru bagi mereka. 



114 

 

 

Adapun hambatan yang berkaitan dengan  fasilitas kelas, yaitu ukuran media 

yang terlalu kecil (21 inchi) juka dilihat oleh 39 siswa. Siswa yang mendapat 

tempat duduk paling  belakang  merasa kesulitan untuk  memfokuskan 

pandangannya pada tayangan. Dari isi tayangan siswa mengungkapkan bahwa 

tayangan tersebut kurang jelas sehingga mereka kesulitan untuk menggambarkan 

dan menuangkan dalam sebuah paragraf. 

Hambatan berikutnya adalah keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas 

menulis paragraf deskripsi yang diberikan oleh guru. Pada siklus I tampak 

beberapa siswa masih melihat hasil pekerjaan temannya, bermalas-malasan dalam 

mengerjakan tugas menulis paragraf deskripsi, dan waktu yang diberikan dalam 

mengerjakan tugas tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga masih ada siswa 

yang terlambat dalam mengumpulkan tugas dan tidak tertib. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I, perilaku negatif yang dilakukan 

oleh siswa diantaranya tidak menyimak tayangan power point gambar tumbuhan 

atau binatang dengan metode inkuiri dengan penuh perhatian. Hal ini disebabkan 

siswa kurang mengetahui pentingnya pengajaran menulis paragraf deskripsi 

sehingga berakibat pada kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti 

pengajaran menulis paragraf deskripsi. Untuk mengatasi hal tersebut guru 

berusaha memotivasi siswa dengan menjelaskan arti penting menulis paragraf 

deskripsi. Meskipun banyak masih banyak siswa yang berperilaku negatif dalam 

mengikuti pengajaran menulis paragraf deskripsi, namun pada dasarnya siswa 

senang dan tertarik dengan media power point gambar tumbuhan atau binatang. 

Penggunaan media power point gambar tumbuhan atau binatang ikut berperan 
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penting dalam pengajaran menulis paragraf deskripsi karena mereka melihat 

secara langsung objek yang akan digambarkan melalui tulisan. Selain itu, metode 

inkuri juga membantu siswa menerapkan hasil pengamatan dalam menulis 

paragraf deskripsi. 

Permasalahan yang tergambar dalam siklus I harus dipecahkan untuk upaya 

perbaikan pada siklus II. Pembaharuan yang dilakukan pada siklus II, yaitu (1) 

guru memberikan motivasi pada siswa dengan  cara membuat suasana kelas 

menjadi lebih santai, (2) guru memberikan tambahan sedikit waktu kepada siswa 

dalam  mengerjakan tugas menulis paragraf deskripsi, (3) membacakan nilai hasil 

pekerjaan siswa pada siklus I, (4) menjelaskan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan  siswa pada saat menulis paragraf deskripsi, dan (5) mengganti tayangn 

power point yang tadinya gambar tumbuhan dengan gambar binatang agar siswa 

menjadi lebih tertarik. Pembaharuan ini dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi pada siklus II. 

Penekanan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada siklus II ini diutamakan 

pada proses pengajaran dengan cara merangsang siswa untuk memahami 

karakteristik dan hakikat paragraf deskripsi yang benar. Hasil perbaikan-perbaikan 

yang dilakukan pada siklus II ternyata berdampak positif dan cukup memuaskan. 

Berdasarkan hasil observasi siklus II tergambar suasana kelas lebih kondusif. 

Siswa lebih siap mengikuti kegiatan pengajaran. Selain itu, siswa terlihat lebih 

aktif dan kreatif dalam kegiatan pengajaran menulis paragraf deskripsi. 

Berdasarkan hasil wawanacara siklus I dan siklus II mengalami peningkatan 

ke arah yang lebih baik. Pada siklus I masih terdapat siswa yang kurang jelas 
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dengan tayangan power point gambar tumbuhan atau binatang sehingga siswa 

kesulitan dalam menyimak tayangan power point gambar tumbuhan atau binatang. 

Ada juga siswa yang tidak menyukai tayangan power point gambar tumbuhan 

atau binatang, mereka lebih suka mengarang sendiri. Pada siklus II siswa lebih 

suka dan tertarik dengan gambar binatang yang ditayangkan guru (peneliti). Siswa 

juga lebih serius dalam mendengarkan penjelasan guru (peneliti) sehingga siswa 

lebih paham tentang  hakikat dan karakteristik paragraf deskripsi. 

Berdasarkan hasil dokumentasi siklus I terdapat beberapa siswa yang kurang 

berkosentrasi saat menyimak tayangan power point gambar tumbuhan atau 

binatang, dan ada siswa yang duduk dengan bersandar  di meja. Pada siklus II hal 

ini tidak terjadi lagi karena guru memberikan peringatan terlebih dahulu pada 

siswa untuk berkosentrasi dalam menyimak power point gambar tumbuhan atau 

binatang. Saat menulis paragraf deskripsi masih terlihat beberapa siswa yang 

bermain sendiri, melihat pekerjaan temannya karena mereka belum paham tentang  

paragraf deskripsi. Pada siklus II hal ini sudah tidak ditemukan kerena siswa 

mengerjakan dengan serius tugas yang diberikan oleh guru. 

Dari hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto pada siklus I 

dan siklus II, dapat diketahui bahwa (1) materi yang diberikan guru dapat 

menambah pengetahuan mereka mengenai hakikat dan ciri-ciri paragraf deskripsi, 

(2) media dan metode yang digunakan guru (peneliti) pada siklus I dapat 

membantu mereka dalam melakukan kegiatan menulis paragraf deskripsi, dan  (3) 

cara guru mengajar yang terlalu serius dan kurang komunikatif dengan siswa. 
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Dengan latihan-latihan yang diberikan oleh guru (peneliti), keterampilan 

menulis paragraf deskripsi siswa semakain baik. Kenyataan ini terlihat dari hasil 

tes menulis paragraf deskripsi siswa dari siklus I sampai dengan siklus II semakin 

meningkat. Siswa pun menjadi terampil dalam menulis paragraf deskripsi. 

Serangkaian analisis data dan gambaran situasi pengajaran menulis paragraf 

deskripsi mengalami perubahan yang mengarah pada perilaku positif. Siswa 

semakin bersungguh-sungguh untuk belajar, sehingga suasana kelas lebih 

kondusif dan siswa lebih aktif bertanya pada guru. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa 

media power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Hal ini 

karena memudahkan siswa dalam menggambarkan objek dan pada akhirnya 

berdampak pada meningkatnya sikap positif siswa selama proses pengajaran serta 

meningkatnya minat siswa dalam mempelajari materi yang diajarkan. 

Keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh keaktifan dan keseriusan siswa selama 

proses pengajaran. 

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi sangat 

memuaskan bagi (guru) peneliti. Sebelum diberlakukan tindakan siklus I maupun 

siklus II kemampuan siswa masih dalam kategori kurang. Setelah diterapkan 

pengajaran menulis paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar 

tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri keterampilan menulis paragraf 

deskripsi siswa meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui 

power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode inkuiri dapat 
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membantu keterampilan siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus dalam 

menulis paragraf deskripsi. 

  

 



BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan kelas ini, 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

(1) Penontonan power point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 

inkuiri dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada 

siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus. 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas II SD 

Negeri 4 Jatiwetan Kudus setelah diadakan penelitian keterampilan menulis 

paragraf deskripsi melalui penontonan power point gambar tumbuhan atau 

binatang dengan metode inkuiri dapat diketahui dari tes prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. Nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 54,10 dan termasuk dalam kategori 

kurang. Nilai rata-rata pada siklus I mencapai 63,33 dan dalam kategori cukup. 

Dengan demikian, ada peningkatan sebesar 9,23. Pada siklus II, nilai rata-rata 

yang dicapai adalah sebesar 72,94 dan termasuk dalam kategori baik. Dengan 

demikian, terjadi peningkatan dari siklus I yaitu sebesar 9,61 dan 18,84 dari hasil  

prasiklus. Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi juga terjadi pada 

Bintariani (2008). Hasil rata-rata tes menulis pratindakan sebesar 58,56 dan pada 



siklus I menjadi 72,86 atau meningkat sebesar 24,41%, kemudian pada siklus II 

diperoleh rata-rata 84,53 atau meningkat sebesar 16,02%. 

 

(2)  Penontonan powert point gambar tumbuhan atau binatang dengan metode 

inkuiri dapat mengubah perilaku siswa kelas II SD Negeri 4 Jatiwetan Kudus.  

Perubahan-perubahan perilaku siswa ini dapat dibuktikan dari hasil data 

nontes yang meliputi observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Sikap 

atau perilaku siswa mengalami perubahan dari perilaku yang negatif  berubah 

menjadi positif. Kesiapan siswa untuk menerima pengajaran mengalami 

peningkatan pada siklus II, siswa masih memperlihatkan perilaku negatif, seperti 

berbicara dengan teman sebangkunya, berjalan-jalan  meminjam alat tulis pada 

temannya yang lain, dan tidak bersemangat dalam pengajaran   pada siklus I telah 

berubah  pada  siklus II. Pada siklus II, mereka sudah siap menerima pelajaran 

bahkan siswa sudah aktif bertanya tentang penjelasan guru yang belum mereka 

pahami. Selain itu, mereka terlihat antusias dan senang dengan pengajaran  serta 

mengerjakan tugas yang diberikan guru dapat dilaksanakan dengan baik. 



 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan pada simpulan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Guru sebaiknya memanfaatkan media power point gambar tumbuhan atau 

binatang untuk menarik perhatian siswa dalam pengajaran menulis paragraf 

deskripsi. Metode yang digunakan hendaknya metode inkuri dan tidak 

ceramah sehingga siswa mampu menemukan berdasarkan fakta. Selain itu, 

guru hendaknya memberikan latihan kepada siswa dalam pengajaran menulis 

paragraf deskripsi. 

(2) Siswa disarankan untuk terus berlatih menulis khususnya menulis paragraf 

deskripsi agar siswa mampu menggambarkan objek secara jelas dan tepat. 

(3)  Para peneliti disarankan agar ada penelitian lanjutan dari penelitian ini 

dengan media yang lain untuk menambah khasanah ilmu bahasa. 
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