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ABSTRAK 

Wardani ,Saraswati Kusuma. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis 

Deskripsi melalui Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual 

pada Kelas II SDN Gunungpati 01.Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing:  

 Drs. Sukardi, S.Pd., M.Pd. 

Pembelajaran menulis deskripsi merupakan pembelajaran yang menuntut 

kemampuan siswa untuk menulis yang menggambarkan suatu objek secara 

terperinci, yang mengandalkan pancaindera dalam proses pengamatan.Hasil 

refleksi menunjukkan bahwa anak masih merasa kesulitan dalam membuat 

karangan deskripsi. Permasalahan tersebut diantaranya guru kurang dalam 

menjelaskan materi belum menggunakan objek dan variasi benda yang dapat 

dilihat secara langsung, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan  dan 

berpendapat saat diskusi masih kurang, dan keterampilan menulis siswa masih 

dibawah KKM (66), hanya 25% (4 dari 16 siswa) yang tuntas hasil belajarnya. 

Dari permasalahan tersebut maka ditentukan solusi dengan menerapkan model 

kontekstual berbantuan media audio visual. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui 

model kontekstual berbantuan media audio visual pada kelas II SDN Gunungpati 

01. Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan keterampilan menulis, keterampilan 

guru, dan aktivitas siswa. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang terdiri 

atas tiga siklus, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 

refleksi.Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas II yang berjumlah 16 

siswa.Variabel penelitian ini adalah keterampilan menulis, keterampilan guru, dan 

aktivitas siswa.Teknik pengumpulan data adalah teknik tes dan nontes.Teknik 

analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan setiap variable pada setiap 

siklusnya, setiap siklus terdiri dari satu pertemuan. Tingkat pencapaian 

keterampilan guru di siklus I skor 19 dengan kategori cukup, siklus II skor 27 

dengan kategori baik, dan siklus III skor 32 dengan kategori sangat baik. Tingkat 

pencapaian aktivitas siswa di siklus 1 skor 17,43 dengan kategori cukup, siklus II 

skor 21,68 dengan kategori baik, dan siklus III skor 25,34 dengan kategori sangat 

baik. Tingkat pencapaian keterampilan menulis siswa di siklus I adalah 43,75% 

dengan kategori cukup, siklus II sebesar 68,75% dengan kategori tinggi, dan 

siklus III sebesar 93,75% dengan kategori sangat tinggi. 

Simpulan penelitian ini adalah melalui model pembelajaran kontekstual 

berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi 

di kelas II SDN Gunungpati 01. Saran model kontekstual berbantuan media audio 

visual dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi pada siswa, keterampilan guru, dan aktivitas siswa. 

Kata kunci: audio visual; deskripsi; keterampilan menulis; kontekstual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem 

Pendidikan Nasional di Negara Indonesia. Pada Bab X pasal 37 ayat (1), kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni 

dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Hal 

ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari 

pada semua tingkatan sekolah terutama di tingkat Sekolah Dasar. 

Selanjutnya berdasarkan Standar Kompetensi Dasar Tingkat SD/MI dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah bahwa standar kompetensi Bahasa Indonesia merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Bahasa memiliki peran sentral dalam  perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa 

serta merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun 

tulisan (KTSP, 2006: 317).  

Kontruktivisme merupakan teori psikolog tentang pengetahuan yang menyatakan 

bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Esensi 
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pembelajaran kontruktivistik adalah peserta didik secara individu menemukan dan 

mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. 

Pembelajaran konstruktivistik memandang peserta didik memeriksa informasi baru yang 

berlawanan dengan aturan-aturan lama secara terus-menerus dan merevisi aturan-aturan 

tersebut jika tidak sesuai lagi (Rifa’i dan Anni, 2011: 225). 

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia (2007) ditemukan beberapa permasalahan di lapangan yaitu guru mengalami 

kesulitan dalam merumuskan materi pokok/pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

daerah/sekolah, perkembangan peserta didik, dan potensi daerah; guru mengalami kesulitan 

dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran yang memperlihatkan pembelajaran aktif, 

inovatif, keratif, efektif dan menyenangkan; guru masih banyak yang belum menggunakan 

metode pembelajaran yang variatif; guru belum menguasai penilaian yang sesuai dengan 

karakteristik keterampilan berbahasa; masih banyak guru yang belum dapat melakukan 

pemetaan kompetensi dasar dari empat aspek bahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis). Hal ini sesuai dengan KTSP pada mata pelajran Bahasa Indonesia yang 

bertujuan untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, menghargai dan bangga 

menggunakan Bahasa Indonesia, menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan. Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian akan membahas tentang keterampilan 

menulis, yang difokuskan pada menulis karangan sederhana yaitu menulis deskripsi.  

Keterampilan menulis merupakan salah satu komponen dalam keterampilan berbahasa 

selain menyimak, berbicara, dan membaca. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka 

dengan orang lain. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus 

melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Tarigan, 2008: 4). Menulis adalah 
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keterampilan yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung dengan 

oranglain. Keterampilan menulis dapat maksimal apabila dilakukan secara bertahap melalui 

latihan-latihan.  

Bentuk tulisan deskripsi dipilih jika penulis ingin menggambarkan bentuk, sifat, rasa, 

corak dari hal yang diamatinya. Deskripsi juga dilakukan untuk melukiskan perasaan, seperti 

bahagia, takut, sepi, sedih, dan sebagainya. Penggambaran itu mengandalkan pancaindera 

dalam proses penguraiannya (Doyin dan Wagiran, 2011: 18-19). Menulis deskripsi 

merupakan kemampuan menulis yang menggambarkan suatu objek secara terperinci, yang 

mengandalkan pancaindera dalam proses pengamatan.  

Hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Gunungpati 01 pada saat pembelajaran 

Bahasa Indonesia berlangsung. Selain itu melalui catatan lapangan, diperoleh informasi 

bahwa terdapat permasalahan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam bidang 

menulis deskripsi. Pada saat guru mengajar belum menggunakan model yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan, media yang digunakan kurang menarik. Siswa mengalami kesulitan 

untuk menuangkan ide dan gagasan mereka dalam sebuah tulisan. Siswa belum termotivasi 

untuk menulis, yang terlihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran. Pelajaran menulis 

selalu dianggap pelajaran yang sulit. Siswa kurang mengerti awal menulis sebuah karangan 

dan minimnya kosakata yang mereka miliki. Kesesuaian isi teks deskripsi dan penggunaan 

ejaan yang benar belum dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Hasil belajar siswa yang rendah dapat dilihat dari data pencapaian hasil evaluasi 

keterampilan menulis deskripsi siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 01. Banyak siswa yang 

mendapatkan skor di bawah (KKM) yang ditetapkan sekolah dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia, yaitu 66. Data hasil belajar siswa ditunjukan dengan nilai terendah 54 dan nilai 

tertinggi 87 dengan rerata kelas 63,75. Dari 16 siswa ada 12 siswa (75%) yang mendapatkan 
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nilai di bawah KKM. Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia dalam 

aspek menulis deskripsi yang masih belum optimal tersebut merupakan masalah yang sangat 

penting dan mendesak, sehingga perlu dicari alternatif pemecahan masalahnya untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada 

keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 01. 

Melihat dari data hasil belajar tersebut, maka keterampilan menulis siswa dalam 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas II perlu ditingkatkan. Tim kolaborasi 

menetapkan alternatif tindakan dengan menerapkan model dalam pembelajaran yang inovatif 

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran inovatif 

mengutamakan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator disamping informator. 

Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah 

dengan menerapkan model kontekstual dengan media audio visual dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Melalui penerapkan model kontekstual dengan media audio visual dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia maka guru dapat dengan mudah menyampaikan materi 

pelajaran karena dihubungkan dengan benda-benda nyata yang ada disekitar lingkungan 

siswa, sehingga aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model ini 

meningkat serta siswa dapat berlatih belajar mandiri, aktif, dan kreatif.  

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil 

(Aqib, 2013: 1-2). Pembelajaran kontekstual menekankan pada pembelajaran yang materinya 
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berkaitan dengan lingkungan disekitar siswa. Siswa akan menemukan sesuatu yang baru 

bersama teman sekelompok bukan dari apa yang disampaikan guru.  

