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SARI 

Shabrina, Rizky Hardiati. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 
 Deskripsi melalui Metode Sugesti Imajinasi dengan Media Gambar 
 Berbasis Komputer pada Siswa Kelas IV SD N 01 Dukuhtengah 
 Kabupaten  Brebes Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan  Bahasa 
 dan Sastra  Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
 Semarang.  Pembimbing I: Drs. Wagiran, M. Hum. Pembimbing II: 
 Drs. Suparyanto. 

Kata kunci: keterampilan menulis karangan deskripsi, metode sugesti imajinasi, 
media gambar berbasis komputer. 

 Kegiatan menulis merupakan suatu proses berpikir yang dituangkan dalam 
bentuk tertulis. Pembelajaran menulis karangan deskripsi salah satu kompetensi 
dasar yang harus dicapai siswa sekolah dasar terutama pada kelas IV. Berdasarkan 
hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, keterampilan menulis karangan 
deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah masih rendah hanya 
19,4% yang mencapai ketuntasan. Oleh karena itu, perlu adanya metode dan 
media pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. 

 Masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah peningkatan 
keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 01 
Dukuhtengah setelah pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode 
sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer, dan (2) bagaimanakah 
perubahan perilaku siswa kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah setelah 
pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajiasi dengan 
media gambar berbasis komputer. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi kelas IV 
SD Negeri 01 Dukuhtengah setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 
deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer, dan (2) mendeskripsikan perubahan tingkah laku siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Dukuhtengah setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 
deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer. 

 Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap siklus I dan siklus II dengan 
target nilai rata-rata kelas yaitu 70. Subjek penelitian ini adalah keterampilan 
siswa kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah. Variabel penelitian ini adalah 
peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dan penggunaan metode 
sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. Teknik analisis data 
menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah 
instrumen tes dan nontes. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes awal atau prasiklus masuk 
kategori cukup, yaitu menunjukkan skor rata-rata klasikal 62,67. Pada siklus I 
Mengalami peningkatan 3,97% menjadi 65,16. Selanjutnya, pada siklus II terjadi 
peningkatan 13,7% menjadi 74,09. Peningkatan keterampilan menulis karangan 
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deskripsi juga diikuti oleh perubahan tingkah laku ke arah yang lebih positif. 
Tingkah laku siswa pada pembelajaran di siklus II lebih positif daripada siklus I. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah keterampilan menulis 
karangan deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah mengalami 
peningkatan setelah mengikuti proses pembelajaran melalui metode sugesti 
imajinasi dengan media gambar berbasis komputer dan tingkah laku siswa 
mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. 

 Saran yang dapat diberikan peneliti antara lain (1) guru bahasa dan sastra 
Indonesia hendaknya menggunakan metode, media, dan teknik pembelajaran yang 
bervariasi dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, di antarannya dengan 
menggunakan metode sugesti imajinasi dan media gambar berbasis komputer, (2) 
praktisi atau peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan 
metode dan media pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan berbagai 
alternatif metode dan media pembelajaran keterampilan menulis.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

iv 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBINNG 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi. 

 

 

 

       Semarang,  8 April 2010 

Dosen Pembimbing I,     Dosen Pembimbing II, 

 

 

Drs. Wagiran, M. Hum.    Drs. Suparyanto 

NIP 196703131993031002    NIP194904161975031001 

 

 

 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

v 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang pada 

  hari  : Rabu 

  tanggal  : 13 April 2011 

Panitia Ujian Skripsi 

Ketua,       Sekretaris, 

 

Prof. Dr. Rustono, M.Hum.    Suseno , S.Pd. M.A.   

NIP 196801271983031003    NIP 197805142003121002 

Penguji I, 

 

Dra. Suprapti, M.Pd. 

NIP 195007291979032001 

Penguji II,       Penguji III,  

 

Drs. Suparyanto                 Drs. Wagiran, M.Hum. 

