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ABSTRAK 

Rokhayati, Budi, 2010. Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui 
Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Kelas IV SD Negeri I Kaliajir 
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Drs. Sukardi, 
M.Pd. Dosen Pembimbing II: Dra. Tri Murtiningsih, M.Pd. 

Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Deskripsi, Kontekstual  
Keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV SD Negeri I Kaliajir Kecamatan 
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara masih rendah. Oleh karena itu, perlu diterapkan 
pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpotensi untuk memperbaiki pembelajaran 
menulis. 
Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apakah dengan pendekatan kontekstual dapat 
meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir 
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, (2) apakah dengan penerapan 
pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis deskripsi 
pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi 
pada siswa kelas IV SD Negeri I Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten 
Banjarnegara melalui pendekatan kontekstual dan meningkatkan kualitas pembelajaran 
menulis deskripsi siswa melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas IV SDN I 
Kaliajir Kecamatan  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV sebanyak 29 anak dan guru kelas IV SDN I 
Kaliajir. Variabel penelitian adalah peningkatan keterampilan menulis deskripsi dan 
penerapan pendekatan kontekstual komponen inquiri. Rancangan   penelitian ini adalah 
menggunakan model penelitian tindakan kelas (dalam Suharsimi Arikunto,dkk.2007:16) 
yang merupakan bentuk kajian reflektif. Tehnik pengumpulan data berupa tes menulis 
observasi dan wawancara,. Teknik analisis data berupa kualitatif dan kuantitatif. Teknik 
kualitatif dengan menggunakan persentase sementara teknik kuantitatif dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif. Kedua teknik tersebut dianalisis dan memberikan hasil 
tes prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari prasiklus ke siklus I, siklus II dan 
siklus III. Dari data tes diketahui terjadi peningkatan, yaitu dari 5,31 pada prasiklus 
menjadi 6,41 pada siklus I, meningkat menjadi 7,75 pada siklus II, dan meningkat lagi 
menjadi 9,11 pada siklus III. Hasil analisis data nontes menunjukkan adanya perubahan 
perilaku, memberikan respon positif terhadap pembelajaran menulis deskripsi. Hal ini 
terbukti dari senangnya siswa pada saat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
kontekstual komponen inquiri.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa keterampilan menulis deskripsi 
dengan pendekatan kontekstual pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir Kecamatan 
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan. Penulis menyarankan 
agar guru dapat menggunakan pendekatan ini sebagai alternatif pembelajaran menulis 
deskripsi siswa melalui pendekatan kontekstual  dan meningkatkan kualitas pembelajaran 
menulis deskripsi Purwanegara Kabupeten Banjarnegara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manusia dalam  berkomunikasi  memerlukan bahasa sebagai medianya. 

Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling belajar tentang berbagai hal, 

berbagi pengalaman, dan dapat meningkatkan pengetahuan. Bahasa yang 

digunakan hendaknya efektif dan efisien agar apa yang disampaikan mudah 

diterima oleh lawan bicara, untuk itu diperlukan  pendidikan  dan 

pembelajaran  bahasa. Pembelajaran  bahasa diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis 

(Depdikbud, 1995). Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa 

kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam  empat subaspek, yaitu 

membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan.  

Pembelajaran bahasa Indonesia berfungsi membantu peserta didik untuk 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat 

dengan menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imajinatif (Depdiknas, 2006).   

Menurut Tarigan (dalam Wagiran dan Muh Doyin 2005: 1) keterampilan 

berbahasa memiliki empat komponen yang saling mempengaruhi, yakni 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pemerolehan keempat 

keterampilan  berbahasa  melalui urutan yang teratur. Keterampilan  menyimak 

dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat alamiah. 
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Artinya, kedua keterampilan berbahasa tersebut didapatkan oleh seseorang 

melalui peniruan yang bersifat alamiah dan langsung dalam proses komunikasi. 

Keterampilan membaca dan menulis diperoleh secara sengaja melalui proses 

belajar. Kedua keterampilan berbahasa tersebut digunakan dalam 

berkomunikasi tertulis secara tidak langsung.  

 Pembelajaran  menulis sudah dilaksanakan sejak  lama dengan berbagai 

metode, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Namun sampai saat 

ini belum diperoleh hasil yang optimal. Hal tersebut seperti yang dikatakan 

oleh Sutama dkk (dalam Tutiyah 2005: 2) bahwa siswa belum dapat dikatakan 

mampu berbahasa Indonesia secara baik dan benar, baik lisan maupun tulisan  

pada setiap jenjang sekolah mulai Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah 

Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan. Pengajaran menulis di Sekolah 

Dasar harus dapat membekali siswa dengan kemampuan dasar menulis. 

Pengajaran  ini mencakup pengajaran menulis permulaan yang berakhir di 

kelas III dan  menulis lanjut dalam arti mengarang yang sebenarnya baru mulai 

di kelas IV. Pengembangan kemampuan menulis di Sekolah Dasar banyak 

bergantung kepada kreativitas seorang guru. Oleh karena itu, guru dituntut 

untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar yang dapat merangsang 

kreativitas siswa sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat  

tercapai.  

Tujuan pengajaran Bahasa Indonesia dilihat dari aspek menulis adalah 

agar siswa mampu menuangkan pengalaman dan gagasan, mampu pula 

menuliskan informasi sesuai dengan pokok bahasan (konteks) dan keadaan 
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(situasi). Siswa harus peka terhadap lingkungan dan mampu 

mengungkapkannya dalam karangan, yang terakhir tujuan khusus aspek 

menulis ialah agar siswa memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan 

pengetahuan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Parera 

(dalam Briari Indrastiati, 2004: 3). Oleh karena itu, menulis sebagai suatu 

keterampilan  berbahasa  merupakan  hal yang harus mendapatkan perhatian 

serius dalam pengajaran. Kemampuan  menulis seseorang merupakan 

gambaran dari penguasaan  seseorang terhadap bahasa yang digunakan. Tulisan 

atau karangan merupakan salah satu  media yang  tepat, yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat kemampuan berbahasa tulis seseorang. Dikatakan 

demikian karena kemampuan  menulis merupakan  kemampuan yang 

menggabungkan sejumlah keterampilan. 

Adapun ruang lingkup pembelajaran menulis/mengarang  yang diajarkan 

di SD diantaranya adalah menulis surat, pidato, iklan, karangan sederhana, 

mengisi formulir, dan lain-lain. Jenis menulis berdasarkan tujuannya terdiri 

dari menulis narasi, deskripsi/lukisan, eksposisi, argumentasi/persuasi. Menulis 

atau mengarang bagi siswa sangat penting dan akan  memberikan  manfaat 

yang tidak bisa dianggap sepele. Adapun kegiatan yang diperoleh dari kegiatan 

menulis yaitu 1) melatih menyatakan pikiran dan perasaan, 2) mengungkapkan 

angan-angan, 3) melatih menyusun kalimat, 4) melatih mengungkapkan 

pengalaman atau kehidupan pribadi.  

Menulis deskripsi penting untuk diajarkan kepada siswa SD karena dapat 

meningkatkan keterampilan  siswa dalam menyatakan pikiran dan perasaan, 
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menyusun kalimat serta mengungkapkan pengalaman dalam bentuk tulisan 

atau karangan.  

Menurut Siti Suyati (2008: 13) dalam penelitiannya, kekurangterampilan 

siswa menulis deskripsi terletak pada (1) pengembangan gagasan (2) 

penggunaan  kalimat, (3) penggunaan tanda baca dan ejaan (pungtuasi) yang 

belum tepat, misalnya penggunaan huruf besar, tanda titik, tanda tanya, tanda 

seru, tanda petik, (4) pemilihan kata  untuk mengungkapkan gagasan, (5) 

keterkaitan kalimat yang saling berhubungan. 

Kurangnya  keterampilan menulis tersebut juga dialami oleh siswa kelas 

IV dalam menulis deskripsi  di Sekolah Dasar Negeri I Kaliajir, Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan  nilai ulangan  harian pada 

pembelajaran  menulis deskripsi ternyata 75 %  siswa masih mendapatkan  

nilai kurang dari 60 dari jumlah siswa sebanyak 29 siswa. Dari  tes tersebut 

hasil menulis deskripsi siswa belum sempurna, karena kurangnya pemahaman 

siswa terhadap cara menulis deskripsi. Hal itu dapat diketahui dari  penggunaan 

kata dan kalimatnya cenderung diulang-ulang, penggunaan huruf serta 

penggunaan  tanda baca yang kurang tepat. 

Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya aspek menulis pada siswa 

kelas IV SDN 1 Kaliajir Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara masih 

mengalami kesulitan ketika siswa diminta untuk menulis sebuah karangan 

sederhana, mendeskripsikan suatu benda ataupun ketika menulis puisi. Siswa 

masih terlihat bingung dengan apa yang akan ditulis. Faktor yang 
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menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa dalam pembelajaran menulis 

antara lain: (1) kurangnya minat siswa terhadap kegiatan menulis, (2) 

kurangnya motivasi siswa, baik dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan 

belajar, (3) tehnik pengajaran untuk aspek menulis yang kurang bervariasi 

sehingga kurang membangkitkan daya imajinasi siswa dan kreativitas siswa 

dalam berbahasa mupun bersastra.  

Berdasarkan  permasalahan tersebut, maka guru harus mengambil 

tindakan yakni dengan mencari dan menggunakan suatu pendekatan yang 

efektif, inovatif, dan berpotensi memperbaiki pembelajaran menulis, untuk 

meningkatkan minat, motivasi, dan sikap siswa terhadap pembelajaran menulis 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk itulah guru 

merancang suatu bentuk pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan melalui pendekatan kontekstual dengan komponen inquiri 

sebagai alternatif untuk memperbaiki pembelajaran menulis.. 

Pendekatan kontekstual  (Contextual Teaching and Learning)  merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan  mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dikdasmen 

Diknas (dalam Hairuddin, dkk. 2007: 1). Pembelajaran menulis desrkipisi yang 

dilakukan oleh guru masih menggunakan  metode dan tehnik mengajar yang 

kurang bervariasi bahkan tanpa memanfaatkan media atau model yang nyata. 

Hal ini menyebabkan siswa kurang tertarik dengan pembelajaran menulis 
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deskripsi, sehingga hasil belajar siswa menurun. Oleh karena itu peneliti 

memilih pendekatan kontekstual komponen inkuiri sebagai alternatif untuk 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi. 

Penggunaan pendekatan kontekstual komponen inquiri dalam penelitian 

ini bertujuan untuk merangsang kreativitas siswa dalam menemukan dan 

menuangkan ide-ide atau gagasan dalam bentuk karangan yang baik sehingga 

proses belajar mengajar dapat tercapai secara maksimal.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul ”Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui 

Pendekatan Kontekstual pada siswa kelas IV SD N I Kaliajir Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara”. 

B. Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah  

1. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah: 

a. Apakah dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV SDN I Kaliajir 

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara? 

b. Bagaimanakah penerapan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas IV SDN I 

Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara? 
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2. Pemecahan Masalah 

  Masalah rendahnya keterampilan menulis pada siswa kelas IV SDN I 

Kaliajir khususnya dalam  menulis deskripsi pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia ditindaklanjuti oleh guru dengan mengadakan penelitian 

tindakan kelas (PTK) . 

  Pembelajaran yang inovatif  diyakini dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi. Pembelajaran yang inovatif dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning).  Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang 

akan  menjadi bahan penelitian yaitu keterampilan menulis deskripsi 

melalui  pendekatakan kontekstual dengan komponen inkuiri. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV SDN I 

Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara melalui 

pendekatan kontekstual. 

2. Meningkatkan kualitas pembelajaran  menulis deskripsi  melalui penerapan 

pendekatan kontekstual pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni 

(1) sebagai bahan memperkaya khasanah penelitian khususnya penelitian 

pendidikan, dan (2) sebagai bahan pilihan dalam memperkaya referensi 

tentang pendekatan kontekstual, dan (3) memberikan alternatif pembelajaran 

menulis karangan deskripsi pada siswa SD, khususnya kelas IV SDN I 

Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam berlatih dan 

belajar untuk meningkatkan keterampilan menulis khususnya menulis 

karangan deskripsi 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, yakni sebagai upaya 

menawarkan informasi cara pembelajaran menulis karangan deskripsi, 

sebagai upaya untuk memotivasi siswa dalam kegiatan menulis, dan 

sebagai upaya meningkatkan kualitas dan prestasi khususnya mata 

pelajaran bahasa Indonesia . 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian tindakan ini dilakukan sebagai tolok ukur dalam peningkatan 

dan perbaikan mutu pembelajaran menulis di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Teori Belajar  

Usaha meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi 

melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas IV SD N I Kaliajir 

Kecamatan Purwanegara akan terjadi suatu proses pembelajaran selama 

proses pembelajaran berlangsung akan terjadi proses latihan untuk 

mencapai tujuan yang yang diinginkan.  

Belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu 

kegiatan melalui latihan (apakah dalam laboratorium atau dalam 

lingkungan alamiah) yang dibedakan dari perubahan-perubahan oleh 

faktor-faktor yang tidak termasuk latihan, misalnya perubahan karena 

mabuk atau minum ganja bukan termasuk hasil belajar. Hilgard (dalam 

Briari Indrastiati, 2004: 9). Dari definisi belajar  tersebut dapat dikatakan 

bahwa belajar  harus ada kegiatan melalui latihan. Belajar merupakan 

suatu kegiatan, yaitu seseorang membuat atau menghasilkan suatu 

perubahan tingkah  laku yang ada pada dirinya dalam  pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. Tingkah  laku yang dimaksud adalah tingkah laku yang 

positif dalam hubungannya untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. 

Sunaryo (dalam Milan Rianto, dkk, 1996: 3)  
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Menurut Slavin (dalam Achmad Rifa’i dan Catharina Tri Ani, 2009: 

82) belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman.  

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut 

penulis berpendapat bahwa belajar  adalah  merupakan proses perubahan 

perilaku individu dari yang tidak tahu  menjadi tahu, tidak bisa menjadi 

bisa setelah diadakan  latihan-latihan khususnya dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi.  

 Pembelajaran adalah suatu kegiatan agar proses belajar seseorang 

atau sekelompok orang dapat terjadi. Untuk keperluan tersebut seorang 

guru seharusnya membuat suatu sistem lingkungan sedemikian rupa 

sehingga proses belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sunaryo 

(dalam Milan Rianto, dkk, 1996: 7) 

Pembelajaran menurut I Nyoman Degeng (dalam Hamzah. B.Uno 

2006: 2) adalah upaya untuk membelajarkan siswa.  

Menurut Nani Wijayana (2007) dalam http://www.duniaguru.com, 

menyampaikan tentang teori Gestalt yang mengungkapkan bahwa belajar 

adalah perubahan perilaku individu yang terjadi melalui pengalaman. 

Pembelajaran menurut Gestalt adalah  usaha guru untuk memberikan 

materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola bermakna).  
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, penulis berpendapat 

bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha guru untuk menciptakan 

proses belajar dengan menggunakan cara yang memudahkan siswa untuk 

memahami materi yang diajarkan .  

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh pemahaman guru terhadap 

aliran atau teori belajar. M. Saekhan Muchith (2008), dalam Pembelajaran 

Kontekstual mengatakan bahwa ada beberapa jenis aliran atau paham yang 

dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan proses pembelajaran, yakni: 

1. Teori belajar Behavioristik 

  Keberhasilan belajar menurut teori behavioristik ditentukan oleh 

adanya interaksi antara stimulus dan respon yang diterima oleh 

manusia. Mengajar atau mendidik perlu dilakukan dengan cara 

memperbanyak stimulus dan respon yang diberikan kepada siswa.  

Salah satu indikasi keberhasilan belajar menurut teori ini adalah 

adanya perubahan tingkah laku yang nyata dalam kehidupan 

masyarakat. (M.Saekhan Muchith, 2008: 56). 

  M. Saekhan Muchith (2008: 57), dalam Pembelajaran 

Kontekstual mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran menurut 

teori behavioristik ditekankan pada proses memperluas dan 

penambahan pengetahuan siswa, sedangkan proses belajar sebagai 

“mimetic”, yang menuntut siswa agar memiliki kemampuan 

mengungkapkan kembali pengetahuan dan pemahaman yang sudah 
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dipelajari baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam jangka 

waktu yang panjang, yang diperoleh melalui berbagai cara dalam 

pembelajaran. 

2. Teori belajar Kognitif 

  Pada hakekatnya teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran 

yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kualitas 

intelektual peserta didik (M. Saekhan Muchith, 2008: 69). 

  M. Saekhan Muchith  (2008), dalam Pembelajaran Kontekstual 

juga mengungkapkan bahwa konsekuensi proses pembelajaran harus 

lebih memberi ruang yang luas agar siswa mengembangkan kualitas 

intelektualnya. Secara umum proses pembelajaran harus didasarkan 

atas asumsi umum 

a). Proses pembelajaran adalah suatu realitas sistem. Artinya, 

keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh satu 

aspek/faktor saja, tetapi lebih ditentukan secara simultan dan 

komprehensif dari berbagai faktor yang ada. 

b). Proses pembelajaran adalah realitas kultural/natural. Artinya dalam 

proses pembelajaran tidak diperlukan adanya berbagai paksaan 

dengan dalil membentuk kedisiplinan. 

c). Pengembangan materi harus benar-benar dilakukan secara 

kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. 
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d). Metode pembelajaran tidak dilakukan secara monoton, metode 

yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam proses 

pembelajaran. 

e). Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, 

sehingga proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan 

pengalaman dapat terjadi dengan baik. 

f). Belajar memahami akan lebih bermakna dari pada menghafal. 

g). Pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individual siswa, 

karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. 

3. Teori belajar Humanistik 

  Pada hakekatnya teori humanistik lebih menekankan pada proses 

untuk memanusiakan manusia atau peserta didik, yaitu suatu 

pemahaman atau kesadaran untuk memahami potensi, perbedaan, 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap peserta didik  (M. 

Saekhan, 2008: 94). 

4. Teori belajar Konstruktivisme 

  M. Saekhan Muchith (2008), dalam buku Pembelajaran 

Kontekstual bahwa pembelajaran harus mampu memberikan 

pengalaman nyata bagi siswa, sehingga model pembelajarannya 

dilakukan secara natural. Penekanan teori konstruktivisme bukan pada 

membangun kualitas kognitif, tetapi lebih pada proses untuk 

menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan. 
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M. Saekhan Muchith juga mengatakan belajar bukanlah proses 

teknologi (robot) bagi siswa, melainkan proses untuk membangun 

penghayatan terhadap suatu materi yang disampaikan. Sehingga proses 

pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi yang bersifat normatif 

(tekstual) tetapi juga menyampaikan materi yang bersifat kontekstual. 

Menurut Gagne dan Berliner (dalam Ahmad Rifa’i RC dan 

Catharina Tri Anni, 2009: 82) menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses di mana suatu organism mengubah perilakunya karena hasil dari 

pengalaman. 

5. Aliran Filsafat Pendidikan Pragmatisme 

  Pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun 

sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris, yang ber-

pendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami 

(Uyoh Sadulloh, 2003: 118). Tokoh sentral dalam filsafat ini adalah 

John Dewey (1859-1952). 

  Dewey mengatakan dalam Pengantar Filsafat Pendidikan (Uyoh 

Sadulloh, 2003: 122) bahwa pengalaman merupakan suatu interaksi 

antara lingkungan dengan organisme biologis. Selain itu Dewey juga 

menegaskan bahwa berpikir, khususnya berpikir ilmiah merupakan alat 

untuk memecahkan masalah. 
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  Implikasi filsafat pendidikan pragmatisme yang dikemukakan 

oleh Power (1982) dalam Pengantar Filsafat Pendidikan (Uyoh 

Sadulloh, 2003: 133) terhadap pelaksanaan pendidikan sebagai berikut: 

1) Tujuan Pendidikan 

 Memberi pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup 

sosial dan pribadi. 

2) Kedudukan siswa 

 Suatu organisme yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan 

kompleks untuk tumbuh. 

3) Kurikulum 

 Berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Minat dan 

kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan 

kurikulum. Menghilangkan perbedaan antara pendidikan liberal 

dengan pendidikan praktis atau pendidikan jabatan. 

4) Metode 

 Metode aktif, yaitu learning by doing (belajar sambil bekerja) 

5) Peran guru 

 Mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa, tanpa 

menganggu minat dan kebutuhannya. 

Dari kelima aliran pendidikan tersebut yang paling sesuai dengan 

penerapan pendekatan kontekstual untuk mendeskripsikan denah secara 
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tertulis adalah teori konstruktivisme. Karena teori konstruktivisme 

merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada proses untuk 

menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan. 

2. Pembelajaran menulis di Tingkat Sekolah Dasar 

Pembelajaran menulis di sekolah dasar dilaksanakan dalam dua 

tingkatan, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan (Depdiknas, 

2006: 4). Pada tingkat menulis permulaan kegiatan latihan menulis diawali 

dengan menulis secara teknis, misalnya cara memegang pensil, cara 

menulis huruf balok, menulis dengan huurf tegak bersambung, menulis 

halus atau indah, menyalin huruf, menjiplak, menyalin kata, membuat 

kalimat. Pembinaan menulis permulaan ini terjadi pada siswa kelas rendah 

yakni kelas I dan II sekolah dasar.  

Tingkat kedua adalah menulis lanjut. Pembelajaran menulis lanjut 

(pengajaran mengarang) adalah program menulis yang mengutamakan 

atau menekankan pada perwujudan ungkapan perasaan, ide dan gagasan 

dalam satuan lambang-lambang bunyi bahasa secara tertulis.  

3. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Menurut Rachmad Widodo yang tersedia dalam 

http://www.wikipedia.com yang diakses pada tanggal 26 Oktober 2009 

bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar adalah:  

a) Siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. 



17 

 

b) Siswa mampu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. 

c) Siswa mampu memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya 

dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 

d) Siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. 

e) Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

f) Siswa mampu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Diantara tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut maka 

penulis mengambil tentang siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis 

karena ini berkaitan dengan judul penelitian.  

4. Keterampilan Menulis 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian keterampilan 

adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Menurut Muhibbin Syah 

(1995: 119) keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-

urat syaraf dan otot-otot (neuromuscular) yang lazimnya tampak dalam 

kegiatan jasmaniah seperti menulis, menyanyi, mengetik, olah raga dan 

sebagainya. Meskipun bersifat motorik, namun  keterampilan itu 

memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. 
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Dengan demikian siswa yang melakukan gerakan motorik dengan 

koodinasi dan kesadaran yang rendah dapat dianggap kurang atau tidak 

terampil.  

Menurut Reber (dalam Muhibbin Syah 1995: 119) keterampilan 

adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan 

tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai 

hasil tertentu.  

Menurut Izzul Hasanah (2008) yang tersedia dalam 

http://agupenajateng.net mengatakan bahwa keterampilan menulis 

merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut pengalaman, 

waktu, kesepakatan, latihan serta memerlukan cara berpikir yang teratur 

untuk mengungkapkannya dalam bentuk bahasa tulis. 

 Berdasarkan pengertian keterampilan menulis maka peneliti 

berpendapat bahwa keterampilan menulis merupakan keahlian atau 

kecakapan seseorang dalam menuangkan gagasan atau ide ke dalam 

bentuk bahasa tulis.  

5. Hakikat Menulis  

Menulis merupakan suatu proses kreatif yang lebih banyak 

melibatkan cara berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen 

(memusat) menurut Supriadi (dalam Wagiran dan Mukh. Doyin 2005: 3) 

menulis tidak ubahnya dengan melukis, penulis memiliki banyak gagasan 

untuk ditulisnya.   
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Menurut Prof. Drs. M. Atar Semi (2007: 14) menulis adalah suatu 

proses kreatif memindahkan gagasan dalam lambang-lambang tulisan. 

Dalam menulis terdiri dari tiga aspek yaitu adanya tujuan atau maksud 

tertentu yang hendak dicapai, adanya gagasan atau sesuatu yang hendak 

dikomunikasikan, dan adanya sistem pemindahan gagasan yaitu berupa 

sistem bahasa.  

Syafi’ie (1984) yang tersedia dalam http:///Abdanxxx’s Blog.html 

Menulis adalah kemampuan menggunakan bahasa secara tertulis untuk 

menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa sehingga ada komunikasi  

Menulis diperlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan yang 

berkesinambungan dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan 

kosakata dan tatabahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan, 

sehingga dapat menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang 

diekspresikan secara logis. Itulah sebabnya untuk terampil menulis 

diperlukan latihan dan praktek yang terus menerus dan teratur.  

Menurut Keraf (1982: 6) ditinjau dari segi penuturan dan tujuannya, 

menulis atau karangan-karangan yang utuh dapat dibedakan atas: 

a) Eksposisi  

Eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha 

menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau 

pengetahuan pembaca. Wacana atau karangan ini digunakan untuk 

menjelaskan wujud dan hakekat suatu objek, misalnya menjelaskan 
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pengertian kebudayaan, komunikasi, perkembangan tehnologi, 

pertumbuhan ekonomi kepada pembaca. 

b) Argumentasi 

Argumentasi adalah semacam bentuk wacana atau karangan 

yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Lebih jauh lagi sebuah 

argumentasi berusaha mempengaruhi serta mengubah sikap dan 

pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan 

mengajukan bukti-bukti mengenai objek yang diargumentasikan itu. 

Argumentasi dilihat dari sudut proses berpikir adalah suatu tindakan 

untuk membentuk penalaran dan menurunkan kesimpulan serta 

menerapkannya pada suatu kasus perdebatan. 

c) Persuasi 

Persuasi adalah suatu bentuk karangan atau wacana yang 

merupakan penyimpangan dari argumentasi, dan khusus berusaha 

mempengaruhi orang lain atau para pembaca, agar para pendengar atau 

pembaca melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasi, 

walaupun yang dipersuasi sebenarnya tidak percaya akan apa yang 

dikatakan itu. Karena itu persuasi lebih condong menggunakan atau 

memanfaatkan aspek-aspek psikologis untuk mempengaruhi orang 

lain.  
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d) Deskripsi 

Deskripsi adalah bentuk karangan atau wacana yang berusaha 

menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa, sehingga 

obyek itu seolah-olah  berada di depan mata kepala pembaca, seakan-

akan para pembaca melihat sendiri obyek itu. Deskripsi memberi suatu 

citra mental sesuatu hal yang dialami, misalnya pemandangan, orang 

lain, atau sensasi.  

e)  Narasi  

Narasi adalah bentuk karangan atau wacana yang berusaha 

menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu 

tampak seolah-olah dialami sendiri oleh pembaca. Narasi menyajikan 

peristiwa dalam sebuah karangan peristiwa atau kejadian, sehingga itu 

tampak seolah-olah dialami sendiri oleh pembaca. Narasi menyajikan 

peristiwa dalam sebuah karangan peristiwa kecil yang bertalian. Ia 

mengisahkan sebuah atau suatu kelompok aksi sedemikian rupa untuk 

menghasilkan sesuatu yang secara populer disebut cerita.  

Berdasarkan beberapa pengertian jenis menulis atau karangan 

tersebut maka peneliti akan menggunakan jenis menulis deskripsi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. 

6. Menulis Deskripsi 

Menulis deskripsi merupakan suatu aktivitas berpikir secara sistematis 

untuk menggambarkan suatu objek agar pembaca seperti melihat, 
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merasakan, atau mengalami secara langsung objek tersebut. (Siti Suyati, 

2008: 10) 

Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya untuk memberikan rincian 

atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada emosi 

dan menciptakan imajinasi pembaca bagaikan melihat, mendengar, atau 

merasakan langsung apa yang disampaikan penulis. (M. Atar Semi, 2007: 

66) 

Deskripsi berasal dari kata latin describere yang berarti menulis 

tentang atau membeberkan suatu hal. Sebaliknya kata deskripsi dapat 

diterjemahkan menjadi pemerian yang berasal dari kata perimemerikan 

yang berarti melukiskan suatu hal. Nursito (1999: 40) menambahkan 

bahwa deskripsi adalah karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan 

keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, 

mendengar, merasakan dan mencium) apa yang dilukiskan sesuai dengan 

citra penulisnya.  

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, penulisan deskripsi bertujuan 

untuk menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat oleh 

pengarang. Objek yang dideskripsikan adalah suatu hal yang kita serap 

dengan panca indera.  

Menurut Jamyas Suhardi yang tersedia dalam 

http://www.wikipedia.com  yang diakses pada tanggal 25 April 2009 

dalam menulis deskripsi memerlukan langkah-langkah atau tahapan. 
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Langkah yang pertama hingga yang terakhir merupakan satu rangkaian 

yang harus diperhatikan dan perlu dikerjakan secara taat asas. Tahapan 

atau langkah-langkah yang dimaksud adalah: 

a) Menetapkan tema tulisan  

Tema tulisan yaitu gagasan, persoalan, masalah, atau ide yang akan 

kita kemukakan dalam tulisan. Karena tulisan yang hendak 

dikembangkan berbentuk deskripsi, tema tulisan tentu berupa objek 

yang akan kita tulis itu.  

b) Menetapkan tujuan tulisan  

Menetapkan tujuan menulis deskripsi yang hendak dicapai ialah 

memberikan gambaran dan rincian suatu objek kepada pembaca. Jika 

yang kita tulis berbentuk deskripsi ekspositori, maka tujuan menulis 

ialah berusaha meciptakan penghayatan melalui imajinasi pembaca 

terhadap objek tertentu. 

c) Mengumpulkan bahan tulisan  

Bahan-bahan tulisan dapat diperoleh melalui berbagai macam 

cara diantaranya ialah dengan mengadakan pengamatan dan peninjauan 

langsung terhadap objek yang akan ditulis.  

d) Menyiapkan kerangka tulisan 

Kerangka tulisan disusun berdasarkan bahan-bahan yang telah 

terkumpul. Karena bahan tulisan masih bersifat global atau garis 

besarnya saja, rincian mengenai bahan tulisan yang perlu kita buat. 
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e) Mengembangkan tulisan  

Langkah  terakhir yaitu mengembangkan tulisan. Pengembangan 

tulisan dikerjakan setelah kerangka tulisan atau kerangka disiapkan. 

Dalam mengembangkan tulisan sebaiknya diperhatikan penggunaan 

ejaan dan tanda baca. Selain itu pilihlah kata-kata yang tepat dan 

susunlah kalimat-kalimat yang menarik, bervariasi dan efektif.  

Menulis karangan deskripsi membutuhkan kecermatan dan ketelitian 

dalam pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Keraf (dalam Sri Herlina 

2004: 12) bahwa dalam menulis sebuah deskripsi yang baik di tuntut dua 

hal, pertama kesanggupan berbahasa dari seorang penulis yang kaya akan 

nuansa dan bentuk, kedua kecermatan pengamatan dan ketelitian 

penyelidikan.  

Tehnik menulis deskripsi menurut Ahmad Rofi’uddin dan Darmiyati 

Zuhdi (2000: 167-170) adalah sebagai berikut:  

1) mengamati objek yang akan ditulis  

Untuk mendeskripiskan suatu objek dengan baik kita memerlukan 

bahan-bahan yang lengkap mengenai objek tersebut. Bahan-bahan itu 

kita peroleh melalui observasi atau pengamatan.  

2) menyeleksi dan menyusun rincian suatu deskripsi 

Data atau informasi yang telah kita catat dari pengamatan perlu 

diseleksi dan disusun dengan cara sebagai berikut: (a) memilih data 
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dan informasi yang memberikan kesan yang kuat. Kita harus dapat 

melihat ciri-ciri/ sifat-sifat apakah yang di miliki oleh orang, tempat, 

benda, dan objek lain yang paling mengesankan, (b) menyajikan 

informasi tentang objek yang kita deskripsikan dengan kerangka 

deskripsi sesuai dengan objek yang kita deskripsikan. Misalnya 

deskripsi dengan kerangka tempat. Kerangka deskripsi ini kita 

gunakan jika objek yang kita deskripsikan berupa lokasi tempat. 

Mendeskripsikannya dengan cara menentukan dari mana kita 

melihatnya, menentukan arah kita berjalan untuk memperoleh sudut 

pandang yang lain.  

Adapun karakteristik dari tulisan deskripsi antara lain: (a) deskripsi 

berupaya memperlihatkan detail atau rincian tentang objek, (b) tulisan 

deskripsi bersifat mempengaruhi emosi dan membentuk imajinasi, (c) 

deskripsi menyangkut objek yang dapat diindera oleh pancaindera 

sehingga objeknya pada umumnya benda, alam, warna, dan manusia, (d) 

deskripsi disampaikan dengan gaya memikat dan dengan pilihan kata yang 

menggugah, (e) organisasi penyajiannya lebih umum menggunakan 

susunan ruang. (M. Atar Semi, 2007: 66-67).  

7. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching And Leraning) 

Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning / CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 
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penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Depdiknas (dalam Hairuddin, dkk, 2007: 1.12) 

Pembelajaran dengan kontekstual merupakan suatu proses pendidikan 

yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna 

materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi  tersebut 

dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki 

pengetahuan/ketrampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) 

dari satu permasalahan ke permasalahan lain, dari satu konteks ke konteks 

lain.  

Menurut Johnson (dalam Purwoko, 2007: 7.10) hal-hal yang terdapat 

dalam pendekatan kontekstual antara lain: (1) siswa menemukan dan 

mengingat apa yang mereka pelajari bila mereka menemukan makna dari 

pelajaran mereka, (2) dengan pembelajaran kontekstual siswa mampu 

menghubungkan pelajaran disekolah dengan konteks nyata dalam kehidupan 

sehari-hari, (3) pembelajaran  kontekstual memperluas konteks pribadi 

siswa dalam artian memacu siswa untuk membuat hubungan-hubungan yang 

baru sehingga menemukan makna yang baru. Pendekatan kontekstual adalah 

sebuah pendekatan belajar yang membantu siswa melihat makna dari 

pelajaran mereka disekolah baik secara pribadi, sosial, maupun, budaya.  

Dalam buku pembelajaran kontekstual Dikdasmen Diknas (2002) 

menyebutkan ada 7 (tujuh) unsur yang harus ada dalam pembelajaran 

kontekstual, diantaranya: 
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a) Construktivisme, artinya bahwa dalam pembelajaran kontesktual harus 

dapat membangun dan membentuk konsep atau pengetahuan baru. 

b) Inquiri, artinya bahwa dalam pembelajaran kontekstual harus ada 

penemuan suatu konsep atau pengetahuan baru dari proses yang 

dilakukan sendiri oleh siswa. 

c) Questioning, dalam pembelajaran harus muncul banyak pertanyaan 

untuk menggiring siswa dalam menentukan konsep baru 

d) Modeling, dalam pembelajaran kontekstual harus ada contoh atau model 

yang dijadikan media dalam pembelajaran tersebut, khususnya bidang 

ketrampilan. 

e) Community Learning, dalam pembelajaran kontekstual harus dapat 

diciptakan masyarakat belajar. Dalam hal ini siswa belajar dalam 

bentuk kelompok untuk melakukan kerja sama 

f) Reflection, artinya bahwa konsep pengetahuan yang telah ditemukan 

dapat direfleksikan agar memiliki makna dalam kehidupan siswa 

g) Authentic Assesment, pembelajaran kontekstual harus dinilai 

berdasarkan kenyataan yang ada (proses dan hasil) melalui berbagai 

macam alat dan jenis penilaian. 

Pembelajaran menulis deskripsi pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan komponen inkuiri yang bertujuan agar  

siswa dapat menemukan cara menulis deskripsi dengan baik. 

8. Pembelajaran Menulis Deskripsi melalui Pendekatan Kontekstual dengan 

komponen Inkuiri  
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Inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

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

menemukan sendiri. Pada pelaksanaan pembelajaran menulis deskripsi 

peneliti menggunakan pengamatan objek secara langsung di luar kelas. 

Menurut Gulo (dalam Trianto 2007: 135) menyatakan strategi inkuiri 

berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, 

kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri. Sasaran utama kegiatan 

pembelajaran inkuiri adalah (1) keterlibatan siswa secara maksimal dalam 

proses kegiatan belajar, (2) keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis 

pada tujuan pembelajaran, (3) mengembangkan sikap percaya pada diri 

siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inkuiri.  

Kurikulum 2006 atau yang sekarang ini disebut sebagai Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahwa pembelajaran diserahkan kepada 

siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. Siswa tidak lagi menjadi objek 

belajar melainkan sebagai subjek belajar. Oleh karena itu, siswa harus aktif 

dalam belajar, termasuk juga dalam pembelajaran menulis.  

Untuk menciptakan kondisi pembelajaran seperti itu, maka peran guru 

adalah sebagai  (1) motivator, memberi rangsangan agar siswa aktif dan 

bergairah berpikir, (2) fasilitator, menunjukkan jalan keluar jika siswa 
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mengalami kesulitan, (3) penanya, menyadarkan siswa dari kekeliruan yang 

mereka buat, (4) administrator, bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan kelas, (5) pengarah, memimpin kegiatan siswa untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan, (6) manajer, mengelola sumber belajar, waktu, dan 

organisasi kelas, (7) rewarder, memberi penghargaan pada prestasi yang 

dicapai siswa. (Trianto, 2007: 136) 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi ini 

adalah pendekatan kontekstual dengan komponen inquiri. Kaitan antara 

pembelajaran menulis dengan pendekatan ini adalah terdapat pada langkah 

pembelajarannya. Langkah yang pertama dilakukan oleh guru adalah 

memberi contoh sebuah tulisan deskripsi denah tempat tinggal guru. 

Kemudian siswa diberi tugas untuk membuat deskripsi lokasi sekolah 

setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Adapun langkah-

langkah kegiatan inkuiri dalam pembelajaran kontekstual adalah sebagai 

berikut:  

a) Merumuskan masalah. 

Pada langkah ini siswa diberikan contoh deskripsi denah lokasi tempat 

tinggal berdasarkan gambar kemudian siswa di pertanyaan atau 

permasalahan oleh guru. Misalnya bagaiamana mendeskripsikan denah 

tentang lokasi ruang-ruang yang ada di sekolah sesuai hasil pengamatan. 

Hal ini untuk melatih siswa agar bisa bekerja dan menemukan sendiri 

serta membuat tulisan deskripsi dari apa yang telah diamati.   
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b) mengamati atau melakukan observasi.  

Pada langkah ini siswa diajak keluar kelas untuk melakukan pengamatan 

dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber atau objek 

yang diamati sehingga siswa bisa menemukan dan mendapatkan 

informasi pendukung. Hal ini bisa dilakukan dengan cara bertanya pada 

nara sumber.   

c) Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan deskripsi. 

Pada langkah ini siswa diminta untuk membuat tulisan deskripsi 

berdasarkan hasil pengamatan. 

d) Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya berupa tulisan 

deskripsi pada teman sekelas, guru, atau audien yang lain. 

Hasil tulisan deskripsi disampaikan teman sekelas atau kepada orang 

banyak, kemudian kelompok lain memberikan komentar terhadap hasil 

teman kelompok lain.  

e) Publising atau memajang hasil karya siswa pada papan 

pajangan/majalah dinding.  

Pada langkah ini siswa diminta untuk memajang hasil karyanya pada 

papan pajangan. (Wijaya Jati, 2007: 13).  

B. Hasil Penelitian Yang Relevan  

Pada pelaksanakan proses pembelajaran penggunaan pendekatan dan 

metode memang sangat penting bagi seorang pengajar. Pembelajaran harus 

memiliki suatu kesiapan dalam suatu bentuk perencanaan yang sistematis. 
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Keefektifan proses pembelajaran menjadi penting. Tercapainya kualitas atau 

peningkatan kemampuan siswa dalam mempelajari berbagai macam 

pengetahuan merupakan harapan bagi semua pihak. Dengan hasil 

pembelajaran yang memuaskan, pengajar telah berhasil mengantarkan 

siswanya dalam belajar.  

Beberapa ringkasan penelitian di bawah ini berisi tentang pembelajaran 

menulis deskripsi yang dijadikan bahan pertimbangan penulisan skripsi ini. 

Iskandar Dzulkarnaen (2009) dalam penelitiannya berjudul “Penerapan 

Metode Inkuiri Untuk Meningkatkan Kemampuan Mendeskripsikan Benda di 

Sekitar Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas II SDN 

Gondanglegi Wetan 02 Kabupeten Malang” menyatakan hasil penelitian ini 

menunjukkan pada aktivitas siswa, kualitas unjuk kerja dan hasil akhir yang 

dicapai, yaitu (1) dalam aktivitas siswa pada aspek kecermatan penguasaan 

meningkat 24%, kecepatan unjuk kerja meningkat 43%, dan kesesuaian dalam 

prosedur meningkat 33%, (2) kuantitas unjuk kerja meningkat 19% dan (3) 

kualitas hasil akhir yang diperoleh meningkat 13%. Hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan metode inkuiri dapat digunakan  sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan benda di 

sekitar pada mata pelajaran bahasa Indonesia.  

Siti Suyati (2008) dalam penelitiannya berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Lanjut Deskripsi Bahasa Indonesia Dengan Pendekatan 

Kontekstual Pada Siswa Kelas IV SDN Pandanwangi V Blimbing Malang” 
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menyatakan adanya peningkatan yang signifikan baik dari segi aspek isi 

maupun kebahasaan dalam menulis deskripsi, hal ini ditunjukkan jumlah 

prosentase yang semakin meningkat dari setiap siklusnya. Dalam hal ini tiap-

tiap siswa mengalami peningkatan.  

Sri Herlina (2004) dalam penelitiannya berjudul “Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Pembelajaran Dengan 

Menggunakan Metode Karya Wisata Pada Siswa Kelas V Semester II SDN 

Kalongan 03 Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang,” peneliti 

memandang bahwa penerapan metode karya wisata  akan dapat 

membangkitkan semangat dan memotivasi siswa untuk menulis serta dapat 

menghindarkan dari kejenuhan dan kebosanan. Sehingga keterampilan 

menulis deskripsi siswa dapat meningkat.  

Penelitian yang berjudul ”Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi 

dengan Media Gambar di SLTP I Kaliwiro Wonosobo” Syamsiyah (2002), 

peneliti mengemukakan bahwa dengan gambar seri siswa lebih cepat 

menemukan ide untuk menulis deskripsi. Siswa yang tadinya acuh tak acuh 

dan bermalas-malasan serta tidak tertarik menulis deskripsi, setelah diberi 

pelajaran dengan media gambar seri menjadi lebih aktif. Pembelajaran 

menulis membutuhkan tidak hanya satu teori saja tetapi lebih pada suatu 

keterampilan. Kondisi ini harus disesuaikan antara tehnik pembelajaran yang 

digunakan guru sehingga terjadi peningkatan kemampuan menulis.  
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Penelitian tentang menulis sudah banyak dilakukan walaupun berbeda-

beda tehnik yang digunakan, namun hasil seluruh penelitian upaya 

peningkatan masih perlu dan terus dikembangkan dan dilakukan melalui 

berbagai cara, salah satu peningkatan keterampilan menulis yang dipilih 

peneliti adalah peningkatan keterampilan menulis deskripsi melalui 

pendekatan kontekstual dengan komponen inkuiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurunnya kualitas pembelajaran 
menulis deskripsi dan hasil belajar 
pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir  
Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara 

Proses pembelajaran yang 
masih berpusat pada guru 
sehingga siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran. 

Penggunaan media yang kurang 
maskimal bahkan cenderung tidak 
menggunakan media  

Hasil belajar 
siswa rendah 

Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan 
pembelajaran yang akan digunakan untuk 
meningkatkan peningkatan keterampilan menulis 
deskripsi pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir

Pendekatan kontekstual dapat meyakini: 

• Siswa memahami dan mengingat apa yang mereka pelajari bila mereka 
menemukan makna dari pelajaran mereka.  

• Siswa mampu menghubungkan pelajaran di sekolah dengan konteks 
nyata  dalam kehiduan sehari-hari 

• Pembelajaran kontekstual memperluas konteks pribadi siswa dalam 
artian memacu siswa untuk membuat hubungan-hubungan yang baru 
sehingga menemukan makna yang baru

Pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir dapat 
meningkat setelah menerapkan pendekatan kontekstual. 
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D. Hipotesa Tindakan  

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching And Learning) komponen inkuiri yang dilaksanakan 

dalam 3 siklus, dapat meningkatkan keterampilan siswa kelas IV SDN 1 

Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dalam menulis 

deskripsi.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  

yang didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif. Kajian 

dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan rasional dari tindakan-

tindakan yang dilakukan serta memperbaiki kondisi-kondisi praktik 

pembelajaran sebelumnya. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain 

menurut Suharsimi Arikunto, dkk (2007:16). Praktik pembelajaran tersebut 

terbagi menjadi tiga tahapan yakni siklus I, siklus II, dan siklus III. Siklus ini 

terdiri atas empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi.  

Siklus I terdiri atas: 1) rencana tindakan I, 2) pelaksanaan tindakan I, 3) 

observasi I, dan 4) refleksi/evaluasi I. Dalam proses siklus I, apabila 

pemecahan masalah belum terselesaikan, dapat dilanjutkan pada siklus II, 

yang terdiri atas: 1) rencana tindakan II, 2) pelaksanaan tindakan II, 3) 

Observasi II, 4) refleksi/evaluasi II. Dalam proses siklus II, apabila 

pemecahan masalah masih belum terselesaikan, maka dilanjutkan siklus III 

yang terdiri atas: 1) rencanaan tindakan III, 2) pelaksanaan tindakan III, 3) 

observasi III, 4) refleksi/evaluasi III. 

Hubungan antar ketiga siklus tersebut seperti terlihat dalam gambar 

berikut: 
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B. Perencanaan Tahap Penelitian  

1. Siklus I  

Tindakan pada siklus I dilakukan melalui pendekatan kontekstual dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran.  

Perencanaan

Pelaksanaan SIKLUS I

Observasi

Perencanaan

SIKLUS II

Observasi

Refleksi 

Refleksi 

Perencanaan

SIKLUS III

Observasi 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Identifikasi  Masalah

Sudah sesuai 
dengan target 

Gambar 1. Desain Model Penelitian Tindakan Kelas (dalam Suharsimi 

Arikunto,dkk.2007: 16) 
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a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan siklus I dilakukan persiapan-persiapan 

penelitian, yaitu peneliti mempersiapkan Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP), membuat LKS, lembar pengamatan atau lembar 

observasi, dan panduan wawancara. 

b. Tindakan  

Pada siklus I, rencana tindakan yang diberikan yaitu dengan 

pembelajaran lingkungan sekitar sekolah. Guru menjelaskan mengenai 

materi karangan deskripsi. Guru memperlihatkan gambar suasana 

sekolah. Siswa mengamati gambar. Guru memancing siswa dengan 

melakukan tanya jawab. Guru menjelaskan gambar yang telah ditempel 

di papan tulis kemudian membacakan contoh model karangan deskripsi. 

Siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Melalui curah pendapat siswa dan 

guru menentukan tema atau topik karangan. Siswa bersama 

kelompoknya diminta untuk mengamati lingkungan sekolah. Siswa 

bersama kelompoknya diminta menulis dan mengumpulkan data dari 

sumber atau objek yang diamati.  Guru memberi tugas kepada siswa 

untuk mendeskripsikan lingkungan sekolah secara tertulis. Dengan 

bimbingan guru siswa mengerjakan tugas membuat karangan deskripsi. 

Siswa maju kedepan kelas untuk membacakan hasil karangannya. Guru  

memberikan penghargaan pada siswa yang maju dengan memberi tepuk 

tangan.  
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c. Pengamatan atau Observasi 

Selama pembelajaran berlangsung aktivitas siswa diamati oleh 

guru sebagai observer, sedangkan aktivitas guru diamati oleh guru lain 

yang termasuk dalam tim penelitian menggunakan lembat observasi. 

Adapun sasaran observasi meliputi (1) siswa aktif melibatkan diri 

dalam kegiatan, (2) siswa aktif dalam kelompok, (3) siswa 

memperhatikan penjelasan guru, (4) siswa aktif dalam melaksanakan 

tugas dari guru, (5) siswa berani membacakan hasil karya di depan 

kelas, (6) siswa mampu membuat tulisan deskripsi dengan baik, (7) 

kualitas menulis deskripsi siswa, (8) berusaha melihat pekerjaan teman, 

(9) siswa berjalan-jalan tidak mengamati objek, dan (10) respon siswa 

dalam pembelajaran.  

Pengamatan terhadap aktivitas guru saat pembelajaran 

berlangsung dilakukan oleh teman seprofesi sebagai kolaborator. Aspek 

yang diamati antara lain: (1) memberikan salam sebelum KBM si 

mulai, (2) mengabsen siswa, (3) melaksanakan apersepsi, (4) 

membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok, (5) mengamati 

kegiatan siswa, (6) memberikan motivasi kepada siswa, (7) membrikan 

pengarahan pada siswa dalam melakukan pengamatan, (8) 

menggunakan media secara efektif, (9) memberi rangsangan berfikir 

pada kelompok dalam memecahkan masalah, (10) memberi kesempatan 

pada siswa untuk menyampaikan hasil, (11) melakukan refleksi hasil 

pembelajaran (12) memberi penilaian, (13) memberi penghargaan. 
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d. Refleksi 

Pada tahap ini merupakan evaluasi terhadap tindakan dan hasil 

pada siklus I, semua data yang telah terkumpul baik dari hasil tes, 

observasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil pengamatan yang ada, 

peneliti akan lebih tanggap terhadap segala yang menyangkut materi 

menulis deskripsi, apakah siswa sudah terampil dalam menulis dskripsi 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar. Kesalahan dan 

kekurangan guru selama proses pembelajaran pada siklus I akan diatasi 

pada pelaksanaan proses pembelajaran pada siklus II.  

2.  Siklus II 

Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus II dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Perencanaan  

Hasil refleksi pada siklus I digunakan sebagai bahan perubahan 

pada perencanaan siklus II. Tindakan pada siklus II dilakukan dengan 

pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan lapangan 

sebagai media pembelajaran yang bebeda dari siklus I. Adapun 

kegiatan perencanaan pada siklus II antara lain: Menyusun Rencana 

Pembelajaran (RPP), Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS), 

Menyusun Lembar Pengamatan, dan Menyusun Pedoman Wawancara.   

b. Tindakan 

Tindakan yang dilakukan dalam siklus II merupakan perbaikan 

dari siklus I. rencana tindakan yang diberikan yaitu pembelajaran di 
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lingkungan sekitar yaitu lingkungan sekitar lapangan kaliajir. Sebelum 

melaksanakan  tindakan pada siklus II terlebih dahulu guru menjelaskan 

kembali materi tentang membuat karangan deskripsi. Hal-hal yang 

harus diperhatikan antara lain adalah tentang penulisan huruf, tanda 

baca, kesesuaian isi dengan tema, organisasi isi, kemampuan 

menggambarkan objek, penggunaan kalimat, diksi, penyusunan 

paragraf dan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan 

pengamatan terhadap objek. Guru menjelaslkan rencana kegiatan pada 

ssat itu. Guru memberikan gambaran tentang suatu tempat yang akan 

dijadikan objek pengamatan. Guru membentuk siswa menjadi enam 

kelompok. Dengan curah pendapat guru dan siswa menentukan tempat 

yang akan dijadikan objek pengamatan untuk bahan tulisan deskripsi. 

Siswa diajak keluar menuju lapangan. Siswa diminta menulis jalan 

yang dilewati menuju kearah lapangan. Siswa bersama kelompok 

diminta menulis hal-hal apa saja diamati. Siswa bersama kelompok 

berdiskusi untuk menyusun kerangka karangan dan boleh bertanya pada 

kelompok lain atau guru. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

membuat karangan deskripsi yag benar. Perwakilan siswa maju 

kedepan untuk membacakan hasil pengamatan dan diskusi kelompok, 

siswa diberi tugas membuat karangan deskripsi tentang lingkungan 

sekitar lapangan berdasarkan data hasil pengamatan. Siswa 

mengerjakan tugas membuat karangan deskripsi. Siswa maju ke  depan 

kelas membacakan hasil karangan. Siswa lain mendengarkan sambil 
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memberikan koreksi terhadap hasil karangan temanya. Guru 

mengadakan penilaian terhadap hasil siswa. Guru memberikan 

penghargaan pada siswa yang mendapat nilai baik. Siswa memajang 

hasil karyanya ditempat yang sudah disediakan.  

c. Pengamatan atau Observasi 

Selama pembelajaran berlangsung aktivitas siswa diamati oleh 

guru sebagai observer,sedangkan aktivitas guru diamati oleh guru  lain 

sebagai kolaborator dengan menggunakan lembar observasi.  

d. Refleksi 

Peneliti merefleksi perubahan-perubahan sikap dan peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi pada setiap siswa dengan cara 

menganalisis hasil observasi terhadap sikap siswa selama proses 

pembelajaran siklus II berlangsung sebagai bahan acuan untuk 

pelaksanaan pada siklus berikutnya jika memang diperlukan. 

3. Siklus III 

Proses penelitian tindakan kelas dalam siklus III dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Perencanaan  

Hasil refleksi pada siklus II digunakan sebagai bahan perbaikan 

pada perencanaan pada siklus III. Tindakan pada siklus III dilakukan 

dengan pembelajaran kontekstual melalui hal-hal yang berhubungan 

lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Kegiatan perencanaan 
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antara lain: menyusun rencana perbaikan pembelajaran, membuat 

lembar kerja siswa, membuat pedoman lembar observasi dan lembar 

wawancara.  

b. Tindakan  

Tindakan yang dilakukan dalam siklus III merupakan perbaikan 

dari siklus II. Pada saat pembelajaran menulis deskripsi peneliti guru 

mengadakan tanya jawab tentang materi sebelumnya. Guru 

menjelaskan kembali tentang materi menulis deskripsi. Siswa dibentuk 

enam kelompok. Dengan curah pendapat siswa dan guru menentukan 

tema untuk bahan menulis deskripsi. Siswa diajak keluar untuk jalan-

jalan menuju balai desa Kaliajir. Siswa dan kelompok mencatat hal-hal 

yang diamati di lingkungan sekitar balai desa kaliajir. Siswa bersama 

kelompok mengumpulkan data dan sumber dari objek yang diamati. 

Siswa melakukan diskusi dengan kelompok untuk membuat kerangka 

karangan. Guru membimbing siswa saat diskusi. Guru 

memintaperwakilan siswa maju membacakan hasil diskusi. Kelompok 

lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju. Pada akhir 

pelajaran siswa diberi tugas untuk memnulis deskripsi lingkungan balai 

desa Kaliajir berdasarkan hasil pengamatan. Guru menyuruh 

perwakilan siswa maju membacakan hasilnya. Siswa lain 

mendengarkan dan sambil memberikan kaoreksi terhadap hasil 

deskripsi temannya. Hasil pekerjaan siswa dievaluasi untuk mengetahui 

apakah sudah mengalami peningkatan atau belum.  
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c. Pengamatan atau Observasi 

Selama pembelajaran berlangsung aktivitas siswa diamati oleh 

guru sebagai observer,sedangkan aktivitas guru diamati oleh guru  lain 

sebagai kolaborator dengan menggunakan lembar observasi.  

d. Refleksi  

Peneliti membuat analisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

tindakan pada siklus III. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan dalam keterampilan 

menulis deskripsi. Siklus III ini dianggap sebagai siklus terakhir dalam 

penelitian, sehingga hasil dari pelaksanaan tindakan siklus III sudah 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh guru dengan jalan merancang, melaksanakan 

dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan 

untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat (Mundilarto, 2004:1).  

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri I 

Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah 

siswa sebanyak 29 anak. 
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D. Tempat Penelitian  

Adapun tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SD Negeri I 

Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.  

 

E. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu peningkatan ketrampilan 

menulis deskripsi dan penerapan pendekatan kontekstual komponen inquiri.  

1. Peningkatan keterampilan menulis deskripsi 

Peningkatan keterampilan menulis deskripsi adalah usaha untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis deskripsi agar tulisan 

atau karangan yang dibuat itu mudah ditangkap dan dipahami oleh orang 

lain. Kondisi awal keterampilan siswa dalam menulis deskripsi tentang 

denah tempat cenderung rendah sehingga dapat berubah kearah yang lebih 

baik setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual komponen inquiri. Target keterampilan yang diharapkan 

adalah siswa terampil menulis deskripsi sesuai aspek penilaian, aspek 

kebahasaan yaitu  pengembangan gagasan, penggunaan kalimat, kosakata 

dan penulisan. 

Adapun target keterampilan menulis deskripsi dalam penelitian ini 

ditetapkan, apabila rata-rata kelas memperoleh skor 50 pada proses 

pembelajaran siklus I. Target keberhasilan pada siklus II  rata-rata kelas 

memperoleh skor 65. Apabila pada siklus II belum berhasil maka 
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dilanjutkan pada siklus III. 

2. Penerapan pendekatan kontekstual komponen inkuiri. 

Penerapan pendekatan kontekstual bertujuan untuk menemukan 

bahan atau kemampuan dalam menulis deskripsi dengan cara memadukan 

antara teori dan pembelajaran dengan situasi nyata di lapangan, selain itu 

diharapkan siswa dapat menemukan sendiri bahan yang di perlukan dalam 

menulis deskripsi dengan alur berfikir teori, situasi nyata dilapangan, 

penerapan dan hasil yaitu berupa karangan deskripsi. 

F. Data dan Tehnik Penggumpulan Data 

1. Jenis Data  

a. Data kuantitatif berupa hasil tes belajar.  

1) Instrumen Tes berupa soal tes membuat karangan deskripsi sesuai 

dengan hasil pengamatan.  

2) Skor Penilaian  

    Berikut ini disajikan tabel daftar skor penilaian  

Tabel 1. Daftar Skor Penilaian  

No Unsur yang dinilai Skor maksimal Jumlah

1

 

 

 

2 

Pengembangan gagasan 

a. Kesesuaian tema dengan isi  

b. Organisasi isi  

c.Kemampuan menggambarkan 

Penggunaan kalimat 

10 

10 

10 

20 

30 

 

 

 

20 
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3

 

 

4 

5 

 

EYD  

a. Pungtuasi  

b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 

Kohesi dan koherensi 

10 

10 

15 

15 

20 

 

 

15 

15 

Jumlah 100 100 

Pengertian aspek yang dinilai: 

1. Pengembangan gagasan. 

a. Kesesuaian tema dengan isi: sesuai tidaknya isi dengan  tema 

karangan. 

b. Organisasi isi yaitu urutan paragraf yang satu dengan paragraf 

yang lainnya selaras (saling menunjang). 

c. Kemampuan menggambarkan: objek yang diceritakan dalam 

karangan sesuai dengan objek yang di amati. 

2. Penggunaan kalimat yaitu tidak menggunakan kata yang diulang 

ulang secara terus menerus. 

3.  EYD 

a. Pungtuasi yaitu penggunaan tanda baca pada karangan. 

b. Ejaan yaitu tepat tidaknya penulisan kata atau kalimat. 

4. Diksi (pemilihan kata): penggunaan kata yang sesuai atau selaras 

dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan. 
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5. Kohesi dan Koherensi 

Kohesi yaitu adanya keterikatan antar unsur dalam struktur 

sintaksis. Sedangkan koherensi yaitu adanya hubungan yang logis 

antara bagian-bagian karangan  atau antara kalimat-kalimat dalam 

satu paragraf. 

3) Profil Penilaian  

Tabel 2. Daftar Profil Penilaian  

No Aspek Skor Nilai Kriteria 

1 1.a  9 – 10 

7 – 8,9  

5 – 6,9 

0 – 4,9  

Amat baik 

Baik 

Cukup  

Kurang 

Isi dan tema sesuai 

Isi dan tema cukup sesuai  

Isi dan tema kurang sesuai  

Isi dan tema tidak sesuai 

2 1.b 9 – 10 

7 – 8,9  

5 – 6,9 

0 – 4, 

Amat baik 

Baik  

Cukup  

kurang 

Padat informasi, tuntas  

Padat informasi, kurang tuntas 

Informasi cukup 

Informasi tidak tidak jelas  

3 1.c 9 – 10 

 

7 – 8,9 

 

5 – 6,9 

 

0 – 4,9 

Amat baik 

 

Baik 

 

Cukup  

 

Kurang 

Dapat membangkitkan daya 

khayal (tuntas)  

Dapat membangkitkan daya 

khayal 

Kurang dapat membangkit 

daya khayal 

Tidak bisa membangkitkan 

daya khayal  

4 2 17 – 20  

 

12 – 16,9 

Amat baik 

 

Baik 

Tata kalimat baik, unsur- 

unsurnya jelas  

Tata kalimat baik, unsur-
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8 – 11,9 

0 – 7,9 

 

Cukup  

Kurang 

unsurnya kurangan jelas 

Tata kalimat kurang baik  

Tata kalimat tidak baik  

5 3.a 9 – 10 

7 – 8,9 

 

5 – 6,9 

 

0 – 4,9 

Amat baik 

Baik 

 

Cukup  

 

Kurang 

Penggunaan tanda baca baik 

Penggunaan tanda baca kurang 

baik  

Kurang memperhatikan tanda 

baca  

Tidak memperhatikan tanda 

baca 

6 3.b  9 – 10 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 – 4,9 

Amat baik 

Baik 

Cukup  

Kurang 

Penulisan ejaan tuntas  

Penulisan ejaan baik 

Kurang memperhatikan ejaan 

Tidak memperhatikan ejaan 

7 4 14 – 15  

10 – 13,9 

7 – 9,9 

0 – 6,9   

Amat baik 

Baik 

Cukup  

Kurang 

Pemilihan kata tepat dan tuntas 

Pemilihan kata baik 

Pemilihan kata kurang baik 

Pemilihan kata tidak baik 

8 5 14– 15 

10 – 13,9 

7 – 9,9  

0 – 6,9  

Amat baik 

Baik 

Cukup  

Kurang 

Kohesi dan koherensi tuntas  

Kohesi dan koherensi baik 

Kohesi dan koherensi kurang 

baik 

Kohesi dan koherensi tidak 

baik  

Profil penilaian diatas, dapat diketahui siswa yang berhasil mencapai 

kategori amat baik, baik, cukup dan kurang.  

b. Data kualitatif berupa observasi, dan wawancara.  
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2. Sumber Data  

a. Siswa  

Siswa kelas IV SD Negeri I Kaliajir Kec. Purwanegara, Kab. 

Banjarnegara. 

b. Guru 

Guru SD Negeri I Kaliajir Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara. 

c. Data Dokumen 

Berupa dokumentasi atau arsip hasil tes siswa 

3. Tehnik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a.  Tes  

Tehnik digunakan untuk memperoleh data dari siswa tentang 

penguasaan materi yang telah diberikan. Tes ini dilakukan tiga kali, 

yaitu pada siklus I, siklus II dan siklus III. Tes yang diberikan berupa 

menulis deskripsi. 

Berdasarkan hasil tes pada siklus I, siklus II dan siklus III, dapat 

diketahui perubahan kemampuan siswa dalam menulis deskripsi. 

Apabila terjadi peningkatan berarti pendekatan pembelajaran yang 

digunakan telah berhasil. Namun, apabila tidak terjadi peningkatan 

berarti pendekatan pembelajaran yang digunakan kurang tepat. 
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b. Pengamatan atau observasi 

Pengamatan atau observasi digunakan untuk mengamati aktivitas 

guru dan.siswa. Pengamatan atau observasi bertujuan untuk (1) 

mengetahui tentang persiapan dan pelaksanaan proses belajar mengajar 

yang sedang berlangsung dapat menghasilkan perubahan yang 

dikehendaki., (2) mengetahui aktivitas siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran, baik dalam siklus I, siklus II maupun siklus III. Dalam 

pelaksanaan observasi digunakan lembar observasi. Observasi 

dilakukan dengan melibatkan teman seprofesi sebagai kolaborator 

untuk mengamati jalannya proses belajar mengajar.  

c. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung 

tentang berbagai hal berkaitan dengan pembelajaran menulis deskripsi 

menggunakan pendekatan kontekstual komponen inquiri. Wawancara 

dilakukan terhadap siswa sebagai responden. Wawancara dilakukan 

diluar jam pelajaran saat istirahat, terhadap dua siswa yang berhasil atau 

memperoleh nilai baik, dua siswa yang memperoleh nilai cukup, dan 

dua siswa yang memperoleh nilai kurang. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat 

dalam peningkatan keterampilan menulis deskripsi. 
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G. TEKNIK ANALISIS DATA  

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan 

kualitatif. 

1. Secara Kuantitatif  

Hasil analisa data secara kuantitatif ini berupa tes hasil belajar 

siswa setelah pembelajaran. Tes adalah suatu cara untuk melakukan 

penilaian yang berbentuk tugas yang harus dikerjakan siswa untuk 

mendapatkan data tentang nilai prestasi siswa yang dapat dibandingkan 

dengan siswa lain atau dari nilai standar yang ditetapkan. 

(Nurgiyantoro,2001: 58). Analisis data dalam penelitian ini dihitung 

secara persentase dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. merekap nilai yang diperoleh siswa  

b. menghitung nilai kumulatif dari tiap-tiap aspek 

c. menghitung nilai rata-rata 

d. menghitung persentase 

persentase dihitung dengan rumus:  

  NP = R
NK

 X 100 % 

 Keterangan:  

 NP  = nilai persenatase  

 NK  = nilai kumulatif 
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     R = jumlah responden 

2. Secara Kualitatif  

a. Observasi/pengamatan terhadap aktivitas siswa. 

Analisis Data Aktivitas Siswa 

Rumus : Aktivitas Siswa  =        x  100 % 

Keterangan: 

A : Aspek yang tampak  

B : Jumlah siswa 

b. Observasi/pengamatan aktivitas guru  

Analisis Data Aktivitas Guru 

Rumus : Aktivitas Guru :      x   x  100 % 

Keterangan : 

A :Aspek yang muncul 

B : Aspek yang ada 

C : Nilai Maksimal 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel kriteria 

deskriptif prosentase yang dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu 

baik sekali, baik, cukup,kurang, sangat kurang. 

 

A

 

A
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Tabel  3 

Klasifikasi Kategori Tingkat Prosentase 

Kriteria Nilai Prosentase

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat kurang  

86% - 100%

71% - 85% 

56% - 70% 

41% - 55% 

< 40% 

(Depdiknas 2002 : 4) 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apabila nilai rata-rata kelas > 7,0 dengan presentase ketuntasan klasikal > 

75% 

2. Apabila kinerja guru semakin kreatif dan inovatif dengan skor minimal 65 

(65%) 

3. Apabila aktivitas siswa meningkat dengan skor minimal 65 (65%) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Dalam subab ini diuraikan hasil penelitian baik tes maupun nontes. Hasil 

tes berupa menulis deskripsi dan hasil nontes berupa hasil observasi, dan hasil 

wawancara. 

1. Kondisi Awal 

Sebelum tindakan siklus I dilaksanakan, terlebih dahulu 

dilaksanakan tes awal mata pelajaran bahasa Indonesia  dengan pokok 

bahasan menulis deskripsi.  Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keterampilan siswa dalam menulis deskripsi.  

Setelah diadakan tes awal tersebut ternyata keterampilan menulis 

deskripsi siswa kelas IV SD Negeri I Kaliajir masih rendah. Hasil yang 

diperoleh dari uji keterampilam menulis deskripsi pada tes awal dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4. Persentase Nilai Hasil Prasiklus  

No Interval  Nilai Frekuensi Prosentase 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

21 – 30  
31 – 40  
41 – 50  
51 – 60  
61 – 70  
71 – 80 
81 – 90  
91 – 100  

6 
6 
9 
5 
3 
─ 
─ 
─ 

20,68 
20,68 
31,03 
17,24 
10,34 
─ 
─ 
─ 

 Jumlah 29 100% 
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Berdasarkan hasil tes awal yang memperoleh nilai antara 21 – 30 ada 

7 siswa responden M1, E1, A4, N2, A6, F dengan persentase 20,68%. 

Perolehan nilai antara 31 – 40 ada 6 siswa responden A2, D1, D2, A7, P, B 

dengan persentase 20,68%. Perolehan nilai 41 – 50 ada 9 siswa responden 

A1, K, R2, A3, A5, I, W1, W2, M2 dengan persentase 31,03%. Perolehan 

nilai antara 51 – 60 ada 5 responden H, R3, L, E2, R4 dengan persentase 

17,24%. Perolehan nilai antara 61 – 70 ada 3 siswa responden R1, N1, W3 

dengan persentase 10,34%. Nilai rata-rata hasil pretes adalah 40,79%.  

Adapun perolehan rata-rata nilai tiap aspek pada prasiklus adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 5. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Prasiklus 

No Aspek  Rata-rata Persentase 
1 
 
 

 
2 
3 
 
 
4 
5 

Pengembangan gagasan 
a. Kesesuaian tema dengan isi 
b. Organisasi isi 
c. Kemampuan menggambarkan. 
Penggunaan kalimat  
EYD 
a. Pungtuasi 
b.Ejaan  

Diksi (pemilihan kata) 
Kohesi dan koherensi 
 

 
3,81 
4,30 
5,02 
6,67 

 
4,72 
5,00 
5,93 
7,05 

 
38 
43 
50 
33 
 

47 
50 
40 
47 

 Jumlah 42,5 348 

 Rata-rata kelas  5,31 4,35 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil prasiklus berikut, siswa 

belum dapat menulis deskripsi  dengan baik. Hal ini terbukti dengan skor 

tiap-tiap aspek menulis deskripsi dalam kelas. Terlihat bahwa pencapaian 
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tiap aspek skor hanya beberapa siswa saja yang mendapat skor dengan 

kriteria baik. Pada prasiklus dapat diketahui rata-rata kelasnya sebesar 

5,31 dengan jumlah rata-rata persentase 4,35%. Grafik rata-rata perolehan 

nilai tiap aspek terdapat pada lampiran satu (1) 

Hasil tulisan deskripsi siswa menunjukkan bahwa masih banyak 

unsur  yang memerlukan perhatian yang lebih sehingga perlu diadakan 

tindakan penelitian. 

Dibawah ini diuraikan hasil perolehan nilai tiap aspek pada prasiklus.  

1) Pengembangan gagasan  

Pengembangan gagasan yang dinilai tiga aspek yaitu: kesesuaian isi 

dengan tema,, organisasi isi, dan kemampuan menggambarkan. 

a) Kesesuaian tema dengan isi. 

 Berikut disajikan tabel perolehan nilai. 

 Tabel 6. Kemampuan Kesesuaian Tema dengan Isi 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
2 
9 
18 

0 
6,89 

31,03 
62,06 

110,5 : 29 = 
3,81 
Berkategori 
Kurang    

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek kesesuaian tema dengan isi, siswa yang mendapat 

skor 7 – 8,9 atau kategori baik dicapai 2 siswa yaitu N1 dan W3 

dengan prosentase 6,89%. Pada ke 2 siswa tersebut, aspek 

kesesuaian isi dengan tema sudah cukup sesuai dengan apa yang 
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dideskripsikan tapi belum mencapai pada kategori amat baik, dan 

yang mendapatkan skor 5 – 6,9 atau kategori cukup dicapai oleh 9 

siswa yaitu R1, H, R3, I, L, W1, E2, R4, M2 dengan prosentase 

31,03%, pada aspek ini ke 9 siswa dalam menyesuaikan isi dengan 

tema tapi masih kurang sesuai dengan apa yang dideskripsikan. yang 

mendapatkan skor 0 – 4,9 atau kategori kurang dicapai oleh 18 siswa 

yaitu A1, K, A2, M1, E1, R1, A3, A4, D1, A5, N2, A6, F, D2, W2, 

A7,P, B dengan prosentase  62,06%, pada aspek ini  ke 18 siswa 

dalam membuat tulisan deskripsi isi dan tema tidak sesuai . Rata-rata 

aspek kesesuaian tema dengan isi prasiklus 3,81 berkategori kurang. 

b)  Organisasi isi 

 Tabel 7.  Kemampuan Mengorganisasi Isi 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
4 
12 
13 

0 
13,79 
41,37 
44,82 

124,8 : 29 = 
4,30 
Berkategori 
kurang 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek menyusun organisasi isi, siswa yang mendapat skor  

7–8,9 atau kategori baik dicapai 4 siswa yaitu R1, H, N1, W3 dengan 

persentase 13,79%. Pada aspek ini ke 4 siswa  dalam mengorganisasi 

isi informasi yang ditulis sudah padat sesuai apa yang telah diamati  

tetapi masih kurang tuntas, yang mendapatkan skor 5 – 6,9 atau 

kategori cukup dicapai 12 siswa yaitu K, R1, A3, R2, I, L, W1, E2, 
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R3, W2, A7, M2 dengan persentase 41,37%. Dalam  mengorganisasi 

isi sudah lumayan cukup tapi belum membentuk suatu paragraf yang 

benar, dan yang mendapatkan skor  0 – 4,9 atau kategori kurang 

dicapai 13 siswa yaitu A2, M1, E1, A4, D1, N2, A6, F, D2, A7, P, 

M2, B dengan persenatse 44,82 %. Pada aspek ini ke 13 siswa belum 

menuliskan kalimat-kalimat dengan jelas sesuai dengan apa yang 

deskripsikan. Rata-rata aspek organisasi isi prasiklus 4,30 

berkategori kurang. 

c)  Kemampuan Menggambarkan Objek 

 Tabel 8. Kemampuan Menggambarkan Objek 

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan 

1 

2 

3 

4 

Baik sekali 

Baik 

Cukup  

Kurang 

9 – 10 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 – 4,9 

0 

2 

8 

19 

0 

6,89 

27,58 

65,51 

145,7 : 29 = 

5,02 

Berkategori 

Kurang  

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek kemampuan menggambarkan suatu objek, siswa 

yang memperoleh skor 7 – 8,9 atau kategori baik  dicapai 2 siswa yaitu   

responden R1 dan N1 dengan persentase 6,89%. Pada aspek ini ke 2 

siswa sudah baik dalam  membangkitkan daya khayal terhadap objek 

yang dideskripsikan tetapi masih belum mencapai sempurna. Siswa 

yang memperoleh skor 5 – 6,9 atau kategori cukup dicapai 8 siswa 

yaitu K, H, I, L, E2, R4, W3 dengan persentase 27,58%. Pada 
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kemampuan ini siswa kurang dapat membangkitkan daya khayal 

terhadap objek yang dideskripsikan.  Siswa yang memperoleh skor 0 – 

4,9 atau kategori kurang dicapai 19 siswa yaitu A1, A2, M1, E1, A3, 

A4, D1, A5, N2, A6, F, D2, W2, A7, P, M2, B, W1 dengan persentase 

65,51%. Pada aspek ini ke 19 siswa belum bisa membangkitkan daya 

khayal terhadap objek yang. Rata-rata aspek kemampuan 

menggambarkan objek prasiklus 5,02 berkategori cukup.  

2) Penggunaan kalimat 

Tabel 9. Kemampuan Menggunakan Kalimat 
No Kategori Rentang 

Skor 
Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

17 – 20 
12 – 16,9 
8 – 11,9 
0 – 7,9 

0 
2 
10 
17 

0 
6,89 

34,48 
58,62 

193,5 : 29 = 
6, 67 
Berkategori  
Kurang  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek kemampuan penggunaan kalimat yang tepat, siswa 

yang mendapat skor 21 – 16,9 dicapai 2 siswa yaitu R1, N1, dengan 

persentase 6,89% atau kategori baik. Dalam penggunaan kalimat 

untuk tata kalimat sudah baik, tetapi unsur-unsurnya kurang jelas. 

Siswa yang mendapatkan skor 8 – 11,9 dicapai 10 siswa yaitu K, H, 

R2, R3, I, L, W1, E2, R4, W3 dengan persentase 34,48% atau kategori 

cukup. Pada aspek ini ke 10 siswa tersebut tata kalimatnya masih 

kurang baik.. Dan siswa yang mendapatkan skor 0 – 7,9 dicapai 17 

siswa yaitu A1, A2, M1, E1, A3, A4, A5, N2, A6, F, D2, W2, A7, P, 

M2, B dengan persentase 58,62% atau kategori kurang. Untuk aspek 



61 

 

ini siswa tata kalimat yang digunakan belum baik. Rata-rata 

kemampuan penggunaan kalimat prasiklus 6,67 berkategori kurang. 

3) EYD 

 Penggunaan EYD yang dinilai ada dua hal yaitu penggunaan 

pungtuasi dan penggunaan ejaan. 

a) Pungtuasi 

Tabel 10. Kemampuan Menggunakan Pungtuasi 

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 

2 

3 

4 

Baik sekali 

Baik 

Cukup  

Kurang 

9 – 10 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 – 4,9 

0 

3 

16 

10 

0 

10,34 

55,17 

34,48 

127 : 29 = 

4,72 

Berkategori 

Kurang 

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek ini belum ada siswa yang berhasil mencapai 

kategori baik sekali. Siswa yang mendapat skor 7 – 8,9 dicapai 3 

siswa yaitu R1, N1, W3 dengan persentase 10,34 % atau kategori 

baik. Kemampuan menggunakan tanda baca masih kurang baik. 

Siswa yang mendapat skor 5 – 6,9 dicapai 16 siswa yaitu A1, K, H, 

R2, A3, R3, A5, I, L, W2, E2, R4, W3, A7, P, M2 dengan persentase 

55,17 % atau kategori cukup. Pada ke 16 siswa tersebut masih 

kurang memperhatikan tanda baca yang digunakan. Siswa yang 

mendapat skor 0 – 4,9 dicapai 10 siswa  yaitu A2, M1, E1, A4, D1, 

N2, A6, F, D3, B dengan persentase 34,48 % atau kategori kurang. 
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Pada ke 10 siswa dalam menulis deskripsi tidak memperhatikan 

tanda baca. Rata-rata kelas untuk aspek kemampuan penggunaan 

pungtuasi prasiklus 4,72 berkategori kurang. 

b) Ejaan   

Tabel 11. Kemampuan Menggunakan Ejaan 

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 

2 

3 

4 

Baik sekali 

Baik 

Cukup  

Kurang 

9 – 10 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 – 4,9 

0 

1 

20 

8 

0 

3,44 

68,96 

27,58 

152,5 : 29 

=5,0  

Berkategori 

cukup  

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek ini, siswa yang mendapat skor 7 – 8,9 dicapai 1 

siswa yaitu W3 dengan persentase 3,44 % atau berkategori baik. 

Siswa tersebut penulisan ejaan sudah baik. Siswa yang mendapat 

skor 5 – 6,9 dicapai 20 siswa yaitu K, H, R2, A3, A4, D1, R3, A5, I, 

N1, L, W1, E2, R4, W2, A7, P, W3, M2, B dengan persentase 68,96 

% atau berkategori cukup. Pada penulisan ejaan kurang diperhatikan. 

Siswa yang mendapat skor 0 – 4,9 dicapai 8 siswa yaitu A1, A2, M1, 

E, N2, A6, F, D2 dengan persentaser 27,58 % atau berkategori 

kurang. Pada penggunaan ejaan ke 8 siswa tidak memperhatikan 

ejaan. Rata-rata kelas  untuk aspek kemampuan menggunakan ejaan 

prasiklus 5,0 berkategori kurang. 
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4) Diksi  

Tabel 12. Kemampuan Memilih Kata (Diksi) 

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 

2 

3 

4 

Baik sekali 

Baik 

Cukup  

Kurang 

14 - 15 

10 – 13,5 

7 – 9,9  

0 – 6,9 

0 

2 

9 

18 

0 

6,89 

31,03 

62,06 

172 : 29 = 

5,93  

Berkategori 

Kurang  

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek ini siswa yang mendapat skor 10 – 13,5 dicapai 2 siswa 

yaitu R1 dan N1 dengan persentase 6,89%.  Kedua  siswa tersebut 

kemampuan pemilihan kata untuk menulis deskripsi sudah baik tapi 

belum sampai pada kategori baik sekali. Siswa yang mendapat skor 7 – 

9,9 dicapai 9 siswa yaitu H, R2, R3, I, L, E2, R4, W3, M2 dengan 

persentase 31,03%. Pada ke 9 siswa tersebut pemilihan kata dalam 

penulisan deskripis masih kurang baik sehingga perlu ada perbaikan. 

Siswa yang mendapat skor 0 – 6,9 dicapai 18 siswa yaitu A1, K, M1, E1, 

A3, A4, D1, A5, W1, N2, A6, F, D2, W2, A7, P, B dengan persentase 

62,06%. pemilihan kata pada penulisan deskripsi masih belum baik. 

Rata-rata aspek diksi prasiklus 5,93 berkategori kurang. 

5) Kohesi dan koherensi. 

Tabel. 13. Kemampuan Menyusun Kesatuan dan Kepaduan Paragraf 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 

Baik sekali 
Baik 

14 - 15 
10 – 13,5 

0 
2 

0 
6,89 

204,6 : 29 = 
7,05 
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3 
4 

Cukup  
Kurang 

7 – 9,9  
0 – 6,9 

17 
10 

58,62 
34,48 

Berkategori 
Cukup  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini, siswa yang mendapat skor 10 – 13,5 dicapai 2 

siswa yaitu R1 dan N1 dengan persentase  6,89 %.  Dalam kemampuan 

menyusun kesatuan dan kepaduan paragraf siswa tersebut sudah baik 

tapi belum sampai pada kategori baik sekali. Siswa yang mendapat skor 

7 – 9,9 dicapai 17 siswa yaitu A1, K, H, R2, A3, R3, A5, I, L, W1, E2, 

R4, W2, A7, P, W3, M2 dengan persentase 58,62%. Siswa tersebut 

dalam menyusun kesatuan dan memadukan paragraf masih kurang baik 

sehingga masih perlu diadakan latihan.  Siswa yang mendapatkan skor   

0 – 6,9 dicapai 10 siswa yaitu  A2 M1, E1, A4, D1, N2, A6, F, D2, B 

dengan persentase 34,48% atau kategori kurang. Rata-rata kemampuan 

menyusun kesatuan dan memadukan paragraf prasiklus 7,05 berkategori 

cukup. (Grafik rata-rata terdapat pada  lampiran 1)  

2. Hasil Penelitian Siklus I 

Setelah diketahui hasil menulis deskripsi pada siswa kelas IV SDN I 

Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupatena Banjarnegara pada tes awal 

hasilnya masih rendah, maka penulis melakukan tindakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual melalui komponen inkuiri yang dirancang untuk 

mengajak siswa secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek 

dan mampu berpikir kreatif dan terampil dalam memperoleh informasi.  
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Pembelajaran menulis deskripsi pada siklus I melalui pendekatan 

kontekstual dengan komponen inkuiri untuk materi menulis deskripsi yaitu 

dengan cara siswa diminta mengamati keadaan lingkungan sekolah dan 

letak dari masing-masing gedung yang ada di sekolah. Guru menjelaskan 

langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan pengamatan. Pada 

pembelajaran menulis deskripsi, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok 

dengan. Dengan bimbingan guru siswa diajak keluar kelas untuk 

mengamati dan mencatat dari objek yang telah ditentukan selama ±30 

menit. Selesai melakukan pengamatan siswa disuruh masuk ke kelas. Guru 

memberikan penjelasan tentang menulis deskripsi dan langkah-langkah 

menulis deskripsi. Siswa diberi tugas untuk membuat deskripsi 

berdasarkan hasil pengamatan. Selesai mengerjakan tugas, lembar 

karangan dikumpulkan kemudian dikoreksi. Adapun hasil yang diperoleh 

dari uji kemampuan menulis deskripsi siklus  I dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

a. Hasil Tes Siklus I.  

Tabel 14. Persentase Nilai Siklus I  

No Interval  Nilai Frekuensi Prosentase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

21 – 30  

31 – 40  

41 – 50  

51 – 60  

61 – 70  

71 – 80 

81 – 90  

─ 

9 

6 

7 

3 

4 

─ 

─ 

31,03 

20,68 

24,13 

10,34 

13,79 

─ 
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8 91 – 100  ─ ─ 

 Jumlah 29 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui belum ada siswa yang 

mendapatkan nilai maksimal. Siswa yang memperoleh nilai antara 31 – 

40 ada 9 siswa yaitu responden A2, M1, E1, A4, N2, A6, F, D2, B, 

dengan persentase 31,03%. Perolehan nilai antara 41 – 50 ada 6 siswa 

yaitu responden A1, K, A3, W2, A7, P, dengan persentase 20,68%. 

Perolehan nilai antara 51 – 60 ada 7 siswa yaitu responden R2, D1, R3, 

A4, I, W1, M2, dengan persentase 24,13%. Prolehan nilai antara 61 – 

70 ada 3 siswa yaitu responden H, L, R4 dengan persentase 10,34%. 

Perolehan nilai antara 71 – 80 ada 4 siswa yaitu responden R1, N1, E2, 

W3 dengan persentase 13,79%. Nilai rata-rata hasil siklus I adalah 

52,03%.  

Adapun perolehan rata-rata nilai tiap aspek pada prasiklus adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 15. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Siklus I. 

No Aspek  Rata-rata Persentase 
1 
 
 

 
2 
3 
 
 
4 
5 

Pengembangan gagasan 
a. Kesesuaian tema dengan isi 
b. Organisasi isi 
c. Kemampuan menggambarkan. 

Penggunaan kalimat  
EYD 
a. Pungtuasi 
b. Ejaan  

Diksi (pemilihan kata) 
Kohesi dan koherensi 

 
5,14 
5,70 
5,36 
8,21 

 
5,57 
5,89 
7,76 
7,70 

 
51 
57 
54 
41 
 

56 
59 
52 
51 
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 Jumlah 51,33 421 
 Rata-rata kelas  6,41 52,62 
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari siklus I sebagai berikut. Siswa 

mengalami peningkatan di tiap aspek. Hal ini terbukti dengan hasil tiap 

aspek perolehan rata-rata tiap aspek seperti 6,41 dengan jumlah rata-rata 

persentase 52,62%. 

Hasil tulisan deskripsi siswa menunjukkan bahawa ada beberapa 

unsur yang memerlukan perhatian yang lebih dibanding aspek 

penilaian lain. Aspek yang mendapatkan skor lebih rendah 

dibandingkan aspek yang lain kesesuaian tema dengan isi dengan 

perolehan skor 5,14. Grafik rata-rata perolehan nilai tiap aspek terdapat 

pada lampiran dua (2) 

Dibawah ini diuraikan hasil perolehan nilai tiap aspek.  

1) Pengembangan gagasan  

Pengembangan gagasan yang dinilai tiga aspek  yaitu: 

kesesuaian isi dengan tema, organisasi isi, dan kemampuan 

menggambarkan. 

a) Kesesuaian tema dengan isi 

  Tabel 16. Kesesuaian Tema dengan Isi  

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 

2 

3 

Baik sekali 

Baik 

Cukup  

9 – 10 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 

6 

14 

0 

20,68 

48,27 

149,3 :29 = 

5,14 

Berkategori 
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4 Kurang 0 – 4,9 9 31,03 Cukup    

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek ini belum ada siswa yang memperoleh skor 9 – 

10 atau kategori baik sekali. Siswa yang mendapat skor 7 – 8,9 

dicapai 6 siswa yaitu reponden R1, H, D1, A5, I,W3 dengan 

persentase 20,68 % atau kategori baik. Pada ke 6 siswa tersebut 

sudah mengalami peningkatan dalam menulis pada aspek 

kesesuaian isi dengan tema.  Siswa yang mendapat skor 5 – 6,9 

dicapai 14 siswa yaitu responden A1, K, E1, R2, A4, R3, N1, L, 

W1, N2, E2, A7, M2, B dengan persentase 48,27% atau kategori 

cukup. Pada aspek kemampuan menyesuaikan isi dengan tema ke 

14 siswa ini sudah cukup lumayan tapi masih kurang sesuai 

misalnya dalam mendeskripsikan lingkungan sekolah antara tema 

dan isi tidak sesuai dengan apa yang diamati. Siswa yang mendapat 

skor 0 – 4,9 dicapai 9 siswa yaitu responden A2, M1, A3, R4, A6, 

F, D2, W2, P dengan persentase 31,03% atau kategori kurang. 

Pada ke 9 siswa tersebut dalam membuat tulisan deskripsi denag 

tema lingkungan sekolah antara isi dengan tema tidak sesuai sama 

sekali dengan apa yang diamati. Rata-rata kelas untuk aspek 

kesesuaian tema dengan isi diperoleh 5,14 ber kategori cukup 
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b) Organisasi isi 

Tabel 17. Kemampuan Mengorganisasi Isi 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
8 
12 
9 

0 
27,58 
41,37 
31,03 

156,4 : 29 = 
5,70 
Berkategori 
Cukup   

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini belum ada siswa yang memperoleh skor 9 – 10  

dengan kategori amat baik. Siswa yang mendapat skor 7 – 8,9 

dicapai 8 siswa yaitu responden R1, H, R3, N1, L, E2, R4, W3  

dengan persentase 27,58% atau kategori baik. Pada aspek ini ke 8 

siswa tersebut dalam mendeskripsikan lokasi tempat sudah padat 

informasinya tetapi kurang tuntas.  Siswa yang mendapat skor 5 - 6,9 

dicapai 12 siswa yaitu responden A1, R2, A3, D1, A5, I, W1, D2, 

W2, A7, P, M2 dengan persentase 41,37 % atau kategori cukup. 

Pada aspek ini ke 12 siswa tersebut dalam menuliskan deskripsi 

lingkungan sekolah sudah cukup informasinya tapi kurang jelas. 

Siswa yang mendapat skor 0 - 4,9 dicapai 9 siswa yaitu reaponden 

K, M1, E1, A4, A6, F, W2, P, B  dengan persentase 31,37% atau 

kategori kurang. Pada aspek ini ke 9 siswa dalam menuliskan 

deskripsi tentang lingkungan sekolah tidak jelas informasinya. Rata-

rata kelas untuk kemampuan mengorganisasikan isi pada siklus I 

adalah 5,70 berkategori cukup 
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c) Kemampuan menggambarkan objek 

  Tabel 18. Kemampuan Menggambarkan Objek  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
8 
13 
8 

0 
27,58 
44,82 
27,58 

155,6 : 29 = 
5,36 
Berkategori 
Cukup  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini belum ada siswa yang memperoleh skor 9 – 10 

dengan kategori baik sekali. Siswa yang mendapat skor 7 – 8,9 

dicapai 8 siswa yaitu responden R1, H, R3, I, N1, L, E2, W3, dengan 

persentase 27,58% atau kategori baik. Pada aspek ini ke 8 siswa 

tersebut sudah dapat membangkitkan daya khayal dari objek yang 

diamati tapi masih kurang tuntas.  Siswa yang mendapat skor 5 – 6,9 

dicapai 13 siswa yaitu responden A1, K, A2, R2, A3, D1, A5, W1, 

R4, W2, A7, P, M2 dengan persentase 44,82% atau kategori cukup. 

Pada aspek ini ke 13 siswa dalam membangkitkan daya khayal 

masih kurang. Siswa yang mendapat skor 0 – 4,9 dicapai 8 siswa 

yaitu responden M1, E1, A4, N2, A6, F, D2, B dengan persentase 

27,58% atau kategori kurang. Pada aspek ini ke 8 siswa dalam 

membuat deskripsi tentang lingkungan sekolah belum bisa 

membangkitkan daya khayal. Rata-rata kelas untuk kemampuan 

menggambarkan objek pada siklus I adalah 5,36 dengan kategori 

cukup 
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2) Penggunaan kalimat  

Tabel 19. Kemampuan Menggunakan Kalimat  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali
Baik 
Cukup  
Kurang 

17 – 20 
12 – 16,9 
8 – 11,9 
0 – 7,9 

0 
8 

11 
10 

0 
27,58 
37,93 
34,48 

238,1 : 29 = 
8,21 
Berkategori 
Cukup  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek kemampuan menggunakan kalimat, siswa yang 

mendapat skor 12 – 16,9 dicapai 8 siswa yaitu responden R1, H, R2, 

R3, L, E2, R4, W3, dengan persentase 27,58 % atau kategori baik. 

Pada aspek ini ke 8 siswa ini dalam menuliskan tata kalimat sudah 

baik tapi masih kurang jelas. Siswa yang mendapat skor 8 – 11,9 

dicapai 11 siswa yaitu responden A1, K, A3, D1, A5, I, N1, W1, W2, 

A7, M2 dengan persentase 37,93% atau kategori cukup. Dalam 

menggunakan kalimat termasuk tata kalimant masih kurang sehingga 

masih perlu adanya perbaikan. Siswa yang mendapat skor 0 -7,9 

dicapai 10 siswa yaitu responden A2, M1, E1, A4, N2, A6, F, D2, P, 

B dengan persentase 34,48% atau kategori kurang. Dalam 

menggunakan kalimat dan tata kalimat belum bisa karena kurangnya 

latihan dalam menggunakan kalimat. Rata-rata kelas untuk 

kemampuan menggunakan kalimat pada siklus I adalah 8,21 dengan 

kategori cukup. 
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3) EYD  

a). Pungtuasi  

 Tabel 20. Kemampuan Menggunakan Pungtuasi 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
9 
10 
10 

0 
31,03 
34,48 
34,48 

161,6 : 29 = 
5,57 
berkategori 
cukup  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini siswa yang mendapat skor 7 – 8,9 dicapai 9 

siswa yaitu responden R1, H, R3, N1, L, E2, R4, P, W3, dengan 

persentase 31,03% atau kategori baik. Dalam penulisan tanda baca 

pada ke 9 siswa tersebut masih kurang baik, siswa kurang 

memperhatikan letak tanda baca pada setiap kalimat.  Siswa yang 

mendapat skor 5 – 6,9 dicapai 10 siswa yaitu responden K, R2, A3, 

D1, A5, I, W1, W2, A7, M2 dengan persentase 34,48% atau 

kategori cukup. Dalam aspek ini ke 10 siswa kurang 

memperhatikan tanda baca pada setiap kalimat yang ditulis. Siswa 

yang mendapat skor 0 – 4,9 dicapai 10 siswa yaitu repsonden A1, 

A2, M1, E1, A4, N2, A6, F, D2, B dengan persentase 34,48% atau 

kategori kurang. Dalam aspek ini ke 10 siswa tidak memperhatikan 

tanda baca, contohnya untuk mengakhiri sebuah kalimat tidak 

diberi tanda titik.  Rata-rata kelas untuk aspek kemampuan 
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menggunakan pungtuasi pada siklus I adalah 5,57 dengan kategori 

cukup.  

b) Ejaan  

 Tabel 21. Kemampuan Menggunakan Ejaan  

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 

2 

3 

4 

Baik sekali 

Baik 

Cukup  

Kurang 

9 – 10 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 – 4,9 

0 

9 

14 

6 

0 

31,03 

48,27 

20,68 

171 : 29 = 

5,89 

berkategori 

cukup  

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek ini belum ada siswa yang mendapat skor 9 – 10 

untuk kategori baik sekali. Siswa yang mendapat skor 7 – 8,9 

dicapai 9 siswa yaotu responden R1, H, R3, N1, L, E2, R4, W3, 

M2 dengan persentase 31,03% atau kategori baik. Penggunaan 

ejaan pada menulis deskripsi tentang lingkungan sekolah sudah 

mulai memperhatikan sesuai dengan EYD. Siswa yang mendapat 

skor 5 – 6,9 dicapai 14 siswa yaitu responden A1, K, E1, R2, A3, 

A4, D1, A5, I, W1, W2, A7, P, B dengan persentase 48,27 % atau 

kategori cukup. Pada penulisan ejaan pada kalimat ke 14 siswa 

tersebut kurang memperhatikan ejaan.  Siswa yang mendapat skor 

0 – 4,9 dicapai 6 siswa yaitu responden A2, M1, N2, A6, F, D2, 

dengan persentase 20,68% atau kategori kurang. Pada aspek ini ke 

6 siswa dalam menulis kalimat tidak memperhatikan ejaan yang 
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benar. Hal ini terlihat penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai.  

Rata-rata kelas yang dperoleh untuk aspek ini adalah 5,89 dengan 

kategori cukup. 

4) Diksi  

Tabel 22. Kemampuan Memilih Kata (Diksi)  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan 

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

14 - 15 
10 – 13,5 
7 – 9,9  
0 – 6,9 

0 
7 

10 
12 

0 
24,13 
34,48 
41,37 

225,3 :29 = 
7,76 
berkategori 
cukup  

 Jumlah  29 100  
Pada aspek ini, siswa yang mendapat skor 10 – 13,5 dicapai 7 

siswa yaitu responden R1, H, R3, N1, E2, R4, W3 dengan persentase 

24,13% atau kategori baik. Pada aspek ini ke 7 siswa dalam memilih 

kata sudah baik. Siswa yang mendapat skor 7 – 9,9 dicapai 10 siswa  

yaitu responden A1, K, R2, A3, R3, A5, L, A7, P, M2 dengan 

persentase 34,48% atau kategori cukup. Pada aspek ini ke 10 siswa 

dalam memilih kata masih kurang baik.  Siswa yang mendapat skor 0 

– 6,9 dicapai 12 siswa yaitu responden A2, M1, E1, A4, D1, W1, N2, 

A6, F, D2, W2, B dengan persentase 41,37%.atau kategori kurang. 

Pada aspek ini ke 12 siswa belum bisa memilih kata yang tepat untuk 

membuat kalimat.  Rata-rata kelas yang diperoleh untuk kemampuan 

memilih kata (Diksi) adalah 7,76 dengan kategori cukup.   

5) Koherensi dan kohesi  
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Tabel 23.  Kemampuan Menyusun Kesatuan dan Kepaduan Paragraf 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan 

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

14 - 15 
10 – 13,5 
7 – 9,9  
0 – 6,9 

0 
6 

15 
8 

0 
20,38 
51,72 
27,58 

232,5 : 29 = 
7,70 
Berkategori 
cukup.  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini siswa yang mendapat skor 10 – 13,5 dicapai 6 

siswa yaitu responden R1, R3, N1, E2, R4, W3 dengan persentase 

20,38% atau kategori baik. Pada aspek ini ke 6 siswa dalam 

membuat paragraf sudah ada keterkaitan tapi masih kurang. Siswa 

yang mendapat skor 7 – 9,9 dicapai 15 siswa yaitu responden A1, K, 

H, R2, A3, D1, A5, I, L, W1, W2, A7, P, M2 dengan persentase 

51,72 % atau kategori cukup. Pada aspek ini ke 15 siswa tersebut 

dalam menyusun kepaduan antara paragraf masih kurang baik.  

Siswa yang mendapat skor 0 – 6,9 dicapai 8 siswa yaitu responden 

A2, M1, E1, A4, N2, A6, F, D2, B, dengan persentase 27,58% atau 

kategori kurang. Pada aspek tersebut ke 8 siswa masih belum bisa 

menyusun paragraf dengan baik.  Rata-rata kelas yang dicapai adalah 

7,70 dengan kategori cukup.  

b. Hasil Nontes 

Hasil nontes berupa wawancara, dan observasi,. 
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1) Wawancara  

Wawancara dilakukan terhadap enam (6) siswa, yaitu dua 

siswa yang memperoleh nilai baik, dua siswa yang memperoleh 

nilai cukup dan dua siswa yang memperoleh nilai kurang.  

Berdasarkan hasil wawancara dari semua siswa rata-rata 

merasa senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dengan menggunakan pendekatan kontektsual komponen inkuiri. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran dilakukan diluar kelas untuk  

mengamati objek secara langsung sebagai bahan menulis deskripsi. 

Dari siswa yang mendapat nilai baik mengatakan bahwa untuk 

materi tentang menulis deskripsi akan lebih paham bila 

pembelajaran dilakukan diluar kelas dan mengamati objek secara 

langsung daripada pembelajaran didalam kelas dan hanya 

mengamati objek pada gambar, dan materi menulis deskripsi juga 

lebih mudah untuk dipahami. Mereka lebih mudah dalam membuat 

kerangka karangan dan mengembangkan menjadi sebuah karangan. 

Sedangkan menurut pendapat siswa yang memperoleh nilai cukup 

mengatakan bahwa mereka masih mengalami kesulitan untuk 

memahami tentang menulis deskripsi terutama dalam menuliskan 

gagasan atau ide karangan sesuai dengan apa yang diamati. 

Sementara menurut siswa yang memperoleh nilai kurang merasa 

kesulitan dalam menyesuaikan isi dengan tema dan 

menggambarkan objek yang diamati ke dalam bentuk kalimat. 
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2) Observasi 

a) Pengamatan aktivitas siswa 

Tabel 24. Rekap Pengamatan aktivitas siswa 

No Aspek yang diamati Persentase 

1 Siswa melibatkan diri dalam 

kegiatan 

48,27% 

2 Siswa aktif dalam kelompok 44,82% 

3 Siswa memperhatikan guru 51,72% 

4 Siswa aktif dalam mempersiapkan 

tugas dari guru 

44,82% 

5 Siswa berani membacakan hasil 

karya didepan kelas  

41,37% 

6 Siswa mampu membuat tulisan 

deskripsi dengan baik  

20,68% 

7 Kualitas menulis deskripsi siswa  13,78% 

8 Berusaha melihat pekerjaan teman 75,86% 

9 Siswa berjalan-jalan tidak 

mengamati objek 

68,95% 

10 Respon siswa dalam pembelajaran  48,27% 

 Rata-rata 45,85% 

 

Berdasarkan penelitian aktivitas siswa, diperoleh persentase 

tiap aspek sebagai berikut: siswa melibatkan diri dalam kegiatan 

pembelajaran ada 48,27%, siswa aktif dalam kelompok ada 

44,82%, siswa memperhatikan penjelasan guru ada 51,72%, siswa 

aktif dalam melaksanakan tugas dari guru ada 44,82%, siswa 

berani membacakan hasil karya didepan kelas ada 41,37%, siswa 
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mampu membuat tulisan deskripsi dengan baik ada 20,68%, 

kualitas menulis deskrispi siswa ada 13,79%, berusaha melihat 

pekerjaan teman ada 75,86%, siswa berjalan-jalan tidak mengamati 

objek ada 68,95%, repson siswa dalam pembelajaran ada 48,27%. 

Termasuk kategori kurang. 

 

b) Pengamatan aktivitas guru 

Tabel. 25. Rekap Pengamatan aktivitas guru siklus I 

No Aspek yang diamati 
Siklus 1 

Hasil 
1. Memberi salam  sebelum KBM di mulai 2 

2. Mengabsen  siswa  2 

3. Melaksanakan apersepsi. 2 

4. Guru menyampaikan materi mudah 

dipahami  

2 

5.  Mengamati kegiatan siswa  3 

6. Memberikan motivasi kepada siswa  2 

7. Memberikan pengarahan  pada siswa 

dalam melakukan pengamatan 

2 

8 Menggunakan media secara efektif 2 

9 Memberi rangsangan berfikir pada 

kelompok dalam memecahkan masalah. 

2 

10 Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menyampaikan hasil  

2 

11 Melakukan refleksi 2 

12 Memberi penilaian. 2 

13 Memberikan penghargaan. 3 

 Jumlah  28 
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 Rata-rata  2,6 
 Persentase 56% 
 kategori Cukup  

 
Berdasarkan tabel pengamatan aktivitas guru diperoleh hasil 

sebagai berikut: guru dalam mempersiapkan rencana pembelajaran 

meliputi guru memberi salam sebelum KBM di mulai memperoleh 

nilai 2(cukup), guru mengabsen siswa memperoleh nilai 2 (cukup), 

melaksanakan apersepsi memperoleh nilai 2 (cukup), 

menyampaikan materi mudah dipahami memperoleh nilai 2 

(cukup), mengamati kegiatan siswa memperoleh nilai 3 (baik), 

memberikan motivasi kepada siswa memperoleh nilai 2 (cukup), 

memberikan pengarahan pada siswa dalam melakukan pengamaan 

memperoleh nilai 2 (cukup), menggunakan media secara efektif 

memperoleh nilai 2 (cukup), memberikakan rangsangan befikir 

kelompok daam memecehakan masalah memeperoleh nilai 2 

(cukup), memberikan kesempatan untuk menyampaikan 

hasilmemperoleh nilai 2 (cukup), melakukan refleksi memperoleh 

nilai 2 (cukup), memberikan penilaian memperoleh nilai 2 (cukup), 

memberikan penghargaan memperoleh nilai 3 (baik). Sehingga 

diperoleh jumlah nilai 28 dengan persentase 54% dengan kategori 

cukup.  

c) Hasil Belajar Siswa  
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Tabel 26. Hasil Analisis Tes Siklus 1 

Nop Pencapaian Data Awal Siklus 1 
1 
2 
3 
4 
5 

Rata-rata  
Nilai Terendah  
Nilai Tertinggi 
Belum Tuntas  
Tuntas  

42,93 
25 
70 

96,55% 
3,4 % 

52,03 
34 
73 

79,31 % 
20,68% 

 

Pada awalnya rata-rata nilai yang diperoleh masih kurang. 

Siswa yang dapat mencapai ketuntasan belajar hanya 3,4%. Tetapi 

setelah dilakukan pembelajaran melalu pendekatan kontekstual 

dengan komponen inkuiri diperoleh rata-rata pada siklus 1 sebesar 

52,03 dengan nilai tertinggi 73 dan nilai terendah 34. siswa yang 

sudah mencapai ketuntasan belajar atau mencapai indikator 

keberhasilan sebesar 20,68% dan yang belum sebesar 79,31%. 

3. Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I adalah mengajak siswa 

menulis deskripsi tentang letak sebuah lapangan yang ada dilingkungan 

desa Kaliajir. Selain itu peneliti juga membahas kesalahan-kesalahan yang 

telah dilakukan siswa sebagai tolak ukur siswa sehingga siswa tahu jelas 

dimana letak kesalahannya dan dijadikan contoh untuk tidak 

mengulanginya lagi. Dalam prosesnya siswa yang mengalami kesulitan 

pada siklus I lebih diperhatikan lagi dengan memperlihatkan hasil 

pekerjaannya pada siklus I.  

Pada kegiatan pembelajaran siklus II, guru kembali menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan komponen inkuiri. Guru membentuk 6 
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kelompok siswa. Guru menjelaskan langkah-langkah dalam menulis 

deksripsi kepada siswa sebelum siswa diminta untuk mengamati objek 

yang berbeda dari kemarin. Pada pembelajaran di siklus II ini siswa diajak 

jalan-jalan ke lapangan kemudian di perjalanan setiap kelompok siswa 

diminta mencatat jalan-jalan apa yang dilalui untuk menuju ke lokasi.   

Setelah itu siswa diminta membuat deskripsi letak lapangan sesuai dengan 

hasil pengamatan.  

Hasil dari masing-masing aspek sebagai berikut:  

a. Hasil Tes Siklus II 

Siklus II dilakukan setelah siswa mengikuti tindakan siklus I. Hasil 

yang diperoleh dari uji kemampuan menulis deskripsi siklus II dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel 27. persentase Nilai Hasil Siklus II 

No Interval  Nilai Frekuensi Prosentase 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

21 – 30  
31 – 40  
41 – 50  
51 – 60  
61 – 70  
71 – 80 
81 – 90  
91 – 100  

─ 
─ 
9 
4 
8 
6 
2 
─ 

─ 
─ 

31,03 
13,79 
27,58 
20,68 
6,89 

 Jumlah 29 100% 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui belum ada siswa yang 

mendapatkan nilai maksimal. Siswa yang memperoleh nilai antara 41 – 

50 ada 9 siswa yaitu responden A2, M1, E1, A4, N2, A6, F, D2, B, 
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dengan persentase 31,03%. Perolehan nilai antara 51 – 60 ada 4 siswa  

yaitu responden R2, D1, P, A5 dengan persentase 13,79%. Perolehan 

nilai antara 61 – 70 ada 8 siswa yaitu responden A1, K, A3, I, L, W1, 

W2, A7, dengan persentase 41,37%. Perolehan nilai antara 71 – 80 ada 

6 siswa yaitu responden R1, H, N1, M2,  E2, R4 dengan persentase 

20,68%. Perolehan nilai antara 81 – 90 ada 2 siswa yaitu responden R4 

dan W3. Nilai rata-rata hasil siklus II adalah 62,17%.  

Adapun perolehan rata-rata nilai tiap aspek pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

Tabel. 28. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek pada Siklus II. 

No Aspek  Rata-rata Persentase 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

4 

5 

Pengembangan gagasan 

a. Kesesuaian tema dengan isi 

b. Organisasi isi 

c. Kemampuan menggambarkan. 

Penggunaan kalimat  

EYD 

a. Pungtuasi 

b. Ejaan  

Diksi (pemilihan kata) 

Kohesi dan koherensi 

 

6,44 

6,15 

6,45 

10,75 

 

6,62 

6,75 

9,17 

9,72 

 

64 

62 

65 

54 

 

66 

68 

61 

65 

 Jumlah 62,05 505 

 Rata-rata kelas  7,75 63,12 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari siklus II sebagai berikut. 

Siswa mengalami peningkatan di tiap aspek. Hal ini terbukti dengan 
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hasil tiap aspek perolehan rata-rata tiap aspek seperti 7,75 dengan 

jumlah rata-rata persentase 63,12%. Grafik rata-rata perolehan nilai 

tiap aspek pada siklus II terdapat pada lampiran tiga (3). 

Dibawah ini uraian hasil perolehan nilai tiap aspek. 

1) Pengembangan Gagasan  

Pengembangan gagasan yang dinilai tiga aspek yaitu: kesesuaian 

isi dengan tema, organisasi isi, dan kemampuan mmenggambarkan. 

a) Kesesuaian tema dengan isi 

Tabel 29.  Kemampuan Menyusun Kesesuaian Tema dengan Isi 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
15 
10 
4 

0 
51,72 
34,48 
13,79 

 187 : 29 = 
6,44 
berkategori 
cukup. 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini belum ada yang mencapai nilai amat baik. 

Siswa  yang mendapat skor 7 – 8,9 atau kategori baik dicapai 

oleh 15 siswa yaitu responden R1, H, R2, A3, R3, A5, I, N1, L, 

E2, R4, W2, A7, W3, M2, dengan persentase 51,72%. 

Peningkatan kesesuaian tema dengan isi sudah cukup baik, dan 

yang mendapat skor 5 – 6,9 atau kategori cukup dicapai oleh 10 

siswa yaitu reponden A1, K, M1, E1, A4, D1, D2, A7, P, B 

dengan persentase 34,48 %. Pada aspek ini ke 10 siswa dalam 

menyesuaikan tema dan isi sudah lumayan ada peningkatan, 
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yang mendapat skor 0 – 4,9 atau kategori  kurang dicapai oleh 

4 siswa  yaitu responden A2, N2, A6, F dengan persentase 

13,79 %. Dalam menyesuaikan tema dengan isi masih sangat 

kurang sehingga perlu perbaikan-perbaikan. Rata-rata aspek 

kesesuaian tema dengan isi adalah 6,44 dengan kategori cukup. 

b) Organisasi isi  

Tabel 30.  Kemampuan Mengorganisasi Isi 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
13 
10 
6 

0 
44,82 
34,48 
20,68 

 178,5:29= 
6,15 
berkategori 
cukup 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini belum ada siswa yang mencapai niai 

kategori amat baik. Siswa yang mendapat skor antara 7 – 8,9  

atau kategori baik dicapai oleh 13 siswa yaitu responden A1, 

R1, H, R3, I, N1, L, E2, R4, W3, A5, W1, M2 dengan 

persentase 44,82 %. Peningkatan pada pengorganisasian isi 

karangan sudah baik, tapi belum pada kategori amat baik 

dilihat dari banyaknya siswa yang mendapat skor baik. Siswa 

yang mendapat skor 5 – 6,9 atau kategori cukup dicapai 10 

siswa yaitu responden K, M1, E1, R2, A3, D1, D2, W2, A7, P 

dengan persentase 34,48 % dalam mengorganisasikan isi sudah 

lumayan baik. Siswa yang mendapat skor 0 – 4,9 atau kategori 
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kurang dicapai oleh 6 siswa yaitu responden A2, A4, N2, A6, 

F, B dengan persentase 20,68% pengorganisasi isi karangan 

masih kurang tepat. Rata-rata untuk aspek organisasi isi pada 

siklus II adalah 6, 15 berkategori cukup. 

c) Kemampuan menggambarkan  Objek 

Tabel 31. Kemampuan Menggambarkan Objek 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
15 
10 
4 

0 
51,72 
34,48 
13,79 

 187,1:29= 
6,45 
berkategori 
cukup. 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini belum ada siswa yang mencapai kategori 

amat baik. Siswa yang mendapat skor 7- 8,9 atau kategori baik 

dicapai oleh 15 siswa yaitu responden A1, R1, H, R3, A5, I, 

N1, L, E2, R4, W2, A7, P, W3, M2  dengan persentase 51,72%, 

pada tindakan ke 2 ini kemampuan siswa dalam menggambarka 

objek pada karangan sudah baik dan dapat membangkitkan 

daya khayal dan juga jumlah siswa dalam kategori ini 

meningkatkan. Siswa yang mendapat skor 5 – 6,9 atau kategori 

cukup dicapai 10 siswa yaitu responden K, A2, M1, R1, A3, 

A4, D1, W1, F, D2, dengan persentase 34,48 %. Siswa yang 

mendapat skor 0 – 4,9 atau kategori kurang dicapai 4 siswa 

yaitu responden E1, N2, A6, B  dengan kategori 13,79 %. Rata-
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rata kelas untuk kemampuan ini adalah 6,45 dengan kategori 

cukup. 

2) Penggunaan Kalimat  

Tabel 32. Kemampuan Penggunaan Kalimat 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali
Baik 
Cukup  
Kurang 

17 – 20 
12 – 16,9 
8 – 11,9 
0 – 7,9 

0 
11 
8 
5 

0 
37,93 
27,58 
17,24 

312:29= 
10,75 
berkategori 
cukup. 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini, siswa yang mendapat skor 12 – 16,9 atau 

kategori baik dicapi oleh 11 siswa yaitu responden R1, H, R2, R3, 

A5, I, N1, L, E2, R4, W3 dengan persentase 37,93 %. Kemampuan 

menggunakan kalimat juga meningkat cukup baik, dengan 

meningkatnya jumlah siswa yang mencapai kategori baik. Siswa 

yang mendapat skor 8 – 11,9 atau kategori cukup dicapai oleh 8 

siswa yaitu responden A1, K, A3, D1, A6, W2, A7, M2 dengan 

persentase 27, 58 %.siswa yang mendapat skor 0 – 7,9 atau 

kategori kurang dicapai oleh 5 siswa yaitu responden M1, A4, N2, 

F, B, dengan persentase 17,24 %. Rata-rata kelas untuk 

kemampuan ini adalah 10,75 dengan kategori cukup. 

3) EYD 

a) Pungtuasi  
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Tabel 33. Kemampuan Menggunakan Pungtuasi  

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 

2 

3 

4 

Baik sekali 

Baik 

Cukup  

Kurang 

9 – 10 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 – 4,9 

0 

17 

8 

4 

0 

58,62 

27,58 

13,79 

 192:29= 

6,62 

berkategori 

cukup 

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek ini, siswa yang memperoleh skor 7 – 8,9 atau 

kategori baik dicapai oleh 17 siswa yaitu responden K, R1, H, R2, 

A3, R3, A5, I, N1, L, W1, E2, R4, W2, W3, M2, B, dengan 

persentase 58,62 %. Penggunan pungtuasi sudah tepat, tetapi 

belum sampai pada kategori baik sekali.  Siswa yang memperoleh 

skor 5 – 6,9 atau kategori cukup dicapai oleh 8 siswa yaitu 

responden A1, E1, D1, A6, F, D2, A7, P dengan persentase 27,58 

%. Siswa yang memperoleh skor 0 – 4,9 atau kategori kurang 

dicapai oleh 4 siswa yaitu responden A2, M1, A4, N2, dengan 

persentase 13,79 %. Rata-rata kelas untuk kemampuan 

menggunakan pungtuasi adalah 6,62 kategori cukup. 

b) Ejaan  

Tabel 34. Kemampuan Penggunaan Ejaan  

No Kategori Rentang 

Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 Baik sekali 9 – 10 0 0  196:29= 
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2 

3 

4 

Baik 

Cukup  

Kurang 

7 – 8,9 

5 – 6,9 

0 – 4,9 

15 

10 

4 

51,72 

34,48 

13,79 

6,75 

berkategori 

cukup 

 Jumlah  29 100  

 

Pada aspek ini, siswa yang memperoleh skor 7 – 8,9 atau 

kategori baik dicapai oleh 15 siswa yaitu responden A1, K, R1, 

H, R3, A5, I, N1, L, E2, R4, P, W3, M2, B  dengan persentase 

51,72 % penulisan ejaan sudah tepat tetapi belum sampai pada 

kategori baik sekali. Siswa yang memperoleh skor 5 – 6,9 atau 

kategori cukup dicapai oleh 10 siswa yaitu responden E1, R2, 

A3, A4, D1, W1, F, D2, W2, A7, dengan persentase 34,48 %. 

Penulisan  ejaan pada karangan deskripsi sudah cukup 

lumayan, siswa yang memperoleh skor 0 – 4,9 atau kategori 

kurang dicapai oleh 4 siswa yaitu responden A2, M1, N2, A6 

dengan persentase 13,79 %. Rata-rata kelas untuk aspek 

penulisan ejaan adalah 6,75 berkategori cukup.  

4) Pemilihan Kata (diksi) 

Tabel 35. Kemampuan Memilih Kata (Diksi) 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan 

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

14 - 15 
10 – 13,5 
7 – 9,9  
0 – 6,9 

0 
14 
9 
6 

0 
48,27 
31,03 
20,68 

 266:29= 9,17 
berkategori 
cukup 

 Jumlah  29 100  
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Pada aspek ini, siswa yang memperoleh skor 10 – 13,5 atau 

kategori baik dicapai oleh 14 siswa yaitu responden R1, H, R2, A3, 

R3, A5, I, N1, W1, E2, W2, A7, P, M2, dengan persentase 48, 27 

% dalam memilih kata sudah tepat tetapi belum sampai pada 

kategori baik sekali,dan yang memperoleh skor 7 – 9,9 atau 

kategori baik dicapai oleh 9 siswa yaitu responden A1, K, E1, D1, 

A5, W1, A6, D2, W2 dengan persentase 31,03 % dalam memilih 

kata sudah lumayan, siswa yang memperoleh skor 0 – 6,9 atau 

kategori kurang dicapai oleh 6 siswa A2, M1, A3, N2, A6, B 

dengan persentase 20,68 % pilihan kata masih kurang tepat. Rata-

rata kelas untuk kemampuan memilih kata adalah 9,17 berkategori 

cukup 

5) Kohesi dan koherensi  

Tabel 36. Kemampuan Menyusun Kesatuan dan Kepaduan Paragraf 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan 

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

14 - 15 
10 – 13,5 
7 – 9,9  
0 – 6,9 

0 
15 
10 
4 

0 
51,72 
34,48 
13,79 

282:29= 9,75 
berkategori 
cukup 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini, siswa yang memperoleh skor 10 - 13,5 atau 

berkategori baik dicapai oleh 15 siswa yaitu responden A1, K, R1, 

H, R2, D1, R3, A5, N1, W1, E2, R4, W2, W3, M2 dengan 

persentase 51,72 %. Kemampuan menyusun kesatuan dan 
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kepaduan paragraf sudah mengalami peningkatan hal ini dapat lihat 

dari siswa yang memperoleh nilai kategori baik meningkat. Siswa 

yang memperoleh skor 7 – 9,9 atau berkategori cukup dicapai oleh 

10 siswa yaitu responden M1, E1, A3, I, L, F, D2, A7, P, B dengan 

persentase 34,48 %. Kemampuan menyusun kesatuan dan 

kepaduan paragraf pada kategori cukup, sudah baik. Siswa yang 

memperoleh skor 0 – 6,9 atau kategori kurang dicapai oleh 4 siswa 

dengan persentase 13,79%. Rata-rata kelas pada aspek ini adalah 

9,75 berkategori cukup.  

b. Hasil Nontes  

Hasil nontes berupa wawancara, dan observasi.  

1) Wawancara  

Wawancara pada siklus II dilakukan terhadap enam (6) siswa 

yaitu dua siswa yang memperoleh nilai baik, dua siswa yang 

memperoleh nilai cukup dan dua siswa yang memperoleh nilai 

kurang.  

Berdasarkan wawancara terhadap rata-rata siswa senang 

dengan pembelajaran yang dilakukan diluar kelas. Siswa yang 

mengalami peningkatan nilai mengatakan bahwa mereka senang 

dengan pembelajaran yang sampaikan oleh guru dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual, siswa memahami tentang 

materi menulis deskripsi karena mereka secara langsung 

mengamati objek yang akan di deskripsikan sehingga dapat 
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menemukan ide untuk bahan tulisannya tersebut. Sementara siswa 

yang mendapat nilai cukup mengatakan mereka masih bingung 

dalam melakukan pengamatan dan masih kesulitan untuk 

menuliskan hasil pengamatannya kedalam bentuk kalimat. 

Sedangkan siswa yang mendapat nilai kurang mengatakan bahwa 

mereka masih kesulitan untuk memulai menulis dan cenderung 

melihat hasil teman.  

2) Observasi. 

a) Obervasi aktivitas siswa  

Tabel 37. Rekap Pengamatan aktivitas siswa 

No Aspek yang diamati Persentase 

1 Siswa melibatkan diri dalam kegiatan 89,65% 

2 Siswa aktif dalam kelompok 79,31% 

3 Siswa memperhatikan guru 79,31% 

4 Siswa aktif dalam mempersiapkan tugas 

dari guru 

75,86% 

5 Siswa berani membacakan hasil karya 

didepan kelas  

65,51% 

6 Siswa mampu membuat tulisan 

deskripsi dengan baik  

58,62% 

7 Kualitas menulis deskripsi siswa  27,58% 

8 Berusaha melihat pekerjaan teman 51,27% 

9 Siswa berjalan-jalan tidak mengamati 

objek 

37,93% 

10 Respon siswa dalam pembelajaran  55,17% 

 Rata-rata 56,50% 

 



92 

 

Berdasarkan penelitian aktivitas siswa diperoleh hasil 

persentase tiap aspek sebagai berikut : siswa yang aktif melibatkan 

diri dalam kegiatan ada 89,65%, siswa yang aktif dalam kelompok 

ada 79,31%, siswa yang memperhatikan penjelasan guru ada 

79,31%, siswa yang aktif dalam melaksanakan tugas dari guru 

75,86%, siswa yang berani membacakan hasil karya didepan kelas 

ada 65,51%, siswa yang mampu membuat tulisan deskripsi dengan 

baik ada 58,62%, kualitas menulis deskripsi siswa yang sudah 

terlihat ada 27,58%, siswa yang berusaha melihat pekerjaan teman 

ada 51,72%, siswa yang berjalan-jalan tidak melihat objek ada 

37,93%, respon siswa dalam pembelajaran ada 55,17%. Sehingga 

diperoleh rata-rata persentase 56,50%. Termasuk kategori cukup 

b) Observasi aktivitas guru 

Tabel 38. Rekap aktivitas guru 

No Aspek yang diamati 
Siklus 2 

Hasil 

1. Guru memberi salam  sebelum KBM di 

mulai 

3 

 

2. Guru mengabsen  siswa  3 

3. Melaksanakan apersepsi. 3 

4. Guru menyampaikan materi mudah 

dipahami 
3 

5.  Mengamati kegiatan siswa  3 

6. Memberikan motivasi kepada siswa  3 

7. Memberikan pengarahan  pada siswa 

dalam melakukan pengamatan 
3 
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8. Menggunakan media secara efektif 3 

9. Memberi rangsangan berfikir pada 

kelompok dalam memecahkan masalah. 
3 

10. Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menyampaikan hasil  
3 

11. Melakukan refleksi 3 

12. Memberi penilaian. 3 

13. Memberikan penghargaan. 4 

 Jumlah 40 

 Rata-rata 3,0 

 Persentase 77% 

 Kategori  Baik 

 

Berdasarkan penelitian aktivitas guru diperoleh hasil tiap 

aspek sebagai berikut: guru memberi salam sebelum KBM dimulai 

memperoleh nilai 3 (baik), guru mengabsen siswa memperoleh 

nilai 3 (baik), melaksanakan apersepsi memperoleh nilai 3 (baik), 

menyampaikn materi mudah dipahami memperoleh nilai 3 (baik), 

mengamati siswa memperoleh nilai 3 (baik), memberikan motivasi 

kepada siswa memperoleh nilai 3 (baik), memberikan pengarahan 

pada siswa dalam melakukan pengamatan memperoleh nilai 3 

(baik), menggunakan media secara efekatif memperoleh nilai 3 

(baik), memberikan rangsangan berfikir pada kelompok dalam 

memcahkan masalah memperoleh nilai 3 (baik), memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menyampaikan hasil memperoleh 

nilai 3 (baik), melakukan refleksi memperoleh nilai 3 (baik), 
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memberi informasi memperoleh informasi memperoleh nilai 3 

(baik), memberikan penilaian memperoleh nilai 3 (cukup), 

memberikan penghargaan memperoleh nilai 4 (baik). Sehingga 

diperoleh jumlah nilai 40 dengan persentase yang dicapai 77%.   

c) Hasil Belajar Siswa  

Tabel 39. Hasil Analisis Tes Siklus 2 

No Pencapaian Siklus I Siklus 1I 
1 
2 
3 
4 
5 

Rata-rata  
Nilai Terendah 
Nilai Tertinggi 
Belum Tuntas  
Tuntas  

52,03 
34 
73 

79,31% 
20,68% 

61,44 
42 
83 

58,62 % 
41,37% 

 

Pada awalnya rata-rata nilai yang diperoleh masih kurang. 

Siswa yang dapat mencapai ketuntasan belajar hanya 20,68%. 

Tetapi setelah dilakukan pembelajaran melalui pendekatan 

kontekstual dengan komponen inkuiri diperoleh rata-rata pada 

siklus 2 sebesar 61,44 dengan nilai tertinggi 83 dan nilai terendah 

42. siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar atau mencapai 

indikator keberhasilan sebesar 41,37% dan yang belum sebesar 

58,62%. 

4. Hasil Siklus III 

Tindakan siklus III dilakukan karena hasil pada siklus II masih 

terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai kurang. Adapun tindakan 

yang dilakukan adalah mengajak siswa menulis deskripsi dengan tema 

lingkungan balai desa Kaliajir. Selain itu peneliti juga membahas 
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kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan siswa sebagai tolak ukur siswa 

sehingga siswa tahu jelas dimana letak kesalahannya dan dijadikan contoh 

untuk tidak mengulanginya lagi. Dalam prosesnya siswa yang mengalami 

kesulitan pada siklus II lebih diperhatikan lagi dengan memperlihatkan 

hasil pekerjaannya pada siklus II. Hasil dari masing-masing aspek sebagai 

berikut:  

a. Hasil Tes Siklus III 

Siklus III dilakukan setelah siswa mengikuti tindakan siklus II. 

Hasil yang diperoleh dari uji kemampuan menulis deskripsi pada siklus 

III dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Tabel 40.Persentase Nilai Siklus III  

No Interval  Nilai Frekuensi Prosentase 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

21 – 30  
31 – 40  
41 – 50  
51 – 60  
61 – 70  
71 – 80 
81 – 90  
91 – 100  

─ 
─ 
─ 
3 
5 

12 
8 

─ 
─ 
─ 

10,34 
17,24 
41,37 
27,58 

 Jumlah 29 100% 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui belum ada siswa yang 

mendapatkan nilai maksimal. Siswa yang memperoleh nilai antara 51 – 

60 ada 3 siswa yaitu responden A2, M1, N2, dengan persentase 

10,34%. Perolehan nilai antara 61 – 70 ada 5 siswa yaitu responden 

E1, A4, F, D2, B, dengan persentase 17,24%. Perolehan nilai antara 71 
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– 80 ada 12 siswa yaitu responden A1, K, R2, A3, D1, A5, I, W1, W2, 

A7, P, M2, , dengan persentase 41,37%. Prolehan nilai antara 81 – 90 

ada 9 siswa yaitu responden R1, H, R3, N1, L, E2, R4,W3,  dengan 

persentase 10,34%. Perolehan nilai antara 71 – 80 ada 4 siswa yaitu 

responden R1, N1, E2, W3 dengan persentase 13,79%. Nilai rata-rata 

hasil siklus I adalah 52,03%. 

Adapun perolehan rata-rata nilai tiap aspek pada siklus III 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 41. Rata-rata Perolehan Nilai Tiap Aspek 

No Aspek  Rata-rata Persentase 
1 
 
 

 
2 
3 
 
 
4 
5 

Pengembangan gagasan 
a. Kesesuaian tema dengan isi 
b.Organisasi isi 
c. Kemampuan menggambarkan. 

Penggunaan kalimat  
EYD 
a. Pungtuasi 
b. Ejaan  
Diksi (pemilihan kata) 
Kohesi dan koherensi 

 
7,39 
7,21 
7,46 

13,15 
 

7,21 
7,69 

11,29 
11,61 

 
74 
72 
75 
66 
 

72 
77 
75 
77 

 Jumlah 72,92 588 

 Rata-rata kelas  9,11 73,5 

 
Kesimpulan yang dapat diambil dari siklus III sebagai berikut. 

Siswa mengalami peningkatan di tiap aspek penilaian. Hal ini terbukti 

tiap aspek memperoleh rata-rata sebesar 9,11 dengan jumlah 

persentase 73,5%. Grafik rata-rata perolehan nilai tiap aspek pada 

siklus III terdapat pada lampiran empat (4). 



97 

 

Dibawah ini diuraikan hasil perolehan nilai tiap aspek. 

1) Pengembangan gagasan  

Pengembangan gagasan dinilai tiga aspek, yaitu kesesuaian tema 

dengan isi, organisasi isi, dan kemampuan menggambarkan objek. 

a) Kesesuaian tema dengan isi 

Tabel 42. Kemampuan Menyesuaikan Tema dengan Isi 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
25 
4 
0 

0 
86,20 
13,79 

0 

 214,5:29= 
7,39 
berkategori 
baik 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini tidak ada siswa yang mencapai kategori 

amat baik. Siswa yang mendapat skor antara 7 – 8,9 atau 

kategori baik dicapai oleh 25 siswa yaitu responden A1, K, R1, 

H, M1, E1, R2, A3, A4, A6, D1, R3, A5, I, N1, L, W1, E2, D2, 

W2, A7, P, W3, M2, B dengan persentase 86,20 %. 

Peningkatan nilai pada kesesuaian  tema dengan isi pada siklus 

III sangat bagus. Siswa yang mendapat skor antara 5 – 6,9 atau 

kategori cukup dicapai oleh 4 siswa yaitu A2, N2, R4, , F, 

dengan persentase 13,79 %. Kesesuaian tema dengan isi sudah 

cukup. Tidak ada siswa yang memperoleh kategori kurang. 

Rata-rata kelas pada aspek ini adalah 7,39 dengan kategori 

baik. 
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b) Organisasi isi 

Tabel 43. Kemampuan Mengorganisasi Isi  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
20 
9 
0 

0 
68,95 
31,03 

0 

206,5:29= 
7,12 
berkategori 
baik  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini tidak ada yang mencapai kategori amat 

baik. Siswa yang mendapat skor antara 7 – 8,9 atau kategori 

baik dicapai oleh 20 siswa yaitu responden A1, R1, H, A3, D1, 

R3, A5, A6, I, N1, L, W1, E2, D2, W2, A7, P, W3, M2, B , 

dengan persentase 68,95 %. Dalam membuat tulisan deskripsi 

siswa sudah lebih paham,hal ini terlihat dari hasil deskripsi 

sudah padat informasi yang ditulis dan cukup tuntas. Siswa 

yang mendapat skor antara 5 – 6,9 atau kategori cukup dicapai 

oleh 9 siswa yaitu responden K, A2, M1, E1, R2, A4, N2, F, 

D2, dengan persentase 31,03 %. Dalam mengorganisasi isi 

kriteria informasi cukup baik. Tidak ada siswa yang 

memperoleh kriteria kurang. Rata-rata kelas pada aspek ini 

adalah 7,12 dengan kategori baik.  

c) Kemampuan menggambarkan objek  
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Tabel 44. Kemampuan Menggambarkan Objek  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
24 
5 
0 

0 
82,75 
17,24 

0 

 216,5:29= 
7,46 
berkategori 
baik 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini tidak ada siswa yang mencapai kategori 

amat baik. Siswa yang mendapat skor antara 7 – 8,9 atau 

kategori baik dicapai oleh 24 siswa yaitu responden A1, K, A2, 

R1, H, R2, A3, A4, D1, R3, A5, I, N1, L, W1, E2, R4, F, D2, 

W2, A7, P, W3, B, dengan persentase 82,75 %. Dalam 

menggambarkan objek siswa sudah baik, hal ini terlihat pada 

hasil tulisan deskripsi sudah dapat membangkitkan daya khayal 

dan jumlah siswa yang memperoleh kategori baik juga 

meningkat. Siswa yang mendapat skor antara 5 – 6,9 atau 

kategori cukup dicapai oleh 5 siswa yaitu responden M1, E1, 

N2, A6, B, dengan persentase 17,24 %. Tidak ada siswa yang 

memperoleh kategori kurang. Rata-rata kelas pada aspek ini 

adalah 7,46 dengan kategori baik.  

2) Penggunaan kalimat. 

Tabel 45. Kemampuan Menggunakan Kalimat  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 Baik sekali 17 – 20 0 0 381,5:29= 
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2 
3 
4 

Baik 
Cukup  
Kurang 

12 – 16,9 
8 – 11,9 
0 – 7,9 

23 
6 
0 

79,31 
20,68 

0 

13,15 
berkategori 
baik  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini tidak ada siswa yang mencapai kategori amat 

baik. Siswa yang mendapat skor antara 12 – 16,9 atau kategori baik 

dicapai 23 siswa  yaitu responden A1, K, R1, H, E1, R2, A3, D1, 

R3, A5, I, N1, L, W1, E2, R4, F, D2, W2, A7, P, W3, M2, dengan 

persentase 79,31 %. Dalam membuat tulisan deskripsi siswa sudah 

dapat menggunakan tata kalimat cukup baik. Siswa yang mendapat 

skor antara 8 – 11,9 atau kategori cukup dicapai oleh 6 siswa yaitu 

A2, M1, A4, N2, A6, B dengan persentase 20,68 %. Dalam 

menggunakan tata kalimat pada tulisan deskripsi siswa tersebut 

masih kurang baik. Tidak ada siswa yang memperoleh kategori 

kurang. Rata-rata kelas pada aspek ini adalah 13,15 dengan 

kategori baik. 

3) EYD 

a) Pungtuasi  

Tabel 46. Kemampuan Menggunakan Pungtuasi  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
24 
5 
0 

0 
82,75 
17,24 

0 

 209,3:29= 
7,21 
berkategori 
baik  

 Jumlah  29 100  
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Pada aspek ini tidak ada siswa yang mencapai kategori 

amat baik. Siswa yang mendapat skor antara 7 – 8,9 atau 

kategori baik dicapai oleh 24 siswa yaitu responden A1, K, R1, 

H, E1, R2, A3, D1, R3, A5, I, N1, L, W1, E2, R4, F, D2, W2, 

A7, P, W3, M2, B dengan persentase 82,75 %. Siswa yang 

mencapai kategori baik meningkat membuktikan siswa sudah 

mampu dan berhasil. Siswa yang mendapat skor antara 5 – 6,9 

atau kategori cukup dicapai oleh 5 siswa yaitu responden A2, 

M1, A4, N2, A6, dengan persentase 17,24 %. Tidak ada siswa 

yang memperoleh kategori kurang. Rata-rata kelas pada aspek 

ini adalah 7,21 dengan kategori baik. 

b) Ejaan 

Tabel 47. Kemampuan Penggunakan Ejaan  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

9 – 10 
7 – 8,9 
5 – 6,9 
0 – 4,9 

0 
25 
4 
0 

0 
86,20 
13,79 

0 

223,2:29= 
7,69 
berkategori 
baik  

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini tidak ada siswa yang mencapai kategori 

amat baik. Siswa yang mendapat skor antara 7 – 8,9 atau 

kategori baik dicapai oleh 25 siswa yaitu responden A1, K, R1, 

H, E1, R2, A3, D1, D2, R3, A5, I, N1, L, W1, E2, R4, A6, F, 

W2, A7, P, W3, B  dengan persentase 86,20 %. Penulisan ejaan 
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sudah baik, hal ini terlihat dengan meningkatnya siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori baik. Siswa yang mendapat 

skor antara 5 – 6,9 atau kategori cukup dicapai oleh 4 siswa 

yaitu responden A2, M1, A4, N2, dengan persentase 13,79 %. 

Pada siswa tersebut masih kurang memperhatikan penulisan 

ejaan pada saat menulis deskripsi. Tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori kurang. Rata-rata kelas pada 

aspek ini adalah 7,69 dengan kategori baik. 

 

4) Pemilihan kata (Diksi) 

Tabel 48. Kemampuan Memilih Kata (Diksi)  

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan 

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

14 - 15 
10 – 13,5 
7 – 9,9  
0 – 6,9 

0 
24 
5 
0 

0 
82,75 
17,24 

0 

 327,5:29= 
11,29 
berkategori 
baik 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini tidak ada yang memperoleh kategori amat 

baik. Siswa yang mendapat skor antara 10 – 13,5 atau kategori baik 

dicapai oleh 24 siswa yaitu responden A1, K, R1, H, E1, R2, A3, 

D1, R3, A5, I, N1, L, W1, E2, R4, W2, A7, P, W3, M2, B dengan 

persentase 82,75 %. Pemilihan kata sudah baik, hal ini terlihat pada 

meningkatnya siswa yang memperoleh nilai kategori baik. Siswa 

yang mendapat skor antara 7 – 9,9  atau kategori cukup dicapai 
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oleh 5 siswa  yaitu responden A2, M1, A4, N2, A6 dengan 

persentase 17,24 %, tidak ada siswa yang mendapat nilai kategori 

kurang. Rata-rata kelas pada aspek ini adalah 11,29 dengan 

kategori baik.   

5) Kohesi dan koherensi  

Tabel 49. Kemampuan Menyusun Kesatuan dan Kepaduan Paragraf 

No Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Prosentase Keterangan

1 
2 
3 
4 

Baik sekali 
Baik 
Cukup  
Kurang 

14 - 15 
10 – 13,5 
7 – 9,9  
0 – 6,9 

0 
23 
6 
0 

0 
79,31 
20,68 

0 

336,7:29= 
11,61 
berkategori 
baik 

 Jumlah  29 100  
 

Pada aspek ini tidak ada siswa yang memperoleh kategori 

amat baik. Siswa yang mendapat skor antara 10 – 13,5 atau 

kategori baik dicapai oleh 23 siswa yaitu responden A1, K, R1, H, 

E1, R2, A3, D1, R3, I, A5, N1, L, W1, E2, R4, A6, D2, W2, A7, P, 

W3, M2,  dengan persentase 79,31 %. Dalam menyusun kesatuan 

dan memadukan paragraf sudah mengalami peningkatan hal ini 

terlihat siswa yang mendapat nilai dengan kategori baik bertambah. 

Siswa yang mendapat skor antara 7 – 9,9 atau kategori cukup 

dicapai oleh 6 siswa yaitu responden A2, M1, A4, N2, A6, B  

dengan persentase 79,31 %, tidak ada siswa yang mendapat nilai 

kategori kurang. Rata-rata kelas pada aspek ini adalah 11,61 

dengan kategori baik.  
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b. Hasil Nontes  

Hasil nontes berupa wawancara,dan observasi.  

1) Wawancara  

Wawancara yang dilakukan pada siklus III dlakukan terhadap 

empat (4) siswa yaitu dua siswa yang mendapat nilai baik, dua 

siswa yang mendapat nilai cukup. 

Wawancara terhadap siswa yang berhasil mendapat nilai baik 

mengatakan mereka sudah memahami materi tentang menulis 

deskripsi hal ini terlihat sudah tidak ragu-ragu lagi untuk 

melakukan pengamatan dan dapat menuliskan hasil pengamatan 

menjadi sebuah karangan deskripsi yang baik.  Sementara siswa 

yang mendapatkan nilai cukup mengatakan bahwa mereka sudah 

lumayan bisa menuangkan gagasan atau ide kedalam karangan 

deskripsi hal ini terlihat sudah ada perubahan dalam menulis tidak 

lambat lagi.   

2) Observasi. 

a) Observasi aktivitas siswa  

Tabel 50. Hasil Observasi Aktivitas Siswa  

No Aspek yang diamati Persentase 
1 Siswa melibatkan diri dalam 

kegiatan 
93,10% 

2 Siswa aktif dalam kelompok 96,55% 
3 Siswa memperhatikan guru 86,20% 
4 Siswa aktif dalam mempersiapkan 

tugas dari guru 
82,75% 

5 Siswa berani membacakan hasil 
karya didepan kelas  

72,41% 
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6 Siswa mampu membuat tulisan 
deskripsi dengan baik  

89,65% 

7 Kualitas menulis deskripsi siswa  89,65% 
8 Berusaha melihat pekerjaan teman 13,79% 
9 Siswa berjalan-jalan tidak 

mengamati objek 
13,79% 

10 Respon siswa dalam pembelajaran  89,65% 
 Rata-rata 78,75% 

 

Berdasarkan penelitian aktivitas siswa diperoleh hasil 

persentase tiap aspek sebagai berikut : siswa yang aktif melibatkan 

diri dalam kegiatan ada 93,10%, siswa yang aktif dalam kelompok 

ada 96,55%, siswa yang memperhatikan penjelasan guru ada 

86,20%, siswa yang aktif menjalankan tugas dari guru 82,75%, 

siswa yang berani membacakan hasil karya di depan kelas ada 

72,41%, siswa yang mampu membuat tulisan deskripsi dengan 

baik 89,65%, kualitas menulis deskripsi siswa yang sudah tampak 

ada 89,65%, siswa yang berusaha melihat pekerjaan teman ada 

13,79%, sedangkan respon siswa dalam pembelajaran ada 89,65%.   

Sehingga memperoleh jumlah persentase 78,75%.termasuk  

b) Observasi aktivitas guru  

Tabel 51. Hasil Observasi Aktivitas Guru. 

No Aspek yang diamati 
Siklus 3 

Hasil 
1. Guru memberi salam  sebelum KBM di 

mulai 

4 

2. Mengabsen  siswa  4 

3. Melaksanakan apersepsi. 4 
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4. Guru menyampaikan materi mudah di 

pahami 

3 

5.  Mengamati kegiatan siswa  3 

6. Memberikan motivasi kepada siswa  3 

7. Memberikan pengarahan  pada siswa 

dalam melakukan pengamatan 

3 

8 Menggunakan media secara efektif 3 

9 Memberi rangsangan berfikir pada 

kelompok dalam memecahkan masalah. 

3 

10 Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menyampaikan hasil  

3 

11 Melakukan refleksi 4 

12 Memberi penilaian. 4 

13 Memberikan penghargaan. 4 

 Jumlah   45 
 Rata-rata  3,4 
 Persentase  87 
 Kategori  Baik 

sekali 
 

Berdasarkan penelitian aktivitas guru diperoleh hasil tiap 

aspek sebagai berikut: guru memberikan salam sebelum KBM 

dimulai memperoleh nilai 4 (baik sekali), mengabsen siswa 

memperoleh nilai 4 (baik sekali), melaksanakan apersepsi 

memperoleh nilai 4 (baik sekali), guru menyampaikan materi 

mudah dipahami memperoleh nilai 3 (baik), mengamati kegiatan 

siswa memperoleh nilai 3 (baik), memberikan motivasi kepada 

siswa memperoleh nilai 3 (baik), memberikan pengarahan pada 

siswa dalam melakukan pengamatan memperoleh nilai 3 (baik), 
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menggunakan media secara efektif memperoleh nilai 3 (baik), 

memberikan rangsangan berfikir pada kelompok dalam 

memcahkan masalah memperoleh nilai 3 (baik), memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menyampaikan hasil memperoleh 

nilai 3 (baik), memberikan refleksi memperoleh nilai 4 (baik 

sekali), memberikan penilaian mendapat nilai 4 (baik sekali), 

memberikan penghargaan memperoleh nilai 4 (baik sekali). 

Sehingga memperoleh jumlah 45 dengan persentase 87%. 

Termasuk kategori baik sekali. 

c) Hasil Belajar Siswa  

Tabel 52. Hasil Analisis Tes Siklus 3 

No Pencapaian Siklus 2 Siklus 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Rata-rata  
Nilai Terendah  
Nilai Tertinggi 
Belum Tuntas  
Tuntas  

61,44 
44 
83 

58,62 % 
41,37 % 

73,96 
60 
87 

17 % 
83 % 

 

Pada awalnya rata-rata nilai yang diperoleh masih kurang. 

Siswa yang dapat mencapai ketuntasan belajar hanya 41,37%. 

Tetapi setelah dilakukan pembelajaran melalui pendekatan 

kontekstual  dengan komponen inkuiri diperoleh rata-rata pada 

siklus 3 sebesar 73,96 dengan nilai tertinggi 87 dan nilai terendah 

60. siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar atau mencapai 

indikator keberhasilan sebesar 83% dan yang belum sebesar 17%. 
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B. PEMBAHASAN  

Setelah dilakukan analisis data tes dan nontes diperoleh kenyataan 

penggunaan pendekatan kontekstual pada komponen inkuiri dalam 

pembelajaran materi menulis deskrispsi dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis deskrispsi pada siswa kelas IV SD Negeri I Kaliajir 

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.  

 Pembahasana hasil penelitian mengacu pada perolehan persentase rata-

rata responden yang mengalami peningkatan pada setiap aspek menulis 

deskripsi dari prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III. Pada prasiklus hasil 

tes awal mencapai rata-rata 5,31. Rendahnya  kemampuan siswa dalam 

menulis deskripsi dikarena siswa yang kurang berlatih tentang menulis selain 

itu juga guru dalam mengajar kurang menggunakan pendekatan yang tepat. 

Dalam mengajarkan menulis deskripsi, guru hanya memberi gambaran-

gambaran bagaimana cara menulis deskripsi tanpa memberikan bimbingan 

dan penerapan pendekatan pembelajaran yang kurang tepat. Dari 

permasalahan tersebut maka ada hal yang perlu diperbaharui yakni 

pendekatan pembelajarannya. Dengan pembaharuan tersebut diharapkan 

siswa dapat merasakan proses menulis deskripsi yang baik dan benar.  

Adapun hal-hal yang dinilai dan dianalisis dalam menulis deskripsi 

melalui tindakan kelas dalam prasiklus, siklus I, siklus II dan siklus III adalah 

mengenai aspek 1) mengembangkan gagasana yang meliputi kesesuaian tema 

dengan isi, mengorganisasi isi, kemampuan menggambarkan. 2) penggunaan 
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kalimat, 3) penggunaan EYD, 4) pemilihan kata, 5) kemampuan menyusun 

kepaduan paragaraf. 

1. Peningkatan keterampilan menulis deskripsi.  

Peningkatan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV SD 

Negeri I   Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabnupaten Banjarnegara 

tiap aspeknya dari prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III.  

Tabel 53. Peningkatan Setiap aspek 

No 
 

Aspek 
 

Prasiklus
rata-rata 

Siklus 
I 

rata-
rata 

Siklus 
II 

rata-
rata 

Siklus 
III 

rata-
rata 

Peningkatan 
Aspek 

menulis 
pra-siklus III 

pra-I 
 

I-II 
 

II-III 
 

1 
Kesesuaian 

tema dengan isi 
3.81 5.14 6.44 7.39 3.58 % 1.33% 1.3% 0.95%

2 Organisasi isi 4.3 5.7 6.15 7.12 2.82 % 1.4% 0.45% 0.97%

3 
kemampuan 

menggambarkan 
5.02 5.36 6.45 7.46 2.44 % 0.34% 1.09% 1.01%

4 
penggunaan 

kalimat 
6.67 8.21 10.75 13.15 6.48 % 1.54% 2.54% 2.4% 

5 Pungtuasi 4.72 5.57 6.62 7.12 2.4 % 0.85% 1.05% 0.5% 

6 Ejaan 5 5.89 6.75 7.69 2.69 % 0.89% 0.86% 0.94%

7 Diksi 5.93 7.76 9.17 11.29 5.36 % 1.83% 1.41% 2.12%

8 
kohesi dan 

koherensi 
7.05 7.7 9.72 11.61 4.56 % 2.39% 2.02% 1.89%

 rata-rata 5.31 6.41 7.75 9.11 3.8 % 1.1% 1.34% 1.36%

  

Berdasarkan  tabel 39. dapat dilihat peningkatan keterampilan 

siswa menulis deskripsi tiap aspek di tiap siklus (prasiklus, siklus I,siklus 

II, dan siklus III). Peningkatan aspek-aspek ditiap siklus dapat diperoleh 
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dari rata-rata siswa yang meningkat dari prasiklus, siklus I, siklus II, dan 

siklus III.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil prasiklus, siklus I, siklus 

II, dan siklus III adalah bahwa siswa sudah mengalami peningkatan 

ditiap aspek menulis deskripsi. Hal ini terbukti dengan hasil tiap-tiap 

aspek dari perolehan rata-rata tiap aspek  menulis deskripsi. Yakni 

kesesuaian tema dengan isi pada prasiklus nilai rata-rata 3,81, sementara 

pada siklus I menjadi 5.14, sedangkan pada siklus II menjadi 6,44, dan 

pada siklus III menjadi 7,39 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 

3,58%. Untuk aspek organisasi isi pada prasiklus nilai rata-rata 4,30, 

sementara pada siklus I menjadi 5,70, sedangkan pada siklus II menjadi 

6,15, dan pada siklus III menjadi 7,12 sehingga memperoleh peningkatan 

sebesar 2,82%. Untuk aspek kemampuan menggambarkan pada prasiklus 

nilai rata-rata 5,02 sementara pada siklus I menjadi 5,36, sedangkan pada 

siklus II menjadi 6,45, dan pada siklus III menjadi 7,46 sehingga 

memperoleh peningkatan sebesar 2,44%. Untuk aspek penggunaan 

kalimat pada prasiklus nilai rata-rata 6,67 sementara pada siklus I 

menjadi 8,21, sedangkan pada siklus II menjadi 10,75, dan pada siklus III 

menjadi 13,15 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 6,48%. Untuk 

aspek pungtuasi pada prasiklus nilai rata-rata 4,72 sementara pada siklus 

I menjadi 5,57, sedangkan pada siklus II menjadi 6,62, dan pada siklus 

III menjadi 7,12 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 2,40%. 

Untuk aspek ejaan pada prasiklus nilai rata-rata 5,0, sementara pada 
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siklus I menjadi 5,89, sedangkan pada siklus II menjadi 6,75 dan pada 

siklus III menjadi 7,69 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 2,69%. 

Untuk aspek pilihan kata (diksi) pada prasiklus nilai rata-rata 5,93 

sementara pada siklus I menjadi 7,76, sedangkan  pada siklus II menjadi 

9,17, dan pada siklus III menjadi 11,29 sehingga memperoleh 

peningkatan sebesar 5,36%. Untuk aspek kohesi dan koherensi pada 

prasiklus nilai rata-rata 7,05, sementara pada siklu I menjadi 7,70, 

sedangkan pada siklus II menjadi 9,72 dan pada siklus III menjadi 11,61 

sehingga memperoleh peningkatan sebesar 4,56%. (Grafik terdapat pada 

lampiran 5) 

2.  Perubahan tingkah laku  

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa kelas IV SD 

Negeri I Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara 

selalu bersemangat untuk mengikutinya. Hal ini terlihat ketika mereka 

mendengarkan guru memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan materi mengenai menulis deskripsi.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi siswa pada siklus I, 

siklus II dan siklus III masing-masing dapat diketahui bahwa dalam 

pembelajaran menulis deskripsi dengan pendekatan kontekstual secara 

optimal dapat menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang lebih 

baik, hal ini terlihat dari 6 siswa yang diwawancarai pada siklus I, yaitu 2 

siswa yang berhasil memperoleh nilai baik, 2 siswa yang memperoleh 

nilai cukup, dan 2 siswa yang memperoleh nilai kurang. Dari hasil 
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wawancara dapat diketahui sebagian yang memperoleh nilai baik dapat 

lebih mudah untuk memahami materi menulis deskripsi dengan 

pendekatan kontekstual karena pembelajarannya berlangsung diluar kelas 

dan mengamati objek secara langsung sehingga mereka lebih mudah 

untuk menemukan ide atau gagasan untuk mendeskripsikan objek yang 

diamati tersebut dari pada hanya sekedar mengamati gambar atau 

penjelasan saja dari guru, tetapi siswa yang memperoleh nilai cukup 

menyatakan masih belum bisa memahami materi menulis dskripsi, 

mereka masih merasa kesulitan untuk menemukan ide dan menyesuaikan 

tema dengan isi karangan. Sedangkan bagi siswa yang memperoleh nilai 

kurang masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan isi dengan tema. 

Pada siklus II wawancara dilakukan terhadap enam (6) siswa yaitu dua 

siswa yang memperoleh nilai baik, dua siswa yang memperoleh nilai 

cukup dan dua siswa yang memperoleh nilai kurang. Dari hasil 

wawancara pada siswa yang mengalami peningkatan, dapat diketahui 

bahwa mereka sudah bisa memahami tentang materi menulis deskripsi 

dan tidak ragu-ragu lagi bila disuruh melakukan pengamatan lagi, tetapi 

siswa yang memproleh nilai cukup merasa masih menemui kesulitan 

dalam menulisankan gagasan atau ide. Sedangkan siswa yang 

memperoleh nilai kurang menyatakan masih kesulitan untuk memeulai 

menulis dan cenderung melihat perekerjaan teman. Pada siklus III 

wawancara dilakukan terhadap empat (4) siswa yang itu dua siswa yang 

mengalami peningkatan dan dua siswa yang memperoleh nilai tetap. 
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Pada siswa yang mengalami peningkatan nilai mengatakan bahwa 

mereka sudah sudah bisa memahami materi menulis deskripsi dan sudah 

mampu menulis deskripsi dengan baik serta tidak ragu-ragi lagi bila di 

suruh melakukan pengamatan. Sementara siswa yang memperoleh nilai 

tetap mengatakan sudah lumayan bisa menuangkan gagasan atau ide 

kedalam karangan dan sudah tidak terlihat lambat lagi dalam menulis.  

Pada pelaksanaan tindakan siklus I, siklus II, dan siklus III  dapat di 

peroleh peningkatan baik dari aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan 

aktivitas guru seperti terlihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 54. Rekapitulasi Hasil Peningkatan Pada siklus I, II, dan III. 

No     Aspek yang diamati 

 

Siklus 

Aktivitas 

Siswa 

Hasil 

Belajar 

Aktivitas 

Guru 

1 I 45,85 52,03 54 

2 II 56,50 61,44 77 

3 III 78,75 73,96 87 

4 Jumlah 181,1 187,43 218 

5 Rata-rata 60,36% 62,47% 73,66% 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil dari tabel diatas dapat dilihat ada 

peningkatan aktivitas siswa, hasil belajar dan aktivitas guru . Pada siklus 

I aktivitas siswa meningkat ke siklus II menjadi 56,50% dan pada siklus 

III meningkat menjadi 78,75% dan mencapai rata-rata 54,36%. Pada 

siklus I hasil belajar siswa meningkat menjadi 61,44% dan pada siklus III 

meningkat menjadi 73,96% Sedangkan pada siklus I aktivitas guru saat 
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pembelajaran meningkat ke siklus II menjadi 77% dan pada siklus III 

meningkat menjadi 87% dan mencapai rata-rata 73,66%. 

Dilihat dari tabel tersebut aktivitas siswa, hasil belajar siswa dan 

aktivitas guru  selama kegiatan pembelajaran siklus I, siklus II, dan  

siklus III dapat diketahui bahwa penggunaan pendekatan kontekstual 

dengan komponen inkuiri dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi pada siswa kelas IV SDN I Kaliajir. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian tindakan kelas ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Keterampilan menulis deskripsi dengan pendekatan kontekstual komponen 

inkuiri pada siswa kelas IV SD Negeri I Kaliajir Kecamatan Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara dilihat dari analisis hasil data mengalami 

peningkatan. Dari data tes dapat diketahui peningkatan nilai menulis 

deskripsi dengan pendekatan kontekstual komponen inkuiri, berupa tiap 

aspek seperti kesesuaian tema dengan isi pada prasiklus nilai rata-rata 

3,81, sementara pada siklus I menjadi 5.14, sedangkan pada siklus II 

menjadi 6,44, dan pada siklus III menjadi 7,39 sehingga memperoleh 

peningkatan sebesar 3,58%. Untuk aspek organisasi isi pada prasiklus nilai 

rata-rata 4,30, sementara pada siklus I menjadi 5,70, sedangkan pada 

siklus II menjadi 6,15, dan pada siklus III menjadi 7,12 sehingga 

memperoleh peningkatan sebesar 2,82%. Untuk aspek kemampuan 

menggambarkan pada prasiklus nilai rata-rata 5,02 sementara pada siklus I 

menjadi 5,36, sedangkan pada siklus II menjadi 6,45, dan pada siklus III 

menjadi 7,46 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 2,44%. Untuk 

aspek penggunaan kalimat pada prasiklus nilai rata-rata 6,67 sementara 

pada siklus I menjadi 8,21, sedangkan pada siklus II menja
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di 10,75, dan pada siklus III menjadi 13,15 sehingga memperoleh 

peningkatan sebesar 6,48%. Untuk aspek pungtuasi pada prasiklus nilai 

rata-rata 4,72 sementara pada siklus I menjadi 5,57, sedangkan pada siklus 

II menjadi 6,62, dan pada siklus III menjadi 7,12 sehingga memperoleh 

peningkatan sebesar 2,40%. Untuk aspek ejaan pada prasiklus nilai rata-

rata 5,0, sementara pada siklus I menjadi 5,89, sedangkan pada siklus II 

menjadi 6,75 dan pada siklus III menjadi 7,69 sehingga memperoleh 

peningkatan sebesar 2,69%. Untuk aspek pilihan kata (diksi) pada 

prasiklus nilai rata-rata 5,93 sementara pada siklus I menjadi 7,76, 

sedangkana pada siklus II menjadi 9,17, dan pada siklus III menjadi 11,29 

sehingga memperoleh peningkatan sebesar 5,36%. Untuk aspek kohesi dan 

koherensi pada prasiklus nilai rata-rata 7,05, sementara pada siklus I 

menjadi 7,70, sedangkan pada siklus II menjadi 9,72 dan pada siklus III 

menjadi 11,61 sehingga memperoleh peningkatan sebesar 4,56%.(Grafik 

persentase peningkatan tiap aspek terdapat pada lampiran 5) 

2. Pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan guru pada 

proses belajar mengajar mengalami peningkatan. Pada siklus I adalah 56 

% yang masuk dalam kategori cukup, pada siklus II (77%) yang masuk 

dalam kategori baik, dan pada siklus III (88%) yang masuk pada kategori 

baik sekali. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada 

pembelajaran menulis deskripsi aktivitas siswa saat proses belajar 

mengajar berlangsung juga mengalami peningkatan guru jadi lebih 
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responsif terhadap siswa karena adanya kelompok belajar mau tidak mau 

guru harus memberikan bimbingan terhadap setiap kelompok selain itu 

guru juga aktif dan kreatif dalam memotivasi siswa dalam belajar, 

sehingga siswa lebih respon terhadap pembelajaran yang sedang 

berlangsung.   

B. Saran  

Penelitian ini dapat digunakana sebagai alternatif pembelajaran menulis 

deskripsi dan mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa. Setelah 

penelitian dilaksanakan, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru, untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa 

kelas tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran diupayakan untuk 

menggunakan pendekatan yang tepat dan menggunakan objek nyata 

sehingga mempermudah siswa untuk mendeskripsi objek dengan baik. 

2. Bagi siswa, disarankan aktif mengikuti pembelajaran dan selalu berlatih 

menulis terutama menulis deskripsi  

3. Bagi penelitian, agar ada penelitian lanjutan dari penelitian ini dengan 

pendekatan ataupun metode yang lain untuk menambah khasanah ilmu 

bahasa.  
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Lampiran 6 
RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I  

Satuan Pendidikan  : SD Negeri I Kaliajir   

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Kelas/ Semester  : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit  

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak.  

II. KOMPETENSI DASAR  

8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll). 

III. INDIKATOR 

8.1.3. Mampu membuat karangan deskripsi berdasarkan pengamatan atau 

informasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar.  

8.1.4. Mampu  membuat karangan deskripsi dengan baik.  

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

•  Siswa mampu membuat karangan deskripsi berdasarkan pengamatan atau 

informasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar.  

• Siswa mampu membuat karangan deskripsi dengan baik.  

V. MATERI PEMBELAJARAN 

Menulis deskripsi 

Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya untuk memberikan rincian atau 

detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada emosi dan 

menciptakan imajinasi pembaca bagaikan melihat, mendengar, atau 

merasakan langsung apa yang disampaikan penulis. Deskripsi umumnya 
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menggambarkan tentang sesuatu yang dapat diindera. Oleh sebab itu, pada 

umumnya objeknya berupa alam, benda, tempat, suasana, dan manusia.  

Ciri-ciri tulisan deskripsi adalah gambaran apa adanya dan dilukiskan 

dengan sehidup-hidupnya, tidak ada pertimbangan atau pendapat dari 

penulis.  

Langkah-langkah menulis deskripsi adalah:  

1. Menetapkan tema tulisan.  

2. Menetapkan tujuan tulisan. 

3. Mengumpulkan bahan tulisan. 

4. Menyiapkan kerangka karangan. 

Materi pelajaran pada siklus I yaitu menulis deskripsi menggunakan 

objek  sekolah.  

VI. METODE PEMBELAJARAN  

Ceramah, Tanya Jawab, Kelompok, Penugasan. 

VII.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pra Pembelajaran  

1. Mengkondisikan siswa untuk dapat menerima pelajaran  

2. Memberi salam  

3. Mengabsensi siswa. 

B. Kegiatan Awal ( ± 5 menit) 

- Apersepsi: karena temanya “lingkungan” sebagai awal pembelajaran 

guru bertanya pad siswa tentang suasana lingkungan di sekolah. 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari itu yaitu tentang 

menulis deskripsi.  

C. Kegiatan Inti ( ± 50 menit) 

a. Guru menjelaskan tentang materi karangan deskripsi 

b. Guru menayangkan gambar yang telah dipersiapkan  

c. Guru menjelaskan gambar yang telah ditempel di papan tulis.  

d. Siswa mengamati gambar. 

e. Guru bertanya pada siswa tentang suasana di sekolah yang dilihat 

pada gambar.  
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f. Siswa dan guru saling memberi umpan balik. 

g.  Siswa di bagi menjadi 6 kelompok dan pengelompokkannya di 

tentukan oleh guru.  

h. Dengan tehnik curah pendapat siswa dan guru menentukan tema atau 

topik karangan. 

i. Siswa bersama kelompoknya diminta mengamati lingkungan sekolah. 

j. Siswa bersama kelompoknya diminta menulis dan mengumpulkan 

data dari sumber atau objek yang diamati. 

k. Guru memberi tugas kepada siswa untuk mendeskripsikan lingkungan 

sekolah berdasarkan hasil pengamatannya.  

l. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan bimbingan guru. 

Dengan demikian siswa bisa mengetahui cara membuat karangan 

deskrispsi dengan benar.  

m. Siswa membacakan hasil karya di depan kelas. 

n. Siswa dan guru memberikan penghargaan pada siswa yang maju 

dengan memberi tepuk tangan.  

D. Kegiatan Akhir ( ± 15menit) 

a. Guru bersama siswa melakukan refleksi  terhadap proses  dan hasil 

belajar tentang menulis deskripsi. Guru dapat menanyakan beberapa 

hal:  

- Apakah siswa menyukai pembelajaran menulis deskripsi dengan 

pendekatan kontekstual yang dilakukan di luar kelas? 

- Apa perbedaan belajar di dalam dan diluar kelas.  

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa.  

VIII. SUMBER DAN MEDIA 

a.Media  

- Gambar tempat umum (sekolah)  

- Lingkungan sekolah. 

1. Sumber Bahan  

• Darmadi, Kaswan, dkk. 2008. Bahasa Indonesia Kelas IV. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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• Mafrukhi, Nurkholis, Hanif. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia. 

Jakarta: Erlangga  

• Maryuni, Titik. 2007. Ayo Berlatih Mengarang. Surakarta: CV. 

Mediatama. 

• Silabus KTSP.  

IX. EVALUASI  

A. Penilaian.  

Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

B. Penilaian hasil belajar. 

Tes tertulis  

Buatlah karangan deskripsi dengan topik sekolah 

Kaliajir, 27 April 2009 

 

Mengetahui 

Kepala SDN I Kaliajir 

 

 

 

SRI SUTEGOWATI 

NIP. 19620502 198202 2 005 

 

 

Peneliti 

 

 

 

BUDI ROKHAYATI 

NIM.1402907203 
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Lampiran 7 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II  

Satuan Pendidikan  : SD Negeri I Kaliajir   

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Kelas/ Semester  : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 40Menit  

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak.  

II. KOMPETENSI DASAR  

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda 

koma, dll). 

III. INDIKATOR 

8.1.3. Mampu membuat karangan deskripsi berdasarkan pengamatan atau 

informasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar.  

8.1.4. Mampu  membuat karangan deskripsi dengan baik.  

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

• Siswa mampu membuat karangan deskripsi berdasarkan pengamatan atau 

informasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar.  

• Siswa mampu membuat karangan deskripsi dengan baik.  

V. MATERI PEMBELAJARAN 

Menulis deskripsi 

Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya untuk memberikan rincian atau 

detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada emosi dan 

menciptakan imajinasi pembaca bagaikan melihat, mendengar, atau 

merasakan langsung apa yang disampaikan penulis. Deskripsi umumnya 
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menggambarkan tentang sesuatu yang dapat diindera. Oleh sebab itu, pada 

umumnya objeknya berupa alam, benda, tempat, suasana, dan manusia.  

Ciri-ciri tulisan deskripsi adalah gambaran apa adanya dan dilukiskan 

dengan sehidup-hidupnya, tidak ada pertimbangan atau pendapat dari 

penulis.  

Langkah-langkah menulis deskripsi adalah:  

4. Menetapkan tema tulisan.  

5. Menetapkan tujuan tulisan. 

6. Mengumpulkan bahan tulisan. 

7. Menyiapkan kerangka karangan. 

Materi pelajaran pada siklus II yaitu menulis deskripsi menggunakan 

objek lingkungan lapangan desa Kaliajir. 

VI. METODE PEMBELAJARAN  

Ceramah, Tanya Jawab, Kelompok, Penugasan 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pra Pembelajaran  

1.Guru mengkondisikan siswa untuk dapat menerima pelajaran 

2. Memberi salam  

3.Guru mengabsensi siswa. 

B. Kegiatan Awal ( ± 5 menit) 

- Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan lingkungan disekitar kita. 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

C. Kegiatan Inti ( ± 50 menit) 

1. Guru menjelaskan kembali pelajaran pertemuan sebelumnya.  

2. Guru menjelaskan rencana kegiatan pada saat itu, yaitu membuat 

karangan deskripsi tentang lingkungan sekitar. 

3. Guru memberikan contoh model deskripsi berdasarkan gambar suatu 

tempat. 

4. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dan pengelompokkannya di 

tentukan oleh guru.  
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5. Dengan tehnik curah pendapat siswa dan guru menentukan tema atau 

topik karangan  

6. Guru mengajak siswa berjalan-jalan menuju ke lapangan desa Kaliajir 

7. Siswa bersama kelompok di minta mencatat hal-hal yang diamati. 

8. Siswa bersama kelompok berdiskusi untuk menyusun kerangka 

karangan dan boleh bertanya pada kelompok lain atau dengan guru.  

9. Perwakilan siswa melaporkan hasil diskusi kelompok. 

10. Kelompok lain menanggapi hasil laporan kelompok temannya. 

11. Siswa di beri tugas oleh guru untuk membuat karangan deskripsi 

berdasarkan kerangka karangan yang telah di buat.  

12. Siswa mengerjakan tugas membuat karangan deskrispsi 

13.  siswa maju ke depan kelas membacakan hasil karangan. 

14. Siswa lain mendengarkan sambil memberikan koreksi terhadap hasil 

karangan temannya.  

15. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil siswa. 

16. Guru memberikan penghargaan pada siswa yang mendapat nilai 

baik.  

17. Siswa memajang hasil karyanya ditempat yang sudah disediakan. 

D. Kegiatan Akhir ( ± 15menit) 

1. Guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil 

belajar tentang menulis deskripsi. Guru dapat menanyakan beberapa 

hal: 

- Apakah siswa menyukai pembelajaran menulis deskripsi dengan 

pendekatan kontekstual yang dilakukan di luar kelas? 

- Apa perbedaan belajar di dalam dan diluar kelas.  

2. Guru memberi motivasi kepada siswa.  

VIII. SUMBER DAN MEDIA 

E. Media  

- Lingkungan lapangan desa Kaliajir. 

- Chart. 

F. Sumber Bahan  
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• Darmadi, Kaswan, dkk. 2008. Bahasa Indonesia Kelas IV. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

• Mafrukhi, Nurkholis, Hanif. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia. 

Jakarta: Erlangga  

• Maryuni, Titik. 2007. Ayo Berlatih Mengarang. Surakarta: CV. 

Mediatama. 

• Silabus KTSP.  

IX. EVALUASI  

A. Penilaian  

Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

 

B. Penilaian hasil belajar. 

Tes tertulis  

Buatlah karangan deskripsi dengan tema lingkungan sekitar lapangan 

kaliajir. 

 

 

Kaliajir,30 April 2009 

 

Mengetahui 

Kepala SDN I Kaliajir 

 

 

 

SRI SUTEGOWATI 

NIP. 19620502 198202 2 005 

 

 

Peneliti 

 

 

 

BUDI ROKHAYATI 

NIM.1402907203 
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Lampiran 8 

RENCANA PERBAIKAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus III 

Satuan Pendidikan  : SD Negeri I Kaliajir   

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Kelas/ Semester  : IV/II 

Alokasi Waktu  : 2 x 40Menit  

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

8. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam 

bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak.  

II. KOMPETENSI DASAR  

8.1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 

dll). 

III. INDIKATOR 

8.1.3. Mampu membuat karangan deskripsi berdasarkan pengamatan atau     

informasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar.  

8.1.4. Mampu  membuat karangan deskripsi dengan baik.  

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

• Siswa mampu membuat karangan deskripsi berdasarkan pengamatan atau 

informasi dengan memperhatikan penggunaan ejaan yang benar.  

• Siswa mampu membuat karangan deskripsi dengan baik.  

V. MATERI PEMBELAJARAN 

Menulis deskripsi 

Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya untuk memberikan rincian atau 

detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada emosi dan 

menciptakan imajinasi pembaca bagaikan melihat, mendengar, atau 

merasakan langsung apa yang disampaikan penulis. Deskripsi umumnya 
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menggambarkan tentang sesuatu yang dapat diindera. Oleh sebab itu, pada 

umumnya objeknya berupa alam, benda, tempat, suasana, dan manusia.  

Ciri-ciri tulisan deskripsi adalah gambaran apa adanya dan dilukiskan 

dengan sehidup-hidupnya, tidak ada pertimbangan atau pendapat dari 

penulis.  

Langkah-langkah menulis deskripsi adalah:  

1. Menetapkan tema tulisan.  

2. Menetapkan tujuan tulisan. 

3. Mengumpulkan bahan tulisan. 

4. Menyiapkan kerangka karangan. 

Materi pelajaran pada siklus III yaitu menulis deskripsi menggunakan 

objek Lingkungan Balai Desa Kaliajir.  

VI. METODE PEMBELAJARAN  

Ceramah, Tanya Jawab, Kelompok, Penugasan 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

A. Pra Pembelajaran. 

1. Guru mengkondisikan siswa untuk dapat menerima pelajaran  

2. Member salam. 

3. Guru mengabsensi siswa. 

4. Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa gambar lingkungan 

sekitar.misalnya sekolah 

B. Kegiatan Awal ( ± 5 menit) 

Apersepsi dengan Tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan karangan deskripsi. 

C. Kegiatan Inti ( ± 50 menit) 

1. Guru menunjukkan kembali gambar tentang suasana lingkungan 

sekolah. 

2. Guru mengulas kembali materi menulis deskripsi dengan 

menggunakan media gambar lingkungan sekolah. 

3. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan anggota kelompok 

yang berbeda dari siklus sebelumnya.  
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4. Dengan curah pendapat siswa dan guru menentukan tema atau topik 

karangan.  

5. Guru mengajak siswa berjalan-jalan mengunjungi balai desa Kaliajir. 

6. Siswa bersama kelompok mencatat hal-hal yang diamati. 

7. Siswa bersama kelompok mengumpulkan data dari sumber atau objek 

yang diamati.  

8. Siswa bersama kelompok berdiskusi untuk menyusun kerangka 

karangan dan boleh bertanya pada kelompok lain atau dengan guru. 

9. Guru membimbing siswa saat diskusi.  

10. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi. 

11. Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang 

maju. 

12. Guru memberikan tugas pada siswa untuk mengembangkan 

kerangka karangan menjadi karangan deskripsi. 

13. Siswa mengerjakan tugas membuat karangan deskripsi 

14. Perwakilan siswa maju untuk membacakan hasil karangannya.  

15. Siswa lain mendengarkan sambil memberikan koreksi terhadap hasil 

karangan teman. 

16. Guru mengadakan penilaian terhadap hasil karya siswa.  

17. Guru memberikan penghargaan bagi siswa yang mendapat nilai baik.  

18. Siswa memajang hasil karyanya ditempat yang telah disediakan.  

D. Kegiatan Akhir ( ± 15menit) 

1. Guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap proses dan hasil 

belajar tentang menulis deskripsi. Guru dapat menanyakan beberapa 

hal: 

- Apakah siswa menyukai pembelajaran menulis deskripsi dengan 

pendekatan kontekstual yang dilakukan di luar kelas? 

- Apa perbedaan belajar di dalam dan diluar kelas.  

2. Guru memberi motivasi kepada siswa.  
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b. SUMBER DAN MEDIA 

A. Media  

1. Lingkungan balai desa Kaliajir. 

2. Chart  

B. Sumber Bahan  

• Darmadi, Kaswan, dkk. 2008. Bahasa Indonesia Kelas IV. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

• Mafrukhi, Nurkholis, Hanif. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia. 

Jakarta: Erlangga  

• Maryuni, Titik. 2007. Ayo Berlatih Mengarang. Surakarta: CV. 

Mediatama. 

• Silabus KTSP.  

c. EVALUASI  

A. Penilaian  

Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

B. Penilaian hasil belajar. 

Tes tertulis  

Buatlah karangan deskripsi dengan topik balai desa Kaliajir 

 

Kaliajir, 16 Mei 2009 

 

 

Mengetahui 

Kepala SDN I Kaliajir 

 

 

 

SRI SUTEGOWATI 

NIP. 19620502 198202 2 005 

 

 

Peneliti 

 

 

 

BUDI ROKHAYATI 

NIM.1402907203 

 

 



140 

 

Lampiran 9          

 

PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS I 

 

1. Apakah kalian senang dengan materi menulis karangan deskripsi? Apa 

alasannya! 

2. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran menulis 

deskripsi? Apa alasannya! 

3. Bagaimana pemahaman kalian terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi yang dilakukan dengan mengamati objek langsung?  

4. Apakah kesan kalian terhadap pembelajaran tersebut? 

5. Bagaimanakah sikap kalian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? 

 

 

 

 

 

 

Kaliajir, 28 April 2009        

 

Kolaborator     Peneliti  

 

 

WURYANI    BUDI ROKHAYATI  
NIP. 19600215 198608 2 001   NIM.1402907203 
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Lampiran 10             

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS II 

 

1. Apakah kalian senang dengan materi menulis karangan deskripsi? Apa 

alasannya! 

2. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran menulis  dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual komponen inquiri pada materi menulis 

karangan deskripsi? Apa alasannya! 

3. Bagaimana pemahaman kalian terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi yang dilakukan dengan mengamati obyek langsung?  

4. Apakah kesan kalian terhadap pembelajaran tersebut? 

5. Bagaimanakah sikap kalian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? 

 

 

 

 

 

Kaliajir,1 Mei 2009       

 

Kolaborator     Peneliti  

 

 

WURYANI    BUDI ROKHAYATI  
NIP. 19600215 198608 2 001   NIM.1402907203 
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Lampiran 11 

PEDOMAN WAWANCARA 

SIKLUS III 

 

1. Apakah kalian senang dengan materi menulis karangan deskripsi? Apa 

alasannya! 

2. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran menulis  dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual komponen inquiri pada materi menulis 

karangan deskripsi? Apa alasannya! 

3. Bagaimana pemahaman kalian terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi yang dilakukan dengan mengamati obyek langsung?  

4. Apakah kesan kalian terhadap pembelajaran tersebut? 

5. Bagaimanakah sikap kalian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya? 

 

 

 

 

 

 

Kaliajir, 18 Mei 2009      

 
 

Kolaborator     Peneliti  

 

 

WURYANI    BUDI ROKHAYATI  
NIP. 19600215 198608 2 001   NIM.1402907203 
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Lampiran 12 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

No. Resp Aspek yang diamati  Keterangan 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2           1. Siswa aktif melibatkan diri dalam kegiatan.  

2. Siswa aktif dalam kelompok.  

3. Siswa memperhatikan penjelasan guru.  

4. Siswa aktif dalam melaksanakan tugas dari guru.  

5. Siswa berani membacakan hasil karya di depan kelas. 

6. Siswa mampu membuat tulisan deskripsi dengan baik.  

7. Kualitas menulis deskripsi siswa.  

8. Berusaha melihat pekerjaan teman. 

9. Siswa berjalan-jalan tidak mengamati objek.  

10. Respon siswa dalam pembelajaran.  

 
 
 
√  = Tampak  
─ = Tidak tampak 
 

3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
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22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
Jml            

Rata-rata            
%            

Kaliajir, Mei 2009 
 
 
 
 

Kolaborator            Peneliti  

 

 

WURYANI           BUDI ROKHAYATI  
NIP. 19600215 198608 2 001          NIM.14029072 
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Lampiran 13 

LEMBAR PENGAMATAN  AKTIVITAS GURU  
Berilah tanda cek list ( V ) pada setiap hasil yang telah dicapai ! 

 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1. Memberi salam  sebelum KBM di mulai     

2 Mengabsen  siswa      

3 Melaksanakan apersepsi.     

4 Memberikan pertanyaan.     

5 Membimbing siswa dalam berdiskusi 

kelompok  

    

6  Mengamati kegiatan siswa      

7 Memberikan motivasi pada siswa      

8 Memberikan pengaraha pada siswa 

dalam melakukan pengamatan 

    

9 Menggunakan media secara efektif     

10 Memberi rangsangan berfikir pada 

kelompok dalam memecahkan masalah. 

    

11 Memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menyampaikan hasil  

    

12 Memberi penilaian.     

13 Memberikan penghargaan.     

 Jumlah      

 Rata-rata      

 Persentase      

 Kategori      

 
Keterangan : 

1 : Kurang 3  : Baik 

2 : Cukup 4  :  Baik Sekali 
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Lampiran 14 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SD NEGERI I KALIAJIR 

KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

No No. Induk  Nama Siswa Pengkodean 

1 2381 Agus Setiawan  A1 
2 2387 Kusno Aji Santosa K 
3 2389 Alfian Yudi Setyono A2 
4 2405 Risma Nurliana  R1 
5 2406 Hafid Ali Mustaqim H 
6 2407 M. Ihyaudin M1 
7 2408 Ega Pratama  E1 
8 2410 Rifki Hestarini R2 
9 2411 Anisa Lestari A3 

10 2412 Afif Fauzan A4 
11 2413 Danang Prasetyo D1 
12 2414 Ridhlotul Mukhafifah  R3 
13 2415 Anggi Farhana  A5 
14 2416 Ita Qoriah I 
15 2418 Neli Huzaenatun N1 
16 2419 Lilis Endang W L 
17 2421 Widi Astuti  W1 
18 2422 Nasrulloh N2 
19 2423 Eni Indriyani E2 
20 2424 Resti Prihatin R4 
21 2427 Ali Fendi Pamuji  A6 
22 2428 Feri Agus Setiawan  F 
23 2430 Dimas Indriyanto D2 
24 2431 Wahyu Benika  W2 
25 2432 Agung Syururi  A7 
26 2435 Pinky Ninditasari  P 
27 2464 Wulandari W3 
28 2468 Mukhlisin  M2 
29 2510 Bagus Thomas B 
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Lampiran 15 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD NEGERI I KALIAJIR KELAS IV 

MATERI MENULIS DESKRIPSI SIKLUS I 

No Nama siswa 
Nilai Ketuntasan 

Prasiklus Siklus I Tuntas Belum 
tuntas 

1 Agus Setiawan  41 49 − √ 
2 Kusno Aji Santosa 44 50 − √ 
3 Alfian Yudi Setyono 31 39 − √ 
4 Risma Nurliana  68 73 √ − 
5 Hafid Ali Mustaqim 53 67 √ − 
6 M. Ihyaudin 28 34 − √ 
7 Ega Pratama  30 37 − √ 
8 Rifki Hestarini 48 56 − √ 
9 Anisa Lestari 45 50 − √ 
10 Afif Fauzan 25 38 − √ 
11 Danang Prasetyo 33 54 − √ 
12 Ridhlotul Mukhafifah  52 60 − √ 
13 Anggi Farhana  42 54 − √ 
14 Ita Qoriah 50 56 − √ 
15 Neli Huzaenatun 70 73 √ − 
16 Lilis Endang W 51 62 − √ 
17 Widi Astuti  47 51 − √ 
18 Nasrulloh 27 38 − √ 
19 Eni Indriyani 53 74 √ − 
20 Resti Prihatin 52 69 √ − 
21 Ali Fendi Pamuji  30 37 − √ 
22 Feri Agus Setiawan  28 36 − √ 
23 Dimas Indriyanto 31 40 − √ 
24 Wahyu Benika  42 44 − √ 
25 Agung Syururi  40 49 − √ 
26 Pinky Ninditasari  40 53 − √ 
27 Wulandari 63 73 √ − 
28 Mukhlisin  47 54 − √ 
29 Bagus Thomas 34 39 − √ 
 Jumlah  1245 1509 6 23 
 Rata-rata 42,93  52,03 20,68% 79,31% 
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Lampiran 16 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD NEGERI I KALIAJIR KELAS IV 

MATERI MENULIS DESKRIPSI SIKLUS II 

 

No Nama siswa 
Nilai Ketuntasan 

Siklus I Siklus II Tuntas Belum 
tuntas 

1 Agus Setiawan  49 61 − √ 
2 Kusno Aji Santosa 50 61 − √ 
3 Alfian Yudi Setyono 39 44 − √ 
4 Risma Nurliana  73 80 √ − 
5 Hafid Ali Mustaqim 67 76 √ − 
6 M. Ihyaudin 34 44 − √ 
7 Ega Pratama  37 50 − √ 
8 Rifki Hestarini 56 60 − √ 
9 Anisa Lestari 50 65 √ − 
10 Afif Fauzan 38 44 − √ 
11 Danang Prasetyo 54 60 − √ 
12 Ridhlotul Mukhafifah  60 81 √ − 
13 Anggi Farhana  54 60 − √ 
14 Ita Qoriah 56 66 √ − 
15 Neli Huzaenatun 73 79 √ − 
16 Lilis Endang W 62 69 √ − 
17 Widi Astuti  51 66 √ − 
18 Nasrulloh 38 42 − √ 
19 Eni Indriyani 74 79 √ − 
20 Resti Prihatin 69 69 √ − 
21 Ali Fendi Pamuji  37 44 − √ 
22 Feri Agus Setiawan  36 46 − √ 
23 Dimas Indriyanto 40 50 − √ 
24 Wahyu Benika  44 61 − √ 
25 Agung Syururi  49 61 − √ 
26 Pinky Ninditasari  53 60 − √ 
27 Wulandari 73 83 √ − 
28 Mukhlisin  54 71 √ − 
29 Bagus Thomas 39 50 − √ 
 Jumlah   1509 1782 12 17 
 Rata-rata 52,03 61,44 41,37% 58,62% 
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Lampiran 17 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD NEGERI I KALIAJIR KELAS IV 

MATERI MENULIS DESKRIPSI SIKLUS III 

 

No Nama siswa 
Nilai Ketuntasan 

Siklus II Siklus III Tuntas Belum 
tuntas 

1 Agus Setiawan  61 73 √ − 
2 Kusno Aji Santosa 61 74 √ − 
3 Alfian Yudi Setyono 44 60 − √ 
4 Risma Nurliana  80 87 √ − 
5 Hafid Ali Mustaqim 76 84 √ − 
6 M. Ihyaudin 44 60 − √ 
7 Ega Pratama  50 65 √ − 
8 Rifki Hestarini 60 75 √ − 
9 Anisa Lestari 65 75 √ − 

10 Afif Fauzan 44 60 − √ 
11 Danang Prasetyo 60 75 √ − 
12 Ridhlotul Mukhafifah  81 87 √ − 
13 Anggi Farhana  60 77 √ − 
14 Ita Qoriah 66 76 √ − 
15 Neli Huzaenatun 79 85 √ − 
16 Lilis Endang W 69 81 √ − 
17 Widi Astuti  66 78 √ − 
18 Nasrulloh 42 60 − √ 
19 Eni Indriyani 79 86 √ − 
20 Resti Prihatin 69 80 √ − 
21 Ali Fendi Pamuji  44 60 − √ 
22 Feri Agus Setiawan  46 65 √ − 
23 Dimas Indriyanto 50 69 √ − 
24 Wahyu Benika  61 75 √ − 
25 Agung Syururi  61 72 √ − 
26 Pinky Ninditasari  60 76 √ − 
27 Wulandari 83 86 √ − 
28 Mukhlisin  71 79 √ − 
29 Bagus Thomas 50 65 √ − 

 Jumlah  1782 2145 24 5 
 Rata-rata 61,44 73,96 82,75% 17,24% 
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Lampiran 18 

REKAPITULASI NILAI MENULIS DESKRIPSI 

KELAS IV SDN I KALIAJIR KEC. PURWANEGARA 

KABUPATEN. BANJARNEGARA 

1. Agus Setiawan  

No. 

Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

2381 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  

a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
3,5 
5,5 
 
4,5 
 
5 
6 
5,5 
7,5 

 
5 
5,3 
5,5 
 
8 
 
4,5 
5,5 
7,5 
8 

 
6 
6,5 
7 
 
10 
 
6 
7 
8 
10,5 

 
7,5 
6,5 
7,5 
 
12 
 
7 
8 
12 
12 

 
 
2. Kusno Aji Santosa 

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2387 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
5 
5 
 
8 
 
5,5 
5,5 
4,5 
7,5 
 

 
5 
4,5 
5 
 
8,3 
 
5 
6 
7 
8,3 

 
6 
5 
6 
 
10 
 
7 
7,5 
8 
11 

 
8 
6 
7 
 
12,5 
 
7,5 
8 
12,5 
12,5 
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3. Alfian Yudi Santosa  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2439 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek  
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
2 
2,5 
3,5 
 
6,5 
 
3 
4 
4 
5 

 
4 
4,3 
5 
 
7 
 
4 
3,5 
5,5 
5,5 

 
4,5 
4,5 
6 
 
8 
 
4,5 
4 
6 
6,5 

 
6 
5,5 
7 
 
9,5 
 
5 
5,5 
7,5 
7,5 

 
 
 
 
 
 
2. Risma Nurliana  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2405 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek  
Penggunaan kalimat  
EYD  

a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5,5 
7,5 
6 
 
12 
 
7 
6 
 
 

 
7 
7 
7,3 
 
12,5 
 
7 
8 
11,5 
12 

 
8 
7,5 
7,8 
 
15 
 
8 
8,5 
12 
13 

 
8,5 
8,5 
8,5 
 
16 
 
8,5 
8,7 
13,5 
15 

 
 
 
 
 
 



8 

 

5. Hafid Ali Mustakim  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2406 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek  
Penggunaan kalimat  
EYD  

a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5 
7 
6 
 
8,5 
 
5,5 
5,5 
7,5 
7,7 

 
7 
7,3 
7,5 
 
12 
 
7 
7,5 
11 
8 

 
7,5 
7,5 
7,8 
 
15 
 
8 
8 
12 
10 

 
8 
8 
8,5 
 
16,5 
 
8,3 
8,5 
13 
13,5 

 
 
 
6. Muhammad Ihyauddin  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2407 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan  

Penggunaan kalimat  
EYD  

a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
2 
2,5 
3 
5 
 
3 
3,5 
4 
5 

 
5 
4,5 
4,7 
6 
 
4 
4 
5 
5,5 

 
5,5 
5 
5 
6,5 
 
4,5 
4,5 
6 
7 

 
7,5 
6 
6,5 
8,5 
 
5 
5,5 
7,5 
7,5 
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7.Ega Pratama  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2408 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  

a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
3 
3,5 
 
5 
 
3 
3,5 
4 
5 

 
5,5 
4 
4,5 
 
6,3 
 
4,5 
5 
5 
6,3 

 
5,5 
5 
4,8 
 
8 
 
6 
6 
7 
7,5 
 

 
7,5 
6 
6 
 
12 
 
7 
7,5 
11,5 
12,5 

 
 
 
 
 
7. Rifki Hestarini  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2410 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
5,5 
6 
 
8 
 
5,5 
5,5 
7 
7,5 

 
5,5 
5,3 
5,8 
 
12 
 
5,5 
6 
8 
7,8 

 
7 
6 
4,5 
 
13 
 
7 
6,5 
10 
10 

 
7 
6,5 
7,5 
 
15 
 
7,3 
7,5 
12,5 
12 
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9. Anisa Lestari  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2411 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
5,5 
6 
 
 
8 
5 
5 
4,5 
7,5 

 
4 
5,5 
5,5 
 
 
8,5 
5,5 
5,5 
7,5 
7,5 

 
7 
6 
6,5 
 
 
13 
7 
6,5 
10 
8,5 

 
7,5 
7,5 
7,5 
 
 
15 
7,3 
8 
12 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
10. Afif Fauzan  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2412 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
2 
2,5 
3 
 
4,5 
 
3 
5 
4 
5 

 
5 
3,8 
4,8 
 
5,5 
 
3,5 
5 
5,5 
5 

 
5,3 
4,5 
5,5 
 
6,5 
 
4 
6 
6 
6,5 

 
7 
5,5 
7 
 
9 
 
5 
7 
7,5 
7,5 
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11. Danang Prasetyo  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2413 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek  
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
2,5 
4 
 
5 
 
3 
5 
4,5 
5,5 

 
7,5 
6,5 
5,8 
 
8,5 
 
5 
5,5 
6 
9 

 
6 
6,5 
6 
 
12 
 
6 
6,5 
7,5 
11,5 

 
7 
7,5 
7,5 
 
15 
 
7 
7,5 
11 
13 

 
 
 
 
12. Ridlotul Mukhafifah  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2414 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5 
5,5 
6,5 
 
8 
 
5,5 
6 
7,5 
8 

 
5 
7,5 
7,5 
 
12,5 
 
7,6 
8 
12,5 
11,5 

 
7,8 
7,8 
8 
 
15 
 
8 
8,5 
13 
13 

 
8,5 
8 
8,5 
 
16 
 
8,3 
8,7 
13,5 
15,5 
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13. Anggi Farhana  
No. 
Induk  

Penilaian  Pre tes Siklus 
I  

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2415 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
4 
2,8 
5,5 
 
6,5 
 
5 
6 
5,5 
7 

 
7 
6,3 
5,5 
 
8,5 
 
5,5 
6 
7,5 
7,5 

 
7,5 
6,5 
7 
 
12 
 
7,5 
7 
8 
10,5 

 
8 
7,5 
8 
 
13 
 
7,8 
8 
12,5 
10,5 

 
 
 
 
14. Ita Qoriah  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2416 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi 

 
5 
5 
6 
 
8 
 
5 
5,5 
7 
8 
 
 

 
7,5 
6,5 
7 
 
9 
 
5,8 
6 
7,5 
8 

 
8 
7 
7,5 
 
12 
 
7 
7,5 
8,5 
8 

 
8,5 
7,5 
8,5 
 
13 
 
7,5 
8 
12,5 
10,5 
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15. Neli Khuzaenatun A 
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2418 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
7 
7,5 
7,5 
 
8 
 
7 
6 
11,5 
11 

 
6,5 
7,5 
7,5 
 
9 
 
7,5 
8 
13,5 
13 
 

 
7,5 
8 
8 
 
12 
 
8 
8,5 
13,5 
13,5 

 
8,5 
8,5 
8,5 
 
15 
 
8,5 
8,7 
13,5 
13,5 

 
 
 
 
16. Lilis Endang Wijayanti  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2419 Pengembanga gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek  
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5 
5 
5,5 
 
8,5 
 
5,5 
6,5 
7 
8 

 
5,5 
7 
7 
 
12 
 
7 
7,5 
8 
7,5 

 
7 
7,3 
7,5 
 
14 
 
7,5 
8 
8,5 
9 

 
8 
8 
8 
 
16 
 
7,8 
8,3 
12,5 
12,5 
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17. Widi Astuti  
No. 
Induk  

Penilaian  Pre tes Siklus 
I  

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2421 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5 
5 
5,5 
 
8 
 
5 
5,5 
5,5 
7,5 

 
6,5 
6 
5,3 
 
8,5 
 
5 
5,5 
6 
8 

 
7,3 
6,5 
6 
 
12 
 
7 
6,5 
8 
12,5 

 
7,5 
7,5 
7,5 
 
13 
 
7,3 
7,5 
12 
13 

 
 
 
 
 
18. Nasrulloh  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2422 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek  
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
2 
3 
3 
 
4 
 
3 
3 
4 
5 
 

 
6,5 
4,5 
4 
 
5,5 
 
4 
3,5 
5 
5,3 

 
4,5 
4,5 
4,5 
 
6,5 
 
4,5 
4,5 
6 
6,5 

 
6 
5,5 
5,5 
 
8 
 
5 
6 
7 
7,5 
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19. Eni Indrianti  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2423 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5,5 
5 
6,5 
 
8,5 
 
5,5 
6,5 
7,5 
8 

 
6,5 
7,5 
7,5 
 
12,5 
 
7,5 
7,5 
12 
12,5 

 
7 
7,8 
7,8 
 
15 
 
8 
8 
12,5 
13 

 
8,5 
8,5 
8,5 
 
16 
 
8,5 
8,5 
13,5 
13,5 

 
 
 
 
20. Resti Prihatin  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2424 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
4 
5 
6 
 
8 
 
5,5 
6,5 
7,5 
7,8 

 
5,5 
7,5 
6,4 
 
13 
 
7 
7,5 
11 
13 

 
7 
7,5 
7 
 
15 
 
7,5 
8 
12 
13 

 
7,5 
8,5 
7,5 
 
16,5 
 
8 
8,3 
13 
13 
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21. Ali Fendi Famuji  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2427 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
2,5 
2,5 
3,5 
 
4,5 
 
3,5 
3,5 
4 
5,5 

 
4 
4 
4,5 
 
5 
 
4 
4,5 
5 
5,3 

 
4,3 
4,7 
5,5 
 
8 
 
5 
5,5 
7 
7,5 

 
6 
5,5 
7 
 
12 
 
7 
7,5 
7,5 
10,5 

 
 
 
 
22. Feri Agus Setiawan  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2428 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  

a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
2,5 
2 
3,5 
 
4 
 
3 
3,5 
4 
5,5 

 
4 
4 
4,5 
 
5 
 
4 
4,5 
5 
5,3 

 
4,3 
4,7 
5,5 
 
8 
 
5 
5,5 
7 
7,5 

 
6 
5,5 
7 
 
12 
 
7 
7,5 
7,5 
10,5 
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23. Dimas Indriyanto  
 

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2430 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
2 
2,5 
4,5 
 
4,5 
 
3,5 
4 
4,5 
5,5 

 
5 
5 
4,5 
 
6 
 
4 
4 
5,5 
6,2 

 
6,3 
5,5 
5,5 
 
8 
 
5 
5,5 
7 
7,5 

 
7 
6,5 
7 
 
12,5 
 
5,5 
7,5 
10,5 
12,5 

 
 
24. Wahyu Benika  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2431 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3,5 
5 
4,5 
 
5 
 
5 
6 
5 
7,5 

 
4,5 
5,5 
5,5 
 
8,5 
 
5,5 
5,5 
6 
7,5 

 
7 
6 
7 
 
10 
 
7 
6 
7,5 
10,5 

 
7,5 
7,5 
7,5 
 
14 
 
7,3 
7,5 
11,5 
12,5 
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25. Agung Syururi  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2432 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
5 
4,5 
 
5 
 
5 
5 
5,5 
7 

 
5 
5 
5 
 
8 
 
5,5 
5,5 
7,5 
7 

 
6 
6 
7 
 
10 
 
6,5 
6 
11,5 
8 

 
7 
7 
7,5 
 
13 
 
7 
7 
12 
11,5 

 
 
 
 
26. Pingky Ninditasari  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2435 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
3 
2,5 
4,5 
 
5,5 
 
5 
6 
5,5 
7,5 

 
4 
5,5 
5,5 
 
6 
 
7,6 
6 
7,5 
7,5 

 
5,5 
6 
7,4 
 
8 
 
6,5 
7,5 
11,5 
8,5 

 
7 
7,5 
8 
 
13 
 
8,3 
7,3 
12,5 
12 
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27. Wulandari  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2464 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  
Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
7 
7,5 
7,8 
 
12,5 
 
7,5 
7,5 
7,5 
8,5 

 
7,3 
7,6 
7,3 
 
12,5 
 
7,8 
8 
13 
12,5 

 
8 
8 
8 
 
15 
 
8,5 
8,5 
13,5 
13,5 

 
8,5 
8 
8,5 
 
16,5 
 
8,8 
8,7 
13,5 
13,5 

 
 
 
 
 
28. Muhlisin  

No. 
Induk 

Penilaian Pre tes Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

2468 Pengembangan gagasan  
a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek  
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  

Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5,5 
5 
4 
 
5,5 
 
5 
6 
7 
8 

 
6 
5,5 
5,5 
 
8,5 
 
5,5 
7,5 
7,8 
7,8 

 
7 
6 
7 
 
10 
 
8 
8 
12,5 
12,5 

 
7,5 
7,5 
8 
 
13 
 
8,3 
8,5 
13 
13 
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29. Bagus Thomas G.S  
No. 

Induk 
Penilaian Pre tes Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
2468 Pengembangan gagasan  

a. Kesesuaian Isi  
b. Organisasi isi  
c. Kemampuan menggambarkan 

objek 
Penggunaan kalimat  
EYD  
a. Pungtuasi  
b. Ejaan  
Diksi ( pemilihan kata ) 
Kohesi dan koherensi  

 
5,5 
5 
4,5 
 
5,5 
 
5 
6 
7 
8 
 

 
6 
5,5 
5,5 
 
8,5 
 
5,5 
7,5 
7,8 
7,8 

 
7 
6 
7 
 
10 
 
8 
8 
12,5 
12,5 

 
7,5 
7,5 
8 
 
13 
 
8,3 
8,5 
13 
13 
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Lampiran 19 
 

Lokasi Penelitian  
SD Negeri I Kaliajir Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara 
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Kegiatan Siklus I 
 

Siswa sedang mencatat hasil pengamatan pada siklus I 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



23 

 

Siswa sedang membuat tugas menulis deskripsi pada siklus I 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



24 

 

Kegiatan Siklus II 
 

Siswa sedang mencatat hasil pengamatan pada siklus II 
 

 
 
 

 
Suasana belajar setelah Siklus II 

 
 

 
 
 
 



25 

 

Kegiatan belajar dikelas  
 

 
 
 
 

Siswa sedang membuat tugas menulis deskripsi pada siklus II 
 
 

 
 

 



26 

 

Siswa membacakan hasil deskripsi 
 

 
 
 

 
 

Guru Memberikan Penghargaan bagi siswa  
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Kegiatan siklus III 
 

Siswa mencari informasi  
 

 
 
 

Suasana  setelah siklus III 
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Siswa sedang membuat tugas menulis deskripsi pada siklus III 
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Lampiran 20  
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

DINAS PENIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KECAMATAN PURWANEGARA 

SD NEGERI I KALIAJIR 

Alamat : Desa Kaliajir, Kecamatan Purwanegara ,Kabupaten 
Banjarnegara.53472 
 

 

SURAT KETERANGAN  
        Nomor: 071/63/2009 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : SRI SUTEGOWATI 

NIP   : 19620502 198202 2 005 

Jabatan   : Kepala Sekolah  

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

Nama   : BUDI ROKHAYATI 

NIM  : 1402907203 

Program  : Strata 1 (S1)  

Jurusan   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

   Universitas Negeri Semarang  

 Telah melaksanakan research/penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Siswa 

Kelas IV SDN 1 Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara”. 

 Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

       Kaliajir, 30 Mei 2009 
       Kepala SDN 1 Kaliajir  
 

 
 

SRI SUTEGOWATI 
19620502 198202 2 005 
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Lampiran 21 
 

Hasil wawancara siklus I 
 

 
1. Senang, karena objek yang menjdi bahan menulis deskripsi nyat bukan gambar. 

2. Senang, sebab kita belajarnya di luar kelas sehingga tidak bosan dan bisa jalan-

jalan.  

3. Belu paham, kami masih kesulitan dalam menyusun kalimat dan mencari ide 

ataugagasan yang akan ditulis.  

4. Kesan terhadap pembelajaran ini sekarang ini menyenangkan karena diajak 

mengamati objek yang menjadi bahan menulis. 

5. Lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya.   
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Hasil wawancara siklus I 

1. Senang, karena objek yang menjadi bahan menulis deskripsi nyata bukan 

gambar. 

2. Senang, sebab kita belajarnya di lur kelas sehingga tidak bosan dan bisa jalan-

jalan. 

3. Belum paha, kami masih kesulitan dalam menyusun kalimat dan mencari idea 

tau gagasan yang akan ditulis. 

4. Kesan terhada pembelajaran sekarang ini menyenangkan karena diajak 

mengamati objek yang menjadi bahan. 

5. Lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya.  
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Hasil wawancara siklus I 

 

1. Kurang Senang, karena masih bingung untuk mulai menulis kalimatnya. 

2. Senang karena belajar diluar kelas jadi kita tidak bosan. 

3. Masih kesulitan untuk menuliskan ide cerita dan memilih kata. 

4. Senang karena diajak jalan-jalan diluar ruangan. 

5. Ingin bersungguh-sungguh untuk pembelqajaran selanjutnya.  
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Lampiran 22 

Hasil wawancara siklus II 

1. Senang, objek yang digunakan berbeda dari sebelumnya. 

2. Senang, tapi saya masih bingung untuk menulis deskripsi tentang tempat 

dengan hasil pengamatan berdasarkan objek. 

3. Sudah sedikit paham tapi ragu-ragu untuk menulis hasil pengamatanterhadap 

objek. 

4. Saya masih ragu-ragu dalam melakukan pengamatan dan agak kesulitan untuk 

menuliskan hasil pengamata ke dalam bentuk kalimat.  

5. Ingin lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran.  
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Hasil wawancara siklus II 

1. Senang, objek yang digunakan berbeda dari sebelumnya. 

2. Senang, tapi untuk menulis deskripsi tentang tempat dengan hasil pengamatan 

berdasarkan objek masih sedikit bingung. 

3. Sudah, sedikit paham tapi ragu-ragu untuk menulis hasil pengamatan terhadap 

objek. 

4. Saya masih ragu-ragu dalam melakukan pengamatan dan agak kesulitan untuk 

menuliskan hasil pengamata ke dalam bentuk kalimat.  

5. Ingin lebih serius lagi dalam mengikuti pembelajaran.  
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Lampian 23 

Hasil wawancara siklus III 

1. Senang, karena belajarnya dengan mengamati objek langsung 

2. Senang, kita jadi tahu bagaimana mencari bahan tulisan untuk mendeskripsikan 

tempat. 

3. Sudah lumayan paham,untuk menulis deskripsi tempat. 

4. Pembelajaran menyenangkan sehingga saya tidak ragu-ragu lagi jika disuruh 

mengamati objek lagi. 

5. Akan lebih sungguh-sungguh lagi dan serius lagi dalam mengikuti pelajaran.  
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Hasil wawancara siklus III 

1. Senang, karena belajarnya dengan mengamati objek langsung 

2. Senang, kita jadi tahu bagaimana mencari informasi untuk bahan tulisan 

deskripsi. 

3. Sudah lumayan paham,untuk materi menulis deskripsi tempat. 

4. Pembelajaran menyenangkan, saya tidak ragu-ragu lagi jika disuruh mengamati 

objek untuk bahan deskripsi. 

5. Akan lebih sungguh-sungguh lagi dan serius lagi dalam mengikuti pelajaran. 
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Hasil  wawancara aiklus III 

 

1. Senang, karena belajarnya di luar ruangan dengan mengamati objek langsung 

2. Senang, jadi bisa mencari bahan tulisan untuk mendeskripsikan tempat. 

3. Sudah lumyan paham,untuk menulis deskripsi tempat. 

4. Pembelajaran menyenangkan sehingga saya tidak ragu-ragu lagi jika disuruh 

mengamati objek lagi. 

5. Akan lebih sungguh-sungguh lagi dan serius lagi dalam mengikuti pelajaran.  



 

2 

Lampiran 24 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No. Resp Aspek yang diamati  Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 √ — — — — — — √ √ — 1. Siswa aktif melibatkan diri dalam 

kegiatan.  

2. Siswa aktif dalam kelompok.  

3. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru.  

4. Siswa aktif dalam melaksanakan 

tugas dari guru.  

5. Siswa berani membacakan hasil 

karya di depan kelas. 

6. Siswa mampu membuat tulisan 

deskripsi dengan baik.  

7. Kualitas menulis deskripsi siswa.  

8. Berusaha melihat pekerjaan teman. 

9. Siswa berjalan-jalan tidak 

mengamati objek.  

10. Respon siswa dalam pembelajaran.  

2 — — √ √ — — — √ √ √ 
3 — — √ — — — — √ √  
4 √ √ √ √ — — — √ √ √ 
5 √ — √ √ √ — √ √ — √ 
6 — — — — — — — √ √ — 
7 — — √ √ √ — — √ √ — 
8 — — — — — — — √ √ — 
9 √ √ √ √ — — — — — √ 
10 — — √ — — — — √ √ — 
11 √ √ √ √ — — — — — — 
12 √ √ √ √ √ — — — — — 
13 — — — — — — — — √ √ 
14 — — — — √ √ — √ √ √ 
15 √ √ √ √ √ √ — √ — √ 
16 — — — — √ √ — √ √ √ 
17 √ √ √ — — — — √ √ — 
18 — — — — — — — √ √ — 
19 √ √ √ √ √ √ √ — — — 
20 √ √ √ √ √ √ √ √ — — 

174 
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21 — — — — — — — √ √ —  
 
 
√  = Tampak  
─ = Tidak tampak 
 

22 — — — — — — — √ √ — 
23 — — — — — — — √ √ — 
24 √ √ — — — — — √ √ — 
25 — — — — — — — √ √ — 
26 √ √ √ √ √ — — √ — √ 
27 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
28 √ √ √ √ √ — — √ √ √ 
29 — — — — — — — √ √ — 
Jml 14 13 15 13 12 6 4 22 20 14 
% 48,27 44,82 51,72 44,82 41,37 20,68 13,79 75,86 68,95 48,27 

Rata-rata % 45,85% 
Kategori Kurang 
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Lampiran 25 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No. Resp Aspek yang diamati  Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 √ √ √ √ √ √ — √ √ — 1. Siswa aktif melibatkan diri dalam 

kegiatan.  

2. Siswa aktif dalam kelompok.  

3. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru.  

4. Siswa aktif dalam melaksanakan 

tugas dari guru.  

5. Siswa berani membacakan hasil 

karya di depan kelas. 

6. Siswa mampu membuat tulisan 

deskripsi dengan baik.  

7. Kualitas menulis deskripsi siswa.  

8. Berusaha melihat pekerjaan teman. 

9. Siswa berjalan-jalan tidak 

mengamati objek.  

10. Respon siswa dalam pembelajaran.  

2 √ √ √ √ √ √ — — √ √ 
3 √ — √ √ √ √ — √ √ — 
4 √ √ √ √ √ √ √ — √ √ 
5 √ √ √ √ √ √ — — √ √ 
6 √ √ √ √ √ — — — √ √ 
7 √ √ √ √ √ — — — √ √ 
8 √ √ √ √ √ — — — √ √ 
9 √ √ √ √ √ √ — √ √ √ 
10 √ √ √ √ √ √ — — √ — 
11 √ √ — √ √ √ — √ √ √ 
12 √ √ √ √ √ √ √ — √ — 
13 √ — √ √ — — — √ √ — 
14 √ √ √ √ — — — √ √ √ 
15 √ √ √ √ √ √ — √ √ √ 
16 √ √ √ √ √ √ — √ √ √ 
17 √ √ √ √ √ √ √ — — — 
18 — — √ √ — — √ — — √ 
19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
20 √ √ √ √ √ √ √ √ √ — 

176 
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21 — — — — — — — √ √ —  
 
 
√  = Tampak  
─ = Tidak tampak 
 

22 √ √ — — — — — √ √ — 
23 √ — — — — — — √ √ — 
24 √ √ — — — — — √ √ — 
25 √ √ √ — — — — √ √ — 
26 √ √ √ — √ — — √ √ — 
27 √ √ √ √ √ √ — — — √ 
28 √ √ √ √ √ √ — — — √ 
29 — — √ √ √ √ — — — √ 
Jml 26 23 23 22 19 17 8 15 11 16 
% 89,65 79,31 79,31 75,86 65,51 58,62 27,58 51,27 37,93 55,17 

Rata-rata % 56,50% 
Kategori Cukup  
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Lampiran 26 
HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS III 

No. Resp Aspek yang diamati  Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 √ √ √ √ √ √ √ — — √ Siswa aktif melibatkan diri dalam 

kegiatan.  

2. Siswa aktif dalam kelompok.  

3. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru.  

4. Siswa aktif dalam melaksanakan 

tugas dari guru.  

5. Siswa berani membacakan hasil 

karya di depan kelas. 

6. Siswa mampu membuat tulisan 

deskripsi dengan baik.  

7. Kualitas menulis deskripsi siswa.  

8. Berusaha melihat pekerjaan 

teman. 

9. Siswa berjalan-jalan tidak 

2 √ √ √ — √ √ √ — — √ 
3 — √ — √ — √  — — √ 
4 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
5 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
6 √ √ √ √ √ — √ — √ √ 
7 √ √ √ √ √ — √ — — √ 
8 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
9 √ √ √ √ √ √ √ √ — √ 
10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
11 √ √ √ √ √ √ √ √ √ — 
12 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
13 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
14 √ √ √ √ √ √ √ — — — 
15 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
16 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
17 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
18 √ — √ √ √ √ √ — — √ 
19 √ √ √ — — √  √ — — 
20 √ √ — √ √ √ √ — √ √ 
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21 √ — — — √ √ √ — — √ mengamati objek.  

10. Respon siswa dalam 

pembelajaran.  

 
 
 
√  = Tampak  
─ = Tidak tampak 
 

22 √ √ √ — √ √ √ — — √ 
23 √ √ — — √ √ √ — — √ 
24 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
25 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
26 √ √ — √ √ √ √ — — √ 
27 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
28 √ √ √ √ √ √ √ — — √ 
29 — √ √ √ √ — — — — √ 
Jml 27 27 25 24 27 26 26 4 4 26 
% 93,10 93,10 86,20 82,75 93,10 89,65 89,65 13,79 13,79 89,65 

Rata-rata % 78,75% 
Kategori Baik  
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Lampiran  27 

DATA HASIL PENGAMATAN   

REKAP AKTIVITAS GURU KELAS IV 

No Aspek yang diamati Siklus I Siklus II Siklus III
Hasil Hasil Hasil 

1. Guru memberi salam  sebelum KBM di mulai 2 3 4 

2 Mengabsen  siswa  2 3 4 

3 Melaksanakan apersepsi. 2 3 4 

4 Guru menyampaikan materi mudah dipahami 2 3 3 

5  Mengamati kegiatan siswa  3 3 3 

6 Memberikan motivasi kepada siswa  2 3 3 

7 Memberikan pengarahan  pada siswa dalam 

melakukan pengamatan 

2 3 3 

8 Menggunakan media secara efektif 2 3 3 

9 Memberi rangsangan berfikir pada kelompok 

dalam memecahkan masalah. 

2 3 3 

10 Memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menyampaikan hasil  

2 3 3 

11 Melakukan refleksi 2 3 4 

12 Memberi penilaian. 2 3 4 

13 Memberikan penghargaan. 3 4 4 

 Jumlah   28 40 45 
 Rata-rata  2,6 3,0 3,4 
 Persentase  54% 77% 87 
 Kategori  Cukup  Baik Baik 

sekali 
 

Kolaborator  

 

WURYANI 
NIP. 19600215 198608 2 001 

Peneliti 

 

BUDI ROKHAYATI 
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