Media pembelajaran yang digunakan dapat mendukung model kontekstual adalah 

media audio visual. Guru dan siswa dapat mempelajari keadaan sebenarnya di luar kelas 

dengan menghadapkan para siswa kepada lingkungan yang aktual dipelajari, diamati dalam 

hubungannya dengan proses belajar mengajar. Para siswa dihadapkan dengan peristiwa dan 

keadaan yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual dan 

keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kelebihan dari penggunaan model kontekstual 

yang menekankan pada kondisi lingkungan adalah: 1) kegiatan belajar lebih menarik dan 

tidak membosankan; 2) hakikat belajar akan lebih bermakna; 3) bahan-bahan yang dapat 

dipelajari lebih kaya serta lebih faktual; 4) kegiatan belajar siswa lebih- komprehensif dan 

aktif; 5) sumber belajar menjadi lebih kaya (Sudjana, 2011: 208). Apabila menerapkan model 

kontekstual dengan didukung media audio visual dalam kegiatan pembelajaran, maka akan 

menjadi lebih optimal dan lebih efektif hasil pembelajaran menulis deskripsi. Media audio 

visual adalah media yang memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran untuk 

mengamati suatu objek agar mendapatkan informasi. Media audio visual yang digunakan 

pada penelitian ini berupa video yang berkaitan dengan pembelajaran menulis deskripsi. 

Model kontekstual berbantuan media audio visual dipilih untuk memecahkan 

permasalahan pada pembelajaran keterampilan menulis deskripsi berbahasa Indonesia siswa 

kelas II SD Negeri Gunungpati 01 karena beranjak dari penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Penelitian tersebut adalah penelitian Eny tentang model kontekstual dan 

penelitian oleh Ifni Umara tentang pendekatan kontekstual.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji melalui penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Model 
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Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas II SD Negeri Gunungpati 

01”. 

1.2 PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui model 

kontekstual berbantuan media audio visual pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 

01? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis deskripsi melalui model kontekstual 

berbantuan media audio visual pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 01? 

3. Bagaimanakah peningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual pada siswa 

kelas II SD Negeri Gunungpati 01? 

4. Bagaimanakah peningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual kelas II SD Negeri 

Gunungpati 01? 

 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi, akar penyebab masalah, dan hasil diskusi bersama tim 

kolaborasi maka didapatkan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan menerapkan model 

kontekstual berbantuan media audio visual pada pembelajaran menulis deskripsi untuk siswa 

Kelas II SD Negeri Gunungpati 01. Dengan mengelaborasi pendapat Rusman (2011) tentang 

langkah-langkah penerapan pendekatan kontekstual dan penerapan media audio visual 
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menurut Arsyad (2011), langkah pembelajaran dengan menerapkan model kontekstual 

berbantuan media audio visual sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan bahan pembelajaran dan media pembelajaran; 

2. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri; 

3. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan; 

4. Mengembangkat sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan; 

5. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok berdiskusi, tanya 

jawab, dan lain sebagainya; 

6. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan 

media yang sebenarnya; 

7. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan; 

8. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada 

setiap siswa. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui model kontekstual berbantuan 

media audio visual pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 01. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis deskripsi  melalui model 

kontekstual berbantuan media audio visual pada siswa kelas II SD Negeri Gunungpati 

01. 
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3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran keterampilan 

menulis deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual pada siswa 

kelas II SD Negeri Gunungpati 01. 

4. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual pada siswa kelas II 

SD Negeri Gunungpati 01. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. 

Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual, yang secara umum dapat 

memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Pembelajaran melalui model kontekstual berbantuan media audio visual pada 

pembelajaran menulis deskripsi diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan. 

Selain itu menjadikan guru lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dan menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

 

1.4.2.2 Bagi Sekolah 
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Melalui penerapan moedel kontekstual berbantuan media audio visual dapat 

menjadikan sekolah yang lebih inovatif dalam mengembangkan proses pembelajaran. 

Apabila sekolah mejadi lebih inovatif maka secara langsung akreditas sekolah akan 

meningkat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah aktivitas yang menuju ke perubahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan 

belajar berarti usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa suatu perubahan 

pada individu-individu yang belajar (Sardiman, 2011: 21). Belajar merupakan aktivitas yang 

dilakukan untuk menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan untuk menjadikan 

perubahan pada diri manusia.  

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan. Misalnya, dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. 

Selain itu, belajar akan lebih baik jika subjek belajar mengalami atau melakukannya 

(Hamdani, 2011: 21-22). Belajar adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan 

perubahan dalam diri seseorang menjadi lebih baik.  

Belajar berarti proses perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat adanya 

interaksi antara individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. Perubahan ini 

terjadi secara menyeluruh, menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 2013: 5). Interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan 

lingkungannya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan.  

Berdasarkan pendapat para ahli, belajar dalam penelitian ini adalah perubahan tingkah 

laku yang terjadi karena adanya aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan, 
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pengalaman, dan keterampilan siswa di kelas II SD pada KD 8.1 mendeskripsikan tumbuhan 

dan atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. 

 

2.1.2 Pembelajaran 

Sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan sainstifik setelah siswa 

berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dari sekitarnya (Hamdani, 2011: 

23). Melalui pembelajaran siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar 

untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. 

Pembelajaran perlu memberdayakan semua potensi siswa untuk menguasai 

kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian 

kompetensi dan perilaku khusus supaya siswa mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat 

dan mewujudkan masyarakat belajar (Prastowo, 2013: 56). Siswa melalukan pembelajaran 

bertujuan untuk menguasai kompetensi yang diinginkan dan meningkatkan perilaku sebagai 

pelajar yang baik. 

Berdasarkan beberapa definisi tentang pembelajaran, bahwa pembelajaran dalam 

penelitian ini merupakan suatu proses interaksi secara langsung oleh individu terhadap 

lingkungan sekitar yang bertujuan untuk mencapai suatu kompetensi yang diharapkan pada 

pembelajaran menulis deskripsi kelas II SD pada KD 8.1 mendeskripsikan tumbuhan dan 

atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. melalui model kontekstual 

berbantuan media audio visual. 

 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Efektivitas dapat 

dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Hal ini 

mengandung makna bahwa keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa 
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ditentukan oleh efektivitasnya dalam upaya pencapaian kompetensi dasar (Hamdani, 2011: 

194). Kualitas pembelajaran diukur dari tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan siswa dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. 

Pencapaian efektivitas belajar menetapkan empat pilar pendidikan yang harus 

diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: a) belajar 

untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know); b) belajar untuk menguasai 

keterampilan (learning to do); c) belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live 

together); d) belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be) (Hamdani, 

2011: 194-195). Efektivitas belajar dapat tercapai dengan maksimal apabila mempunyai 

tujuan belajar yang optimal.  

Berdasarkan uraian beberapa ahli kualitas pembelajaran dalam penelitian ini adalah 

mutu atau keefektifan yang diukur dengan tingkat keberhasilan pembelajaran yang 

dilkakukan dalam upaya pencapaian kompetensi dasar pada pembelajaran menulis deskripsi 

kelas II SD pada KD 8.1 mendeskripsikan tumbuhan dan atau binatang di sekitar secara 

sederhana dengan bahasa tulis melalui model kontekstual berbantuan media audio visual 

yang indikatornya adalah keterampilan guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis 

deskripsi. 

 

2.1.3.1 Keterampilan Guru 

Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan 

baik. Dalam mengajar diperlukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk 

kelancaran proses belajar mengajar secara efektif dan efisien (Aqib, 2013: 84). Keterampilan 

merupakan kemampuan guru dalam membimbing aktivitas siswa dan membantu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan.  
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Guru harus memiliki keterampilan yang mendasari proses belajar mengajar agar 

tujuan belajar dapat dicapai. Keterampilan guru dalam proses mengajar, yaitu:  

1. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru. Hali ini karena 

hampir pada setiap kegiatan pembelajaran guru mengajukan pertanyaan. Kualitas 

pertanyaan guru mempengaruhi kualitas jawaban siswa.  

Keterampilan bertanya dasar meliputi beberapa komponen, yaitu:  

a. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. 

b. Pemberian acuan 

c. Pemusatan perhatian 

d. Penyebaran pertanyaan: (a) ke seluruh kelas, (b) ke siswa tertentu, (c) meminta 

siswa lain menanggapi temannya. 

e. Pemindahan giliran 

f. Pemberian waktu berfikir 

g. Pemberian tuntutan dengan cara: (a) mengungkapkan pertanyan dengan cara 

lain, (b) menyederhanakan pertanyaan, atau (c) mengulangi penjelasan 

sebelumnya (Aqib, 2013: 84-85). Keterampilan bertanya sangat penting 

dikuasai. Karena melalui keterampilan ini guru dapat menciptakan suasana 

pembelajaran lebih bermakna. Pembelajaran akan menjadi sangat 

membosankan, apabila guru menjelaskan materi tanpa diselingi dengan 

pertanya, baik hanya sekedar pertanyaan pancingan, atau pertanyaan yang 

mengajak siswa untuk berpikir.   
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2. Keterampilan Memberi Penguatan 

Penguatan ialah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya tingkah laku tersebut. Guru perlu 

menguasai keterampilan ini karena penguatan merupakan dorongan bagi siswa 

untuk meningkatkan penampilan dan perhatian siswa. 

Penguatan dapat diberikan dalam bentuk:  

1) Verbal, yaitu berupa kata-kata/kalimat pujian. 

2) Nonverbal, yaitu berupa: (a) gerak mendekati, (b) mimik dan gerak badan, (c) 

sentuhan, (d) token (simbol atau benda kecil lain) (Aqib, 2014: 85-86). Manfaat 

penguatan bagi siswa untuk meningkatkan perhatian dalam belajar, 

membangkitkan dan memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri. 

3. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu perubahan dalam proses 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, serta mengurangi 

kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 

1) Variasi dalam mengajar, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: (a) 

variasi suara: rendah, tinggi, besar, kecil. (b) memusatkan perhatian, (c) 

membuat kesenyapan sejenak, (d) mengadakan kontak pandang, (e) variasi 

gerakan badan dan mimik, (f) mengubah posisi. 

2) Variasi dalam menggunakan media dan bahan pelajaran yang meliputi: (a) 

variasi alat dan bahan yang dapat dilihat, (b) variasi alat dan bahan yang dapat 

didengar, (c) variasi alat dan bahan yang dapat diraba dan dimanipulasi. 
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3) Variasi dalam pola interaksi dan kegiatan, pola interaksi dapat berbentuk: 

klasikal, kelompok, dan perorangan sesuai dengan keperluan, sedangkan variasi 

kegiatan dapat berupa mendengarkan informasi, menelaah materi, diskusi, 

latihan, atau demonstrasi (Aqib, 2014: 86-87). Variasi menekankan pada 

tindakan guru untuk menarik perhatian siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Tujuan guru melakukan variasi dalam pembelajaran yaitu 

mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada 

pelajaran. 

4. Keterampilan Menjelaskan 

Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, atau pelatihan, menjelaskan 

berarti mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan yang terencana 

secara sistematis, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. 

Keterampilan menjelaskan mutlak dimiliki oleh para guru/instruktur (Aqib, 2013: 

87). Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diolah secara 

sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. 

Keterampilan ini dapat meningkatkan efektivitas penggunaan waktu dan penyajian 

penjelasannya, merangsang tingkat pemahaman siswa, membantu siswa 

memperluas wawasan pengetahuannya, serta mengatasi keterbatasan buku sebagai 

sarana dan sumber belajar.  

5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Sedangkan menutup 

pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti 

pelajaran (Aqib, 2013: 89). Pembukaan pelajaran harus disesuaikan dengan minat 

dan kebutuhan siswa. Guru juga harus dapat membangkitkan minat belajar sampai 
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siswa dapat memusatkan perhatian mereka. Kegiatan membuka pelajaran 

merupakan saat yang tepat untuk menghubungkan pelajaran yang akan dipelajari 

dengan pelajaran yang sebelumnya. Pelajaran itu harus dihubungkan agar menarik 

perhatian siswa dan memantabkan pengertian mereka terhadap rangkaian pelajaran 

tersebut. Sedangkan menutup pelajaran merupakan saat yang tepat untuk 

menyampaikan rencana pelajaran berikutnya. Guru dapat memberikan ulasan 

pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Diharapkan hal ini dapat merangsang 

keinginan mereka untuk belajar.  

6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan melaksanakan 

kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil 

dengan efektif. Keterampilan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pembelajaran yang penggunaannya sering diperlukan. Ciri-ciri diskusi kelompok 

kecil adalah sebagai berikut: 

1) Melibatkan 3-9 orang peserta 

2) Berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota 

dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. 

3) Mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerja sama antar anggotanya. 

4) Berlangsung menurut proses yang sistematis (Aqib, 2013: 91). Diskusi 

kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta membina kemampuan 

berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. 

7. Keterampilan Mengelola Kelas 

Keterampilan mengelola kelas ialah keterampilan dalam menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal. Hal ini guna terjadinya proses 

pembelajaran yang selalu serasi dan efektif.  
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Keterampilan mengelola kelas mempunyai beberapa prinsip, yaitu: 

1) Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar, dapat menciptakan iklim kelas 

yang mengenangkan. 

2) Menggunakan kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berfikir. 

3) Menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. 

4) Keluwesan guru dalam pelaksanaan tugas. 

5) Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. 

6) Penanaman disiplin diri sendiri (Aqib, 2013: 94-97). Pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk mencipyakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar. Apabila terjadi gangguan dalam proses belajar pada siswa guru dapat 

melakukan tindakan lanjutan berupa remedial untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang optimal.  

8. Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan 

Mengajar kelompok kecil dan perorangan, terjadi dalam konteks pengajaran 

klasikal. Guru menghadapi kelompok kecil serta banyak siswa yang masing-

masing diberi kesempatan belajar secara kelompok maupun perorangan. 

Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

memungkinkan guru mengelola kegiatan secara efektif dan efisien (Aqib, 2013: 

97-98). Pengajaran kelompok kecil memungkinkan guru memberikan perhatian 

terhadap setiap siswa serta hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa. 

Setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan 

pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, materi, 

kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. 
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9. Keterampilan menggunakan media pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran. Komponen keterampialan menggunakan 

media pembelajaran ada 3 yaitu: 

1. Media audio yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang 

mempunyai sifat yang dapat didengar oleh siswa. 

2. Media visual yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang 

mempunyai sifat yang dapat dilihat oleh siswa. 

3. Media audio visual yaitu media yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran 

yang mempunyai sifat yang dapat dilihat dan didengar oleh siswa (Aqib, 2013: 

100-101). Menggunakan media pada saat pembelajaran dapat mempermudah 

guru dalam menjelaskan pokok materi pelajaran. Selain itu dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian para ahli peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan guru dalam 

penelitian ini adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang guru 

dalam setiap pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, pada pembelajaran menulis deskripsi 

kelas II SD pada KD 8.1 mendeskripsikan tumbuhan dan atau binatang di sekitar secara 

sederhana dengan bahasa tulis melalui model kontekstual berbantuan media audio visual, 

yang indikatornya meliputi: 1) keterampilan membuka pelajaran berupa mengkondisikan 

kelas dan menyiapkan media yang akan digunakan, 2) keterampilan bertanya berupa guru 

memberikan pertanyaan mengenai materi, 3) keterampilan menjelaskan berupa guru 

menjelaskan materi menggunakan media pembelajaran, 4) keterampilan mengelola kelas 

berupa guru membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa, 5) keterampilan 

mengadakan variasi berupa guru memilih objek untuk dikunjungi sebagai sumber belajar, 6) 
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keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil berupa guru membimbing siswa untuk 

menyampaikan hasil diskusi, 7) keterampilan memberi penguatan berupa guru memberikan 

penguatan tentang menulis deskripsi dan refleksi, 8) keterampilan menutup pelajaran berupa 

guru memberikan evaluasi. 

 

2.1.3.2 Aktifitas Siswa 

Ketika seseorang melibatkan beberapa kecerdasannya dalam kegiatan belajar, maka 

kemampuan belajarnya meningkat pesat. Setiap jenis kecerdasan mewakili cara yang berbeda 

dalam mempelajari suatu topik. Demikian pula berbagai kemampuan yang dimiliki oleh 

pembelajar itu dapat dimanfaatkan saat pembelajar perlu menangani suatu masalah (Gardner 

dalam Anni, dkk., 2007: 126). Kegiatan belajar memerlukan kecerdasan berpikir dalam 

mempelajari suatu topik yang digunakan untuk mengukur kemampuan belajar siswa. 

Kemampuan tersebut dimanfaatkan siswa pada saat menghadapi masalah belajar. 

Penggolongan aktivitas siswa dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) aktivitas visual; komponen-komponennya: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati demonstrasi, pameran, atau mengamati orang lain bekerja atau bermain. 

2) aktivitas lisan (oral); komponen-komponennya: mengemukakan fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

3) aktivitas mendengarkan; komponen-komponennya: mendengarkan penyajian bahan, 

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu diskusi. 

4) aktivitas menulis; komponen-komponennya: menulis cerita, menulis laporan, 

memeriksa karangan, membuat rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket.  
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5) aktivitas menggambar; komponen-komponennya: menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram. 

6) aktivitas metrik; komponen-komponennya: melakukan percobaan, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan pameran, menari dan berkebun. 

7) aktivitas mental; komponen-komponennya: mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, mengambil keputusan. 

8) aktivitas emosional; komponen-komponennya: menaruh minat, gembira, merasa 

bosan, berani, tenang, gugup (Dierich dalam Hamalik, 2008: 172). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam 

penelitian ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses belajar melalui 

interaksinya dengan lingkungan pada pembelajaran menulis deskripsi kelas II SD pada KD 

8.1 mendeskripsikan tumbuhan dan atau binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa 

tulis melalui model kontekstual berbantuan media audio visual yang indikatornya meliputi:      

1) aktivitas emosional berupa kesiapan siswa mengikuti pelajaran, 2) aktivitas mendengarkan 

berupa siswa mendengarkan penjelasan dari guru, 3) aktivitas lisan berupa siswa menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, 4) aktivitas visual berupa siswa mengamati gambar-

gambar dan objek yang diberikan oleh guru, 5) aktivitas metrik berupa siswa membentuk 

kelompok, 6) aktivitas mental berupa siswa berpendapat pada saat diskusi, 7) aktivitas 

menggambar berupa siswa memperhatikan penguatan yang diberikan guru, 8) aktivitas 

menulis berupa siswa mengerjakan evaluasi menulis karangan deskripsi. 

 

2.1.3.3 Keterampilan Menulis Deskripsi 

2.1.3.3.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen keterampilan, yaitu sebagai 

berikut ini: 1) keterampilan menyimak (listening skill); 2) keterampilan berbicara (speaking 
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skill); 3) keterampilan membaca (reading skill); 4) keterampilan menulis (writing skill) 

(Tarigan, 2008: 1). Salah satu komponen keterampilan berbahasa adalah menulis. 

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan 

berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan 

mendengarkan, berbicara, dan membaca (Iskandarwarsid dan Sunendar ,2013: 248). 

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa terakhir yang harus 

dikuasai siswa. Melalui menulis siswa dapat mengekspresikan pikiran, gagasan, keinginan, 

perasaan dengan menggunakan bahasa tulis.  

Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan 

ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara 

tatap muka dengan pihak lain (Tarigan, 2008: 3). Menulis adalah keterampilan yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung dengan oranglain. 

Menurut Tomkins (dalam Doyin dan Wagiran, 2011) dalam menulis terdapat lima 

tahap, yaitu: 

1) Tahap pramenulis, meliputi: (a) menulis topik berdasarkan pengalaman, (b) 

melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum menulis, (c) mengidentifikasi 

pembaca tulisan yang akan mereka tulis, (d) mengidentifikasi tujuan kegiatan 

menulis, (e) memilih bentuk tulisan yang tepat berdasarkan pembaca dan tujuan 

yang telah mereka tentukan. 

2) Tahap pembuatan draf, kegiatan tahap ini adalah: (a) membuat draf kasar 

dengan berbekal apa yang telah dipersiapkan pada tahap pramenulis kemudian 

mulai menuliskan gagasan, (b) lebih menekankan isi daripada tata tulis pada 

tahap ini, penulisan lebih ditekankan pada pencuragan gagasan dan 

kelengkapan isi tulisan.  
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3) Tahap merevisi, meliputi: (a) berbagi tulisan dengan teman sekelompok, (b) 

berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman 

sekelompok atau sekelas, (c) mengubah tulisan dengan memperhatikan reaksi 

dan komentar baik dari pengajar maupun teman, (d) membuat perubahan yang 

substantif pada draf pertama dan draf berikutnya, sehingga menghasilkan draf 

akhir. 

4) Tahap menyunting, yang perlu dilakukan adalah: (a) membetulkan kesalahan 

bahasa tulisan sendiri, mulai penggunaan ejaan, pilihan kata, penggunaan 

kalimat, sampai pengembangan paragraf, (b) membetulkan kaidah tata tulis, (d) 

mengoreksi dan menata kembali isi tulisan, (e) berbagi dengan teman untuk 

saling memberikan koreksi. 

5) Tahap berbagi (sharing), meliputi: (a) mempublikasikan (memajang) tulisan 

dalam suatu bentuk tulisan yang sesuai, dan (b) berbagi tulisan yang dihasilkan 

dengan pembaca yang telah mereka tentukan dalam forum diskusi atau 

seminar. 

 

2.1.3.3.2 Menulis Deskrispi 

Bentuk tulisan deskripsi dipilih jika penulis ingin menggambarkan bentuk, sifat, rasa, 

corak, dari hal yang diamatinya. (Doyin dan Wagiran, 2011: 18-19). Menulis deskripsi 

merupakan kemampuan situasi disekitar manusia melalui pancaindera yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman maupun pengertian. 

Karangan deskripsi merupakan karangan yang dapat membawa pikiran dan perasaan 

pembaca untuk memahami dan menghayati objek yang dituliskan dalam karangan. Karangan 

ini melukiskan sesuatu dengan tujuan memberikan kesan dan daya imajinasi sehingga seolah-

olah pembaca melihat, mendengar, membau, dan merasakan objek yang ditulis (Suparno, 
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2009: 4.6). Karangan deskripsi adalah sebuah tulisan yang -menggambarkan objek yang 

diamati dengan tujuan memberikan kesan, sehingga pembaca merasakan objek yang ditulis. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis karangan deskripsi adalah sebagai 

berikut: 

1. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan; 

2. Tentukan tujuan; 

3. Tentukan aspek-aspek yang akan dideskripsikan dengan melakukan 

pengamatan; 

4. Susunlah aspek-aspek tersebut kedalam urutan yang baik; 

5. Mengembangkan kerangka menjadi deskripsi (Muslich, 2007: 3). 

Kemampuan menulis memerlukan penguasaan berbagai unsur-unsur kebahasaan dan 

unsur-unsur diluar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa 

maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan yang 

runtut dan padu. Dalam menulis, unsur kebahasaan merupakan aspek penting yang perlu 

dicermati, di samping isi pesan yang diungkapkan. Penilaian diberikan dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam setiap karangan (Iskandarwarssid dan 

Sunendar, 2013: 248-250). 

Penilaian yang dilakukan terhadap karangan siswa biasanya bersifat holistis, impresif, 

dan selintas, maksudnya adalah penilaian yang bersifat menyeluruh berdasarkan kesan yang 

diperoleh dari membaca karangan secara selintas (Nurgiyantoro dalam Iskandarwarssid dan 

Sunendar, 2011: 250). Penilaian yang demikian jika dilakukan oleh beberapa ahli yang 

berpengalaman memang sedikit banyak dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, keahlian 

itu belum tentu dimiliki oleh para pengajar disekolah. Berkaitan dengan penilaian karangan, 

berikut ini beberapa kriterianya: 1) kualitas dan ruang lingkup isi; 2) organisasi dan penyajian 

isi; 3) komposisi; 4) kohesi dan koherensi; 5) gaya dan bentuk bahasa; 6) mekanik: tata 
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bahasa, ejaan, tanda baca; 7) kerapian tulisan dan kebersihan; dan 8) respons afektif pengajar 

terhadap karya tulis. Indikator penilaian pada penelitian ini meringkas pendapat Nurgiyantoro 

(2011) tentang penilaian keterampilan menulis, meliputi: (1) aspek isi teks; (2) kerapian; (3) 

kosakata; (4) penggunaan bahasa; dan (5) mekanik. 

 

2.1.3.3.3 Penilaian Keterampilan Menulis Deskripsi 

Penilaian keterampilan menulis deskripsi dalam penelitian ini adalah penilaian yang 

diambil pada pembelajaran menulis deskripsi melalui pendekatan kontekstual berbantuan 

media visual, yng meliputi: 

 

1. Aspek isi teks 

Indikator aspek isi teks meliputi: (a) informasi yang disampaikan jelas, (b) 

karangan tepat menunjukkan uraian pada objek, (c) isi teks bersifat apa 

adanya, (d) uraian deskripsi sesuai tema. 

2. Kerapian 

Indikator kerapian meliputi: (a) dapat dibaca dengan jelas, (b) tidak ada 

coretan, (c) besar kecilnya huruf serasi, (d) huruf tersusun rapi. 

3. Kosakata  

Indikator kosakata meliputi: (a) penggunaan kata yang tepat, (b) tidak 

mengandung kata konotasi, (c) tidak mengulang-ulang kata, (d) penguasaan 

kata yang banyak. 

4. Penggunaan bahasa 

Penggunaan bahasa meliputi: (a) maksud tulisan jelas, (b) menggunakan ejaan 

bahasa baku, (c) kalimat relative, sederhana, dan singkat, (d) menarik bagi 

pembaca. 



25 
 

5. Mekanik 

Mekanik meliputi: (a) judul sesuai isi karangan, (b) ketepatan penggunaan 

tanda baca, titik, dan koma, (c) penggunaan kata depan dan kata awalan, (d) 

ketepatan penggunaan huruf kapital. 

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 

deskripsi merupakan suatu kemampuan dan keterampilan menulis untuk menggambarkan 

suatu objek secara terperinci sesuai dengan apa adanya objek yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman dan pengertian tentang objek tersebut, pada pembelajaran menulis 

deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual pada siswa kelas II SD 

pada KD 8.1 mendeskripsikan tumbuhan dan atau binatang di sekitar secara sederhana 

dengan bahasa tulis yang indikator penilaiannya meliputi: (1) aspek isi teks; (2) kerapian; (3) 

kosakata; (4) penggunaan bahasa; dan (5) mekanik, untuk tiga pokok bahasan yang meliputi:  

(1) penggunaan tanda baca yang benar, (2) kesesuaian kalimat dengan objek, (3) 

menulis deskripsi dengan menggunakan tes hasil belajar. 

 

2.1.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

2.1.4.1 Pengertian Bahasa 

Bahasa merupakan salah satu ciri pembeda kita umat manusia dengan makhluk hidup 

lainnya di dunia ini sebagai sarana komunikasi (Tarigan, 2008: 6). Bahasa merupakan alat 

komunikasi yang dimiliki oleh manusia dan sebagai ciri khas dari makhluk lain yang 

digunakan untuk mengungkapkan rasa melalui suara. 

Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa lambang bunyi 

ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Santosa, 2008: 1). Bahasa merupakan suatu 

bentuk alat komunikasi manusia yang berupa lambang bunyi melalui alat ucap, dimana setiap 

suara yang dikeluarkan memiliki arti. 
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Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap (artikulasi) 

yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional (melalui kesepakatan) yang dipakai 

sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Selain itu, bahasa juga 

merupakan percakapan atau alat komunikasi dengan sesama manusia. Sedangkan bahasa 

merupakan alat komunikasi yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia dan 

digunakan sebagai bahasa nasional. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa bahasa 

Indonesia harus diajarakan pada semua jenjang pendidikan, terutama di SD karena 

merupakan dasar dari semua pembelajaran. 

Berdasarkan pejelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian bahasa dalam 

penelitian ini adalah alat komunikasi berupa bunyi ucapan yang digunakan sesame manusia 

untuk berinteraksi, berkomunikasi dan memperkenalkan identitas diri. 

 

2.1.4.2 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan di 

sekolah dasar. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap 

(artikulasi) yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional (melalui kesepakatan) yang 

dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Selain itu, bahasa 

juga merupakan percakapan atau alat komunikasi dengan sesama manusia. Sedangkan bahasa 

merupakan alat komunikasi yang menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia dan 

digunakan sebagai bahasa nasional. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa bahasa 

Indonesia harus diajarakan pada semua jenjang pendidikan, terutama di SD karena 

merupakan dasar dari semua pembelajaran. 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia dirumuskan karena, diharapkan 

mampu menjadikan 1) siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya 
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kesusastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri; 2) guru dapat memusakan perhatian kepada 

pengembangan kompetensi bahasa siswa dengan menyediakan berbagai kegiatan berbahasa; 

3) guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai dengan 

kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswanya; 4) orang tua dan masyarakat dapat 

secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan di sekolah; 5) sekolah dapat 

menyusun program pendidikan kebahasaan sesuai dengan keadaan siswa dengan sumber 

belajar yang tersedia; dan 6) daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan 

dengan kondisi kekhasan daerah dengan memperhatikan kepentingan nasional (BSNP: 2006). 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pembelajaran Bahasa 

Indonesia dalam penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

kebiasaan, sikap, serta kemampuan siswa untuk tahap perkembangan selanjutnya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia harus dipelajari sejak kecil karena bahasa Indonesia 

merupakan bahasa pemersatu bangsa sebagai alat komunikasi yang dapat dipelajari dalam 

pembelajaran menulis deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual. 

 

2.1.5 Model Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong sisswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran 

kontekstual, yakni: konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), inkuiri 

(inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian 

autentik (authentic assessment) (Trianto, 2008: 20). Pendekatan kontekstual dapat dikatakan 

sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang menunjukkan kondisi alamiah dari 
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pengetahuan. Materi pelajaran akan berarti apabila siswa mempelajari materi yang disajikan 

melalui konteks kehidupan mereka.  

Pendekatan kontekstual 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 penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Aqib, 2013: 1). Pendekatan 

kontekstual adalah sebuah pembelajaran melibatkan siswa aktif memperoleh informasi yang 

dilaksanakan dengan mengenalkan mereke pada lingkungan serta terlibat secara langsung 

dalam proses pembelajarannya. 

Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan 

fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman 

belajar yang lebih bersifat konkret (terkait dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan 

aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri.  

Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi 

yang terpenting adalah proses (Rusman, 2014: 190). Melalui pendekatan kontekstual siswa 

akan lebih percaya dalam mengungkapkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami 

dalam kehidupan nyata, dan membuat mereka siap menghadapi masalah-masalah yang biasa 

muncul dalam kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran kontekstual merupakan prosedur pendidikan yang bertujuan membantu 

peserta didik memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial dan 

budaya masyarakat (Suprijono, 2014: 80). Pembelajaran kontekstual memusatkan pada 

bagaimana peserta didik mengerti makna dari apa yang mereka pelajari dan bagaimana 

pencapaiannya melalui bahan pelajaran yang mereka pelajari. 
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2.1.5.1 Karakteristik Model Kotekstual 

Pembelajaran kontekstual memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran 

yang lain. Untuk memperkuat pengalaman belajar yang aplikatif bagi siswa, diperlukan 

pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, 

mencoba, dan mengalami sendiri, bahkan sekedar pendengar yang pasif. Melalui 

pembelajaran kontekstual, mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa 

dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas dari kehidupan nyata 

(Rusman, 2014: 189). 

Karakteristik pembelajaran kontekstual, meliputi: proses pembelajaran, tujuan pembelajaran, 

pengalaman belajar, dan integrasi pendidikan akademik dan karier (Rifa’I dan Anni, 2011: 

239-240) 

 

2.1.5.2 Langkah-langkah Model Kontekstual 

Mengelaborasi pendapat dari Rusman (2014), berikut langkah-langkah pembelajaran 

melalui model kontekstual: 

1. Guru mempersiapkan bahan materi dan media pembelajaran berupa gambar-

gambar yang sesuai dengan pokok pembahasan 

2. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

3. Guru menentukan objek yang akan dikunjungi dan cara belajar. 

4. Guru menyampaikan apersepsi. 

5. Guru membimbing dan menyuruh siswa untuk berkelompok kecil. 

6. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media audiovisual berupa 

penayangan video. 

7. Guru memberikan penguatan dan refleksi 

8. Guru melakukan penilaian dengan mengadakan tes 
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2.1.5.3 Kelebihan Model Kontekstual 

Menurut (Suprijono, 2014: 83), model kontekstual memiliki kelebihan sebagai 

berikut: 

1. Menyandarkan pada memori spasial 

2. Mengintegrasikan berbagai bidang (disiplin) atau multidisiplin 

3. Nilai informasi berdasarkan kebutuhan peserta didik 

4. Menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta 

didik 

5. Penilaian autentik melalui penerapan praktis pemecahan problem nyata. 

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa model 

kontekstual dalam penelitian ini adalah konsep belajar yang membantu guru dan siswa 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan kondisi nyata di lingkungan sekitar melalui 

keterlibatan siswa untuk mencoba dan menemukan sendiri apa yang mereka amati, pada 

pembelajaran menulis deskripsi melalui model kontekstual berbantuan media audio visual. 

 

2.1.6 Media Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari Bahasa Latin, yakni medius yang secara harfiahnya berarti 

‘tengah’, ‘pengantar’, atau ‘perantara’. Dalam bahasa Arab, media disebut ‘wasail’ bentuk 

jama’ dari ‘wasilah’ yakni sinonim al-wasth yang artinya juga ‘tengah’. Karena posisinya 

berada di tengah ia bisa juga disebut sebagai pengantar atau penghubung, yakni yang 

mengantarkan atau menghubungkan atau menyalurkan sesuatu hal dari satu sisi ke sisi 

lainnya (Munadi, 2013: 6). Media adalah penghubungan antara satu bahasan dengan bahasan 
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yang lain. Melalui media manusia dapat berkomunikasi dengan mudah dengan adanya 

perantara atau penghubung. 

Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk 

terjadi proses belajar. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu 

bagi guru untuk menajar dan media yang digunakan pun baru sebatas alat bantu visual 

(Hamdani, 2011: 244). Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media sangat penting sebagai komponen suatu 

pembelajaran agar berlangsung secara optimal. 

Media pembelajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam 

proses pembelajaran yang terencana (arti sempit). Media pembelajaran tidak hanya meliputi 

media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga bentuk sederhana, seperti slide, foto, 

diagram buatan guru, objek nyata dan kunjungan ke luar kelas (arti luas) (Trianto, 2008: 

163). Media pembelajaran dari segala bentuk berupa benda maupun keadaan sekitar yang 

dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan berbagai uraian pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dalam penelitian ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (materi pembelajaran) yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswa, 

yang bertujuan mencapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada pembelajaran 

menulis deskripsi kelas II SD melalui model kontekstual berbantuan media audio visual. 
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2.1.6.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat dari media pengajaran dalam proses belajar siswa sebagai berikut: 

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik; 

3. Siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apabila mengajar untuk 

setiap jam pelajaran; 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti melakukan, 

mendemonstrasi, mengamati dan lain-lain (Sudjana dan Rivai, 2011: 2) 

Media pembelajaran diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  

1. Bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa, dan tidak 

bersifat verbalistik; 

2. Metode pembelajaran lebih bervariasi; 

3. Siswa menjadi lebih aktif melakukan beragam aktivitas; 

4. Pembelajaran lebih menarik; 

5. Mengatasi keterbatasan ruang (Trianto, 2008: 163) 

Berdasarkan pendapat para ahli, manfaat dari media audio visual adalah sebagai 

media dalam pembelajaran adalah untuk menarik perhatian, sehingga dapat memotivasi siswa 

dan dapat menguasai tujuan belajar. 
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2.1.6.3 Jenis Media 

Hamdani (2011: 188) mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi tujuh jenis 

sesuai yaitu media yang tidak diproyeksikan, media yang diproyeksikan, media audio, media 

audio visual, media berbasis komputer dan multimedia kit. 

Klasifikasi Jenis media 

Media yang tidak diproyeksikan Realita, model, bahan grafis, 

display 

Media yang diproyeksikan  OHT, slide, opaque 

Media audio Audio kaset, audi vision, aktif 

audio vision. 

Media audio visual Video  

Klasifikasi Jenis Media 

Media berbasis computer Computer Assisted Instructional 

(pembelajaran berbasis 

komputer) 

Multimedia kit Perangkat praktikum 

Tabel 1. Klasifikasi dan Jenis Media 

(Sumber: Hamdani, 2011: 188) 

 

Berdasarkan klasifikasi dan jenis media diatas, media yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah media audio visual berupa video. 
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2.1.6.4 Media Audio Visual 

Media Audio Visual merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media 

pandang-dengar. Audio Visual akan menyajikan penyediaan bahan ajar kepada siswa 

semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga 

menggantikan peran dan tugas guru. Contoh media Audio Visual, diantaranya program video 

atau televise, video atau televise instruksional, dan program slide suara (soundsslide) 

(Hamdani, 2011: 73). Media audio visual adalah media yang mengkombinasikan antara 

indera penglihatan dan pendengaran sebagai sumber belajar siswa 

Azhar Arsyad (2011: 49) menyebutkan kelebihan media pembelajaran audio visual 

(dalam hal ini film dan video): 

1) Film dan video merupakan pengganti alam sekitar yang dapat melengkapi 

pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, 

berpraktik, dan lain-lain. Contoh alam sekitar yang dapat digantikan dengan video 

adalah peristiwa rotasi bumi, rotasi bulan, rotasi bulan, peristiwa erosi dan tanah 

longsor, serta peristiwa pasang surut air laut. 

2) Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu, misalnya, proses pergantian 

siang dan malam, proses perubahan bentuk-bentuk bulan mulai dari fase 1 hingga 

fase terakhir. 

3) Film dan video dapat mendorong dan meningkatkan motivasi. Selain itu, film dan 

video menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Misalnya, video tentang 

reboisasi untuk mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. 

4) Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif seperti slogan yang menarik 

yang dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa.  
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5) Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara 

langsung seperti bencana tanah longsor. 

6) Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, 

kelompok yang heterogen, maupun perorangan. 

Film dan video dapat menampilkan peristiwa alam dalam satu waktu. Padahal, 

peristiwa tersebut dalam keadaan sebenarnya memakan waktu hingga satu hari, satu bulan, 

bahkan satu tahun. Misalnya, rotasi bumi dan revolusi bulan terhadap bumi. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli, penelitian ini menggunakan bentuk media audio 

visual berupa video dan lingkungan sekolah siswa. Dari kedua media tersebut siswa dapat 

melihat dan mendengar melalui indera penglihatan dan pendengaran dari masing-masing 

media yang diberikan guru secara nyata. Guru dan siswa dapat mempelajari keadaan 

sebenarnya diluar kelas dengan menghadapkan para siswa kepada lingkungan yang aktual 

dipelajari, diamati dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar pada pembelajaran 

menulis deskripsi kelas II SD melalui model kontekstual berbantuan media audio visual. 

2.1.6.5 Langkah – langkah Media Audio Visual 

Langkah-langkah penggunaan media audio visual menurut Arsyad (2013: 143) 

adalah: 

1. Mempersiapkan diri 

Guru merencanakan dan mempersiapkan diri sebelum menyajikan materi. 

Salah satu cara mempersiapkan diri sebelumnya adalah dengan cara memeriksa dan 

mencobakan materi itu, membuat catatan tentang hal – hal penting yang tecakup 

dalam materi.  

2. Membangkitkan kesiapan siswa 

Siswa dituntun agar memiliki kesiapan untuk menyimak pelajaran, misalnya 

dengan cara memberikan komentar  awal dan pertanyaan – pertanyaan.  
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3. Menjelaskan materi dengan media audiovisual 

Tuntun siswa untuk menjalani pengalaman belajar dengan media yang 

digunakan. Dorong siswa untuk memperhatikan dengan seksama, pusatkan perhatian 

siswa kepada materi dengan menggunakan media audiovisual. 

4. Diskusi ( membahas materi dengan media audiovisual) 

Siswa diberikan pertanyaan yang bersifat umum, setelah itu didiskusikan. 

Diakhir diskusi selanjutnya meminta satu atau dua orang siswa yang memberikan 

jawabannya.  

5. Menindaklanjuti program 

Menampilkan video sebagai media penyampaian kesimpulan. 

 

2.1.7 Model Kontekstual dengan Media Audio Visual 

2.1.7.1 Pengertian Model Kontekstual dengan Media Audio Visual 

Pendekatan kontekstual berbantuan media audio visual berpijak pada teori 

kontruktivisme. Kontruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang 

menyatakan bahwa manusia membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri. Esensi 

pembelajaran kontruktivistik adalah peserta didik secara individu menemukan dan 

mentransfer informasi yang kompleks apabila menhedaki informasi itu menjadi miliknya. 

Pembelajaran konstruktivistik memandang peserta didik memeriksa informasi baru yang 

berlawanan dengan aturan-aturan lama secara terus-menerus dan merevisi aturan-aturan 

tersebut jika tidak sesuai lagi (Rifa’I dan Anni, 2011: 225). 

Teori yang mendukung penelitian melalui model kontekstual berbantuan media audio 

visual adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran 

didasari pada kenyataan bahwa pada individu memiliki kemampuan mengkonstruksi kembali 
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kemampuan yang telah dimiliki. Sehingga siswa dapat lebih aktif membangun keterampilan 

dan pengetahuan yang sudah mereka miliki. 

Berdasarkan uraian Trianto tentang pendekatan kontekstual dan uraian Arsyad tentang 

media audio visual, serta uraian Rifa’I tentang teori belajar kontruktivisme , model 

kontekstual berbantuan media audio visual adalah siswa membangun sendiri pengetahuan 

mereka melalui keterlibatan aktif dalam pembelajaran melalui benda-benda konkrit disekitar 

lingkungan siswa. 

 

2.1.7.2 Langkah-langkah Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual 

Berikut ini adalah sintak model kontekstual berbantuan media audio visual, dengan 

mengelaborasi uraian Trianto tentang pendekatan kontekstual dan uraian Arsyad tentang 

media audio visual, serta uraian Rifa’I tentang teori belajar kontruktivisme: 

No.  Sintak Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual   

 

1. Mempersiapkan bahan pembelajaran dan media pembelajaran  

2. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri. 

3. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang diajarkan. 

4. Mengembangkat sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-pertanyaan. 

5. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain 

sebagainya. 

6. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, bahkan media yang 

sebenarnya. 

7. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

8. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. 

Tabel 2. Sintak Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual 

(Sumber: Arsyad, 2011: 49) 
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 Melalui model kontekstual berbantuan media audio visual, guru terlebih dahulu 

memberikan contoh-contoh nyata disekitar lingkungan sekolah dan memberikan media audio 

visual berupa video untuk menumbuhkan pemahaman awal sebelum memecahkan masalah 

sendiri. Pemberian media video dan lingkungan sekolah diharapkan siswa mampu menulis 

deskripsi dari apa saja yang diamati selama observasi. 

 

2.1.7.3 Sistem Sosial 

Peran guru dalam pembelajaran melalui model kontekstual berbantuan media audio 

visual adalah sebagai fasilitator, dan pembimbing siswa bukan sebagai penyampai materi 

tunggal. Peran siswa aktif untuk mengembangkan imajinasi dan menemukan konsep melalui 

pengetahuan dan keterampilannya. 

Berikut ini adalah keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam menulis deskripsi 

melalui model kontekstual berbantuan media audio visual: 

No. Langkah-langkah pembelajaran Kegiatan Guru Aktivitas Siswa 

1. Mempersiapkan bahan pembelajaran dan media 

pembelajaran  

Guru mempersiapkan 

bahan materi dan media 

pembelajaran berupa 

video yang sesuai dengan 

pokok pembahasan 

Siswa mempersiapkan 

diri untuk mengikuti 

pelajaran 

2. Mengembangkan pemikiran siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan 

sendiri. 

Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

Siswa mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan dari guru 

3. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry 

untuk semua topik yang diajarkan. 

Guru menentukan objek 

yang akan dikunjungi dan 

cara belajar. 

Siswa mengamati objek 

yang sudah ditentukan 

oleh guru. 
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No. Langkah-langkah pembelajaran Kegiatan Guru Aktivitas Siswa 

4. Mengembangkat sifat ingin tahu siswa melalui 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan. 

Guru menyampaikan 

apersepsi. 

Siswa memperhatikan 

dan menjawab apersepsi 

dari guru. 

5. Menghadirkan model sebagai contoh 

pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, model, 

bahkan media yang sebenarnya. 

Guru menjelaskan materi 

dengan menggunakan 

media audiovisual berupa 

video. 

 

Siswa memperhatikan 

penjelasan dari guru dan 

mediskusikan bersama 

kelompoknya. 

6. Menciptakan masyarakat belajar, seperti 

melalui kegiatan kelompok berdiskusi, tanya 

jawab, dan lain sebagainya. 

Guru membimbing dan 

menyuruh siswa untuk 

berkelompok kecil. 

Siswa bersama teman-

teman membentuk 

kelompok kecil. 

7. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi 

dari setiap kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Guru memberikan 

penguatan dan refleksi 

Siswa memaparkan hasil 

diskusinya 

8. Melakukan penilaian secara objektif, yaitu 

menilai kemampuan yang sebenarnya pada 

setiap siswa. 

Guru melakukan 

penilaian dengan 

mengadakan tes  

Siswa mengerjakan tes 

secara individu 

Tabel 3. Sistem Sosial Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual.  

(Sumber: Arsyad, 2011: 49) 

 

2.1.7.4 Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi yang berhubungan dengan pola kegiatan dimana seorang guru 

melakukan komunikasi tidak hanya dengan satu arah kepada siswa, tetapi dengan beberapa 

arah. Pemberian kesempatan kepada siswa utuk merespon apa yang disampaikan oleh guru 

menjadikan siswa berfikir kreatif. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa sangat 

berpengaruh terhadapa hasil belajar siswa. 
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2.1.7.5 Sistem Pendukung  

Sistem pendukung dari pembelajaran keterampilan menulis deskripsi melalui model 

kontekstual berbantuan media audio visual adalah segala sesuatu yang dapat mendukung 

pembelajaran menulis deskripsi tersebut yang memungkingkan siswa aktif dan 

mengoptimalkan keterampilannya dalam menemukan dan membangun imajinasinya. Sistem 

pendukung tersebut adalah penggunaan media audio visual berupa video-video, laptop atau 

computer, lcd, papan tulis, lingkungan disekitar sekolah, kegiatan diskusi dan observasi. 

 

2.1.7.6 Dampak Instruksional dan Dampak Pengiring 

Dampak instruksional yang dapat ditimbulkan pada pembelajaran menulis deskripsi 

melalui model kontekstual berbantuan media audio visual adalah dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi, meningkatkan keterampilan guru, dan meningkatkan 

aktivitas siswa. Dampak pengiring yang akan muncul adalah meningkatnya kemampuan 

berfikir kreatif, bekerja sama, dan bertanggungjawab. 

 

2.1.8 Kelebihan dan Kekurangan Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual 

2.1.8.1 Kelebihan model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual 

Berdasarkan uraian Suprijono tentang pendekatan kontekstual dan pendapat dari 

beberapa ahli tentang media audio visual, maka kelebihan model kontekstual berbantuan 

media audio visual adalah: 1) memposisikan guru sebagai fasilitator, 2) memposisikan siswa 

sebagai pebelajar yang aktif dalam pembelajaran, 3) media visual yang mudah didapat dan 

dipahami oleh siswa, 4) membantu siswa untuk bermajinasi dengan objek nyata disekitarnya, 

5) membangun kerjasama melalui diskusi kelompok. 
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2.1.8.2 Kekurangan Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual 

Selain kelebihan tentu saja terdapat kekurangan dalam pembelajaran melalui 

pendekatan kontekstual berbantuan media audio visual. Kekurangan tersebut adalah: 1) 

keterbatasan ruang lingkup lingkungan yang berkaitan dengan materi yang dianggap siswa 

sulit. 2) penerapan model kontekstual berbantuan media audio visual memerlukan waktu 

yang cukup lama. 

 

2.1.8.3 Upaya Untuk Menutupi Kekurangan Pendekatan Kontekstual Berbantuan 

Media Audio Visual. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk menutupi kekurangan pendekatan kontekstual 

berbantuan media audio visual adalah: 1) seorang guru harus memilih objek yang benar-benar 

terkait dengan materi ajar yang diberikan oleh siswa, 2) guru harus bisa mengatur waktu 

ketika pembelajaran berlangsung 

 

2.1.9 Hubungan Keterampilan Menulis Deskripsi dengan Model Kontekstual 

Berbantuan Media Audio Visual. 

Peneliti berasumsi bahwa berdasarkan hasil observasi dan refleksi, siswa kelas II SD 

Negeri Gunungpati 01 belum termotivasi untuk mengarang, yang terlihat dari aktivitas siswa 

selama pembelajaran. Pelajaran menulis selalu dianggap pelajaran yang sulit. Siswa kurang 

mengerti awal menulis sebuah karangan dan minimnya kosakata yang mereka miliki. 

Kesesuaian isi teks deskripsi dan penggunaan ejaan yang benar belum dikuasai oleh siswa 

dalam pembelajaran menulis deskripsi. Hal ini berdampak kurangnya keterampilan menulis 

khususnya menulis karangan deskripsi. 

Peneliti memprediksi melalui penerapan model kontekstual berbantuan media audio 

visual dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi, keterampilan guru, dan aktivitas 
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siswa. Model konteskstual dengan media audio visual adalah model pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif 

dalam proses belajar dan mengajar melalui benda-benda konkrit disekitar lingkungan siswa. 

Peneliti berharap melalui penerapan model kontekstual berbantuan media audio 

visual, guru lebih lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dan menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Siswa 

aktif mencari informasi melalui objek nyata disekitar mereka yang sudah disesuaikan dengan 

materi pelajaran dan sebelumnya guru memberikan contoh melalui media audio visual berupa 

video yang bertujuan untuk merangsang pikiran siswa untuk berimajinasi mendapatkan 

pengetahuan untuk menyusunnya dalam sebuah karangan deskripsi.  

 

2.1.10 Teori yang mendasari Model Kontekstual dengan media Audio Visual 

2.1.10.1 Teori Konstruktivisme 

Konsep dari teori belajar kontruktivisme adalah manusia membangun dan memeknai 

pengetahuan dari pengalamannya sendiri (Rifa’I, 2010: 225). Kontruktivisme merupakan 

teknik pembelajaran untuk membangun sendiri pengetahuan secara aktif dengan 

menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (Jufri, 2013: 32). Berdasarkan 

pada penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme 

merupakan suatu cara pembelajaran agar peserta didik mengguankan pengalamannya 

mengenai suatu pengetahuan dan memadukannya dengan pengetahuan yang baru mereka 

dapatkan untuk menjadi membangun pengetahuan yang lebih luas. 

Berdasarkan pada teori tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran seorang guru harus mengetahui teori belajar yang dapat mendukung dalam 

proses pembelajarannya. Pengetahuan akan teori tersebut dimaksudkan, agar guru lebih bisa 

melihat perkembangan dan karakteristik dari setiap peserta didik, agar guru juga bisa 
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mempertanggung jawabkan apa yang mereka ajarkan kepada peserta didiknya tersebut. 

Dalam penelitian ini teori yang mendukung pembelajaran dengan model kontekstual 

berbantuan media audio visual diantaranya adalah berdasarkan teori konstruktivisme. Teori 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: teori konstruktivisme dalam pembelajaran dengan 

model kontekstual berbantuan media audio visual peserta didik dapat membangun sendiri 

pengetahuannya. Pengetahuan yang dibangunnya dapat digabungkan dengan pengalaman 

lama yang telah ia peroleh atau dengan membangun sendiri pengalaman yang baru sehingga 

menjadi sebuah pengetahuan yang lebih bermakna. Sehingga kreativitas juga sangat 

diperlukan dan guru perlu menumbuhkan kreativitas peserta didik agar hasil pembelajaran 

dapat lebih optimal. Berlandaskan hal tersebut, pembelajaran dengan model kontekstual 

berbantuan media audio visual harus dibuat untuk mengkonstruksi peserta didik agar 

membangun sendiri pengetahuannya, dan membangkitkan kreativitas peserta didik bukan 

hanya menerima pengetahuan dari guru yang dilaksanakan di kelas II SD ini. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia telah banyak penelitian 

yang menggunakan model kontekstual dan media audio visual, diantaranya sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Purwantiningsih dengan judul “PENINGKATAN 

KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

PADA SISWA KELAS 2 SD NEGERI 2 DLINGO TAHUN 2009” yang dilaksanakan pada 

2009 menunjukan hasil bahwa Dari data tes diketahui terjadi peningkatan dari siklus I ada 

peningkatan keterampilan menulis deskripsi dari rata-rata 65,88 menjadi 68,00 dan dari 

pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 47,06% menjadi 58,82%, siklus II terjadi 

peningkatan keterampilan menulis deskripsi dari rata-rata siklus I yaitu 68,00 menjadi 70,24 

dan dari pencapaian KKM 58,82% menjadi 70,59%, siklus III terjadi peningkatan 
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keterampilan menulis deskripsi dari rata-rata siklus II yaitu 70,24 menjadi 73,88 dan 

pencapaian KKM dari 70,59% menjadi 88,24%. 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. (http://digilib.uns.ac.id/) 

Penelitian lain yang dilakukan Ifni Umara Zahara yang berjudul “PENINGKATAN 

KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI TENTANG HEWAN ATAU TUMBUHAN 

MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA SISWA KELAS II SDN JURON 02 

NGUTER, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2010/2011”. Hal ini dapat dilihat dari tes 

menulis deskripsi tentang hewan atau tumbuhan yang menunjukkan adanya peningkatan yaitu 

pada pra tindakan sebesar 25%; pada siklus 1 sebesar 62,5 %; pada siklus II sebesar 87,5%. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi tentang hewan atau tumbuhan pada siswa kelas 

II SDN Juron 02 Nguter, Sukoharjo tahun ajaran 2010/2011. (http://digilib.uns.ac.id/) 

Penelitian yang dilakukan oleh Elbeth Yuliah Sari dengan judul “Upaya Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Pada Siswa Kelas II SDK ORA ET LABORA Panglima Polim” yang dilaksanakan pada 

2011 menunjukan hasil bahwa terjadi peningkatan terhadap keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa kelas II SDK ORA ET LABORA yang ditunjukan dengan peningkatan pada 

siklus I terjadi peningkatan rata-rata menulis karangan deskripsi sebesar 57,33%, dan pada 

siklus II meningkat menjadi 69,23. Ketuntasan belajar pada siklus I adalah 33,33% dan 

meningkat menjadi 57,14% pada siklus II. Hal ini menunjukan bahwa dengan penerapan 

media lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar dalam menulis karangan deskripsi. 

(https://lib.atmajaya.ac.id) 

http://digilib.uns.ac.id/
http://digilib.uns.ac.id/
https://lib.atmajaya.ac.id/
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Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan model kontekstual 

dan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil 

belajar siswa. Oleh karena itu penelitian tersebut dapat digunakan sebagai pendukung 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Deskripsi Melalui Model Kontekstual Berbantuan Media Audio Visual Pada Siswa 

Kelas II SD Negeri Gunungpati 01”. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil bahwa hanya sebagian 

saja siswa yang aktif dalam pembelajaran menulis. Pembelajaran satu arah dari guru, kurang 

memberi makna kepada siswa. Selama pembelajaran, guru hanya menggunakan metode 

ceramah satu arah yang dianggap membosankan bagi siswa. Kurangnya penggunaan media 

pembelajaran yang memadai. Akibatnya, dengan skor KKM 66 sebanyak 12 siswa dari 16 

siswa di kelas II SD Negeri Gunungpati 01 tidak tuntas dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan model kontekstual 

dengan media audio visual untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

keterampilan menulis deskripsi. 

 

 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori yang telah dikaji, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 

“Penerapan model kontekstual dengan media audio visual dapat meningkatkan keterampilan 

guru, aktivitas siswa, dan keterampilan menulis deskripsi pada siswa kelas II SD Negeri 

Gunungpati 01”. Hipotesis tersebut dapat dirinci menjadi:  

1. Penerapan model kontekstual dengan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 

II SD Negeri Gunungpati 01. 

2. Penerapan model kontekstual dengan media audio visual dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas II SD Negeri 

Gunungpati 01. 

1. Keterampilan Guru : Guru kurang terampil dalam 

menggunakan pendekatan dalam pembelajaran. 

2. Aktivitas Siswa  : Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

menulis karangan. 

3. Hasil Belajar  : Keterampilan menulis karangan rendah, siswa 

kurang dapat memperhatikan aspek isi, dan pengorganisasiannya, 

penggunaan kalimat, pilihan kata, ejaan dan tanda baca. 

Kondisi Awal 

Pelaksanaan 

Tindakan 

 

Guru menerapkan model kontekstual dengan media audio visual. 

1. Keterampilan guru dalam pembelajaran menulis deskripsi 

melalui model kontekstual dengan media audio visual akan 

meningkat. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi melalui 

pendekatan kontekstual dengan media audio visual akan 

meningkat. 

3. Hasil Belajar: Keterampilan menulis karangan deskripsi pada 

aspek isi dan kerapian, penggunaan kalimat, pilihan kata, ejaan 

dan tanda baca akan meningkat. 

Kondisi Akhir 
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3. Penerapan model kontekstual dengan media audio visual dapat meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas II SD Negeri 

Gunungpati 01. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan hasil penelitian, simpulan penelitian ini adalah 

bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi di kelas II SD Negeri Gunungpati 01 yang 

ditunjukkan dengan meningkatnya keterampilan menulis, keterampilan guru, aktivitas siswa. 

Peningkatan pembelajaran tersebut dapat diuraikan dalam uraian berikut ini. 

a. Model pembelajaran kontekstual berbantuan media audio visual yang paling baik 

meningkatkan keterampilan menulis, memiliki ciri-ciri yaitu, guru sebagai fasiliator yang 

membantu siswa dalam menulis dan siswa sebagai obyek dengan pola pembelajaran 

dalam pembelajaran kontekstual pembelajaran bahasa yang menerapkan ke-empat 

keterampilan berbahasa (membaca, menulis, berbicara dan mendengarkan) dalam satu 

kali pertemuan. Dengan sistem pendukung yaitu media visual berupa poster, kegiatan 

diskusi, lembar observasi, lembar catatan lapangan, lembar LKS, dan lembar evaluasi. 

b. Penerapan model pembelajaran kontekstual berbantuan media audio visual mampu 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi dengan perolehan prosentase ketuntasan 

belajar klasikal yaitu pada siklus I sebanyak 7 (43,75%) dengan kategori baik. Pada 

siklus II, perolehan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 6 (37,5%) dengan 

kategori baik dan 5 (31,25%) dengan kategori sangat baik. Pada siklus III perolehan 

meningkat menjadi 11 (68,75%) dengan kategori sangat baik dan sebanyak 4 (25%) 

berkategori baik. 

c. Penerapan model pembelajaran kontekstual berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan keterampilan guru memiliki ciri-ciri yaitu, peningkatan dari dari siklus I 
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jumlah skor yang didapatkan 19 (59,3%) dengan kategori cukup, kemudian jumlah skor 

meningkat pada siklus II menjadi 27 (84,37%) dengan kategori baik, dan jumlah skor 

meningkat lagi pada siklus III yaitu 31 (96,87%) dengan ketegori sangat baik.  

d. Penerapan model pembelajaran kontekstual berbantuan media audio visual dapat 

meningkatkan aktifitas siswa memiliki ciri-ciri yaitu, peningkatan dari siklus I  jumlah 

skor yang didapatkan 17,6 (55%) dengan kategori cukup, kemudian jumlah skor 

meningkat pada siklus II menjadi 21,3 (66,56%) dengan kategori baik, dan jumlah skor 

meningkat lagi pada siklus III yaitu 25,2 (78,75%) dengan kategori sangat baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan implikasi yang telah diuraikan pada bab IV, saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni saran teoretis dan saran praktis. 

5.2.1 Teoretis 

Penerapan model pembelajaran kontekstual berbantuan media audio visual diharapkan 

mampu meningkatkan keterampilan menulis, keterampilan guru dan aktivitas siswa karena 

model ini merupakan salah satu modifikasi pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia terutama untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Harapannya guru 
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sebagai fasilitator mampu menerapkan model pembelajaran ini dengan baik dalam 

pembelajaran di sekolah dasar.  

 

5.2.2 Praktis 

5.2.2.1 Bagi Guru 

a. Guru sebagai sosok yang professional harus melaksanakan keterampilan dasar mengajar 

dan hendaknya menguasai model pembelajaran kontekstua berbantuan media audio 

visual. Hal ini karena model tersebut adalah salah satu model pembelajaran yang efektif 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis deskripsi. 

b. Guru hendaknya sering menerapkan model pembelajaran kontekstual berbantuan media 

audio visual, sehingga kompetensi paedagogis guru tersebut akan sering terasah. 

 

5.2.2.2 Bagi Sekolah 

a. Guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menulis narasi hendaknya menerapkan 

salah satu model yang efektif, misalnya menerapkan model pembelajaran kontekstual 

berbantuan media audio visual sebagai salah satu alternatifnya. 

b. Sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya, hendaknya mengakadan 

pelatihan, workshop, atau seminar tentang model pembelajaran kontekstual berbantuan 

media audio visual. 
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