NIP 194904161975031001              NIP 196703131993031002 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

vi 
 

PERNYATAAN 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis lain, baik sebagian atau keseluruhan. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

      

 

       Semarang,  April 2011 

         

  

       Rizky Hardiati Shabrina 

NIM 2101407171   

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

vii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

      MOTTO 

1. Orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang baik akhlaknya 

 (HR. Bukhari) 

2. Motivasi dan semangat datang dari diri sendiri. 

  

 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. ayah ibu, dan kedua adikku tercinta; dan 

2. Almamaterku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengajaran Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Berbagai pendekatan, strategi, teknik, metode, dan media pengajaran 

bahasa Indonesia yang inovatif dan variatif mulai diterapkan guru bahasa 

Indonesia. Tujuan adanya perubahan pola pengajaran tersebut dalam rangka 

pencapaian kompetensi siswa dalam bidang-bidang tertentu. Penguasaan 

keterampilan dalam bidang bahasa Indonesia juga turut mendapat perhatian. 

Keterampilan berbahasa bukan lagi hanya untuk diketahui, melainkan untuk 

dikuasai siswa. 

 Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yang saling 

mempengaruhi yaitu keterampilan menyimak (listening skills), keterampilam 

berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan 

keterampilan menulis (writing skills). Salah satu keterampilan berbahasa yang 

perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh adalah keterampilan menulis, 

karena pada kenyataanya terlihat bahwa keterampilan menulis siswa masih 

sangat rendah. Keterampilan menulis tidak datang secara otomatis, melainkan 

harus melalui latihan dan praktik yang teratur.  
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keterampilan menulis sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern ini. 

Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

dibutuhkan karena merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa 

yang terpelajar. Menurut Morsey (dalam Tarigan 1985:20), menulis 

dipergunakan oleh orang terpelajar untuk mencatat atau merekam, 

meyakinkan, melaporkan, atau memberitahukan dan mempengaruhi. Maksud 

dan tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang 

dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas. Kejelasan itu 

tergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat 

adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan gambar grafis yang 

dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang 

mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut 

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

berkesinambungan dan logis dengan menggunakan kosakata serta tatabahasa 

tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan, sehingga dapat menggambarkan 

atau dapat menyajikan informasi yang diekspresikan secara jelas. Itulah 

sebabnya keterampilan menulis memerlukan latihan dan praktik yang terus 

menerus serta teratur menggunakan media yang tepat. 

Pengajaran keterampilan menulis dapat memberikan manfaat untuk 

melatih dan mendorong siswa mengekspresikan diri mereka secara bebas 

dalam tulisan. Pengajaran menulis merupakan keterampilan produktif yang 

menuntut kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide, gagasan, pesan, 

perasaan, dan daya khayal serta menggunakan bahasa yang tepat. Akan tetapi, 
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kenyataannya penguasaan bahasa Indonesia masih kurang baik. Sehingga 

dalam hal ini, penulis menggunakan siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah sebagai sasaran untuk meningkatkan penguasaan bahasa yang 

masih kurang, khususnya dalam keterampilan menulis.  Hal ini disebabkan 

oleh pola pikir mereka yang salah menganggap bahwa pelajaran bahasa 

Indonesia adalah pelajaran yang mudah. yang hendak dicapai dalam 

pengajaran menulis kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah di antaranya siswa 

mampu mengungkapkan secara sistematis, kreatif, pengalaman, gagasan, 

pendapat, pesan, dan perasaan sesuai dengan konteks dan situasi. Salah satu 

pengajarannya adalah siswa menyusun karangan deskripsi. Dalam kegiatan 

belajar mengajar, guru melatih siswa untuk mengungkapkan pengalaman, 

gagasan, dan pendapatnya secara sistematis dan kreatif dalam bentuk tulisan. 

menulis harus dipelajari secara serius dan perlu pelatian secara efektif,  

masih banyak siswa yang menganggap keterampilan menulis adalah suatu 

keterampilan bahasa yang membosankan dan sulit untuk dilakukan. Hal ini 

menyebabkan kurangnya minat siswa dalam mempelajari keterampilan 

berbahasa, khususnya keterampilan menulis. Dalam pengajaran keterampilan 

menulis tersebut, perlu diterapkan suatu metode dan media pengajaran yang 

menarik dan dapat menunjang kegiatan pengajaran. Metode dan media yang 

bermacam-macam menetapkan guru harus selektif dalam memilih metode dan 

media pengajaran yang akan digunakan. Dalam memilih metode dan media 

harus memperhatikan materi pengajaran yang akan diberikan, sehingga 
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seorang guru harus memilih metode dan media yang sesuai sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

Harapan bahwa dengan pembelajaran bahasa Indonesia anak-anak dapat  

dengan lancar masih belum terlihat secara kasat mata. Menulis  telah lama 

menjadi masalah dalam pembelajaran berbahasa, terutama di SD atau MI. 

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh melalui observasi lapangan dan 

wawancara pada hari selasa, 10 Januari 2011 menunjukan bahwa sebanyak  20 

siswa atau 64,51% siswa  yang ada di kelas IV  SD Negeri 01 Dukuhtengah 

Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes merasa kesulitan dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. KKM (Kriteria ketuntasan minimal) 

untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut adalah 64. Namun, 

nilai rata-rata siswa kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah dalam pembelajaran 

menulis deskripsi hanya mencapai 62. Bila dibandingkan ketiga aspek 

berbahasa yang lain aspek menulis merupakan aspek berbahasa yang paling 

sulit.   

Saat awal kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi, siswa 

mampu menceritakan gambar, hal-hal yang pernah dijumpai, atau pengalaman 

mereka. Namun, ketika siswa disuruh untuk menuangkan gagasannya dalam 

ragam tulis mereka merasa kesulitan. Mereka belum  mampu 

mengorganisasikan ide mereka ke dalam karangan. Inilah yang disebut istilah 

“lumpuh menulis”. Sebuah istilah yang dilahirkan oleh Taufik ismail terhadap 

rendahnya keterampilan menulis anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, 
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dibutuhkan kreativitas guru untuk meningkatkan kemampuan menulis kembali 

siswa. 

Pembedaharaan kosakata siswa yang masih rendah. Hal ini menjadi 

hambatan yang besar dalam menulis karangan deskripsi. Kosakata siswa yang 

rendah tentu akan mempengaruhi produktivitas rangkaian peristiwa, tempat, 

serta latar yang diuraikan. Pemahaman siswa mengenai ejaan dan tanda baca 

juga masih kurang. Ketika siswa dijelaskan materi ejaan dan tanda baca, 

sebagian besar mereka masih belum paham. Ketika praktik menulis mereka 

masih mengesampingkan pemakaian ejaan dan tanda baca yang tepat.  

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba pembaharuan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi yaitu melalui metode sugesti 

imajinasi dengan menggunakan media gambar berbasis komputer yang 

dipadukan dengan baik sebagai alternatif pengajaran menulis karangan 

deskripsi  diharapkan siswa akan lebih tertarik untuk mengungkapkan ide dan 

gagasan dalam bentuk tulisan, dapat membantu memudahkan siswa untuk 

mengekspresikan gagasannya dalam ragam tulis dan dapat memberi motivasi 

siswa terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Peneliti menggunakan metode pembelajaran sugesti imajinasi dengan 

media gambar berbasis komputer dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi, karena metode pembelajaran sugesti imajinasi dengan media 

gambar berbasis komputer menawarkan pembelajaran yang menekankan pada 

proses dan hasil, sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran menulis 
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karangan deskripsi. Media pembelajaran gambar berbasis komputer dapat 

dieksploitasi untuk membantu peningkatkan kemampuan menulis karangan 

deskripsi. Dengan metode sugesti imajinasi dan gambar berbasis komputer di 

sini untuk memberikan sugesti yang merangsang berkembangnya imajinasi 

siswa lewat gambar dan alunan lagu yang diperdengarkan. 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

juga menuntut siswa untuk selalu aktif membayangkan atau menciptakan 

gambaran kejadian berdasarkan alunan lagu yang di dengar dan gambar yang 

dilihatnya melalui komputer, di samping itu guru juga harus mengetahui setiap 

perkembangan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi, yang 

semuanya itu dapat diterapkan menggunakan metode pembelajaran sugesti 

imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. 

Keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah masih kurang berhasil. Hal ini disebabkan dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi guru menggunakan metode ceramah dan tidak 

memanfaatkan media yang ada, sehingga siswa kurang tertarik mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dan hasil menulis karangan 

deskripsi kurang maksimal. 

 Alasan tersebut yang menggugah peneliti untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah, dengan menerapkan metode pembelajaran sugesti imajinasi 

dengan media gambar berbasis komputer. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran kompetensi dasar menulis karangan dengan memaparkan 

tulisan dalam bentuk karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh munculnya 

permasalahan kekurangmampuan sebagian besar siswa dalam menulis 

karangan deskripsi. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi permasalahan 

tersebut, yaitu faktor yang berasal dari guru dan siswa. 

Permasalahan pertama yang dilontarkan oleh guru bahasa dan sastra 

Indonesia kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah adalah kesulitan siswa dalam 

penguasaan kosakata. Tentu hal ini menjadi hambatan yang besar dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Selain itu, pembelajaran yang 

dilakukan masih bersifat konvensional, guru hanya menggunakan metode 

ceramah saat pembelajaran menulis deskripsi. Sementara itu permasalahan 

yang berasal dari siswa berupa rendahnya minat siswa dalam menulis 

karangan deskripsi. Karangan deskripsi yang dibuat siswa cenderung belum 

mampu menciptakan gambaran atau kejadian berdasarkan pengamatan dan 

pendengaran, sesuai dengan tema tertentu yang baik. Bahasa yang digunakan 

kurang sesuai sehingga gambaran atau kejadian yang diungkapkan kurang 

menarik. Rendahnya minat siswa untuk menulis karangan deskripsi 

disebabkan siswa tidak mengetahui manfaat dan tujuan menulis karangan 

deskripsi. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan minat siswa dalam menulis 

karangan deskripsi guru dapat memotivasi siswa dengan menyebutkan 

manfaat menulis karangan deskripsi. Selain itu, untuk mengatasi 
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ketidakmampuan siswa dalam menciptakan gambaran atau kejadian 

berdasarkan pengamatan, pendengaran sesuai dengan tema tertentu yang baik, 

memilih bahasa yang menarik, guru perlu mengondisikan siswa untuk terbiasa 

menulis karangan deskripsi setiap hari berdasarkan pengamatan dan 

pendengaran atau kejadian tertentu yang dialami siswa. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka 

perlu dicari solusi adanya metode dan media yang tepat agar dapat digunakan 

dalam pembelajaran menulis terutama menulis karangan deskripsi, yaitu 

melalui pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti 

imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya kemampuan siswa kelas 

IV SD Negeri 01 Dukuhtengah dalam menulis karangan deskripsi di atas, 

peneliti membatasi pokok bahasan pada metode dan media pembelajaran. 

Peneliti memberikan alternatif, yakni penerapan metode sugesti imajinasi dan 

penggunaan media gambar berbasis komputer dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. 

 Peneliti menggunakan metode sugesti imajinasi untuk memberi solusi 

untuk mengatasi rendahnya keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah. Metode ini tepat dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Metode sugesti imajinasi dengan memberikan 

alunan lagu saat proses pembelajaran dapat membantu anak-anak yang 

mempunyai keterbatasan kosakata dari lirik lagu yang diperdengarkan. 
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 Penggunaan metode sugesti imajinasi yang dipadukan dengan media 

gambar berbasis komputer mempunyai kelebihan dibanding media lukisan 

yang biasa digunakan. Metode sugesti imajinasi dan media gambar berbasis 

komputer dapat menyajikan gambar dan suara yang mendukung objek yang 

akan dideskripsikan sehingga siswa dapat mendeskripsikan objek walaupun 

belum pernah melihat wujud sebenarnya. Dengan metode dan media ini 

diharapkan siswa dapat mengorganisasikan ide dan gagasannya dalam sebuah 

karangan deskripsi dengan mudah.   

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan  menulis karangan deskripsi 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan 

Kabupaten Brebes setelah dilakukan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi menggunakan metode sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer? 

2) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi setelah menggunakan metode sugesti-imajinasi dengan 

media gambar berbasis komputer pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas IV SD  Negeri 01 Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan 

Kabupaten Brebes, setelah dilakukan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi menggunkan metode sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer. 

2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, setelah 

dilakukan pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan metode 

sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun 

secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer sebagai 

metode pembelajaran dalam menulis karangan deskripsi. 

 Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa, peneliti 

dan penyelenggara pendidikan. Bagi guru, hasil penelitian ini bermanfaat 

untuk memberikan alternatif metode pembelajaran dan penggunaan media 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia khusunya kompetensi dasar 

menulis karangan deskripsi, sehingga dalam proses pembelajaran menulis 

karangan deskrispsi siswa lebih tertarik. 
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Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk membantu pencapaian 

indikator kompetensi dasar menulis karangan deskripsi dan untuk 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

khususnya dalam menulis karangan deskripsi. 

 Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan metode 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, sehingga lebih bervariasi. 

Bagi penyelenggara pendidikan, penelitian ini bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitas atau mutu sekolah.        
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka   

Penelitian di bidang pendidikan telah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti termasuk juga penelitian tentang kemampuan siswa menulis. Akan tetapi, 

hal tersebut masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik 

penelitian bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Keterampilan menulis 

harus dikuasai setiap orang, karena bermanfaat dalam berbagai bidang kehidupan. 

Oleh karena itu, penelitian tentang menulis menarik sebagai bahan penelitian. 

Beberapa peneliti membahas mengenai kemampuan siswa menulis Kuperis 

(2002), Rachma (2007), Rahayu (2007), Hasanah (2007), Arini (2007), Deacon 

(2008),  Sari (2009), Andriani (2009), Ambarwati (2009), dan Rajinem (2010). 

 Kuperis (2002) dalam jurnal yang berjudul Effects of Guided Journal 

Writing on Student’s Story Understanding. Dia menunjukkan bahwa kegiatan 

menulis membantu para siswa dalam memahami sebuah cerita. Dari data 

interview  mengindikasikan bahwa kegiatan menulis membuat siswa berfikir lebih 

tentang sebuah cerita. Relevansi penelitian Kuperis dengan penelitian ini terletak 

pada analisis kemampuan menulis siswa.  

 Rachma (2007) menulis skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Deskripsi melalui Metode Sugesti Imajinasi dengan 

Menggunakan Media Lagu Siswa  Kelas XA SMA Negeri 2 Blora. Dia  

menunjukan bahwa keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas XA SMA 
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Negeri 2 Blora mengalami peningkatan setelah dilakukan penelitian tindakan 

kelas menulis paragraf deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media 

lagu. Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi tersebut diketahui dari 

hasil tes siklus 1 dan siklus II. Nilai rata-rata tes menulis paragraf deskripsi 

setelah dilakukan tindakan siklus I mencapai 65,2 dengan kategori cukup baik. 

Pada siklus II nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,76% 

menjadi 72,22 dengan kategori baik. 

 Penerapan pembelajaran menulis dengan metode sugesti imajinasi 

memiliki kelebihan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

keterampilan menulis. Pemberian apersepsi tentang keterampilan mikrobahasa 

yang dilanjutkan dengan pembelajaran menulis menggunkan metode sugesti 

imajinasi dapat diserap dan dipahami dengan baik oleh para siswa. Situasi 

emosional yang terolah membantu keberhasilan komunikasi dan interaksi guru. 

Sedangkan, kelemahan metode sugesti imajinasi sulit digunakan bila siswa 

cenderung pasif. Metode ini mensyaratkan adanya keaktifan dari pihak siswa. 

Siswa harus aktif menerima stimulus dan memberikan respons dalam bentuk 

simbol-simbol verbal. Relevansi penelitian Rachma dengan penelitian ini terletak 

pada analisis peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi dan metode 

yang digunakan, sedangkan perbedaannya pada peneliti menambahkan media 

yang digunakan. 

 Rahayu (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Model Kontruktivisme 

dalam Pembelajaran Menulis Deskripsi menunjukkan bahwa model 

kontruktivisme dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi. Rahayu 
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menguji efektivitas model kontruktivisme dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X Pasundan I Cianjur tahun ajaran 

2006/2007 dengan menggunakan kelas X-4 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

X-6 sebagai kelas kontrol. Ditinjau dari kualitas implementasinya dan reaksi 

siswa, proses pembelajaran kontruktivisme lebih tinggi nilainya daripada 

konvensional. Demikian pula dengan efektivitas model secara statistik, model 

kontruktivisme lebih efektif daripada model konvensional. Menulis deskripsi 

menjadi menyenangkan. Siswa terlibat langsung dan mengalami sendiri. Mereka 

dapat mencari, menemukan, dan mengkontruksi pengetahuan dan pengalamannya 

dalam kelompok belajar yang saling mengisi, hal ini dapat melatih sistematika 

berpikir, memotivasi siswa untuk berbuat lebih kreatif, kritis, dituntut jujur, tidak 

mudah putus asa dalam mencari dan memecahkan suatu masalah yang ada di 

sekelilingnya serta menjadikan lingkungan alam sebagai sumber belajar.  

 Pembelajaran kontruktivisme sangat efektif untuk mengembangkan 

keterampilan berbahasa, khususnya keterampilan menulis. Relevansi penelitian 

Rahayu dengan penelitian ini terletak pada analisis peningkatan kemampuan 

menulis karangan deskripsi. Perbedaannya penelitian Rahayu menggunakan 

model, sedangkan penelitian ini menggunakan media dan metode.  

 Hasanah (2007) menulis skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Deskripisi dengan Teknik Objek Langsung melalui Pendekatan 

Kontekstual Komponen Pemodelan pada Siswa Kelas XI IPS-2 SMA Negeri 1 

Jekulo Kabupaten Kudus. Pada penelitian ini ada suatu pembaharuan untuk 
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meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi yaitu melalui penggunaan 

teknik objek langsung. Dengan penggunaan teknik objek langsung sebagai 

alternatif pembelajaran menulis paragraf deskripsi siswa lebih tertarik untuk 

menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan dan dapat mengurangi 

kejenuhan siswa dalam pembelajaran menulis. Berdasarkan analisis data 

penelitian keterampilam menulis paragraf deskripsi pada prasiklus, siklus I, dan 

siklus II menunjukan peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 21,6%. Prasiklus 

nilai rata-rata kelas mencapai 67,5. Pada siklus I terjadi peningkatan dari nilai 

rata-rata pratindakan sebesar 7 poin atau 10,4 % dengan nilai rata-rata kelas 

sebesar 74,5 % dan pada siklus II mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 

siklus I sebesar 7,6 poin atau 10,2% dengan nilai rata-rata 82,1. Untuk 

peningkatan pada prasiklus ke siklus II adalah 14,6 poin atau 21,6%.  Relevansi 

penelitian Hasanah dengan penelitian ini terletak pada analisis peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi. Perbedannya pada penelitian Hasanah 

menggunakan teknik dan pendekatan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

metode dan media. 

 Arini (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Mengefektifkan 

Pembelajaran Menulis Deskripsi dengan Memanfaatkan Benda-Benda 

Lingkungan Kelas sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Nomor 

3 Kampung Anyar Singaraja Dia menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan 

benda-benda lingkungan kelas dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi. Pada penelitiannya tersebut Arini menemukan cara efektif dalam 

pembelajaran menulis deskripsi, sehingga diharapkan siswa akan lebih mudah 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


16 
 

 
 

menuangkan ide atau gagasan sesuai dengan benda yang dipilihnya. Berdasarkan 

analisis data penelitian keterampilan menulis dekripsi pada prasiklus, siklus I, dan 

siklus II dapat diketahui skor rata-rata kelas, daya serap (DS) dan ketuntasan 

belajar (KB) sebelum tindakan dilakukan dan sesudah tindakan dilakukan dengan 

hasil sebagai berikut. Skor rata-rata, DS, dan KB yang diperoleh siswa dalam 

menulis dekripsi sebelum tindakan  37,5%, dan 7,69, siklus I 46,03%, dan 23,07% 

dan siklus II 60,46%, dan 69,23%. Bila dibandingkan dengan hasil siklus I, hasil 

siklus II ada peningkatan skor rata-rata kelas, DS, dan KB masing-masing sebesar 

14,43%, dan 41,46%. Jadi, skor rata-rata kelas dan DS pada siklus II telah 

mencapai target yang direncanakan semula, sedangkan KB belum mencapai target 

minimal. Tanggapan siswa tentang pembelajaran menulis deskripsi memanfaatkan 

benda-benda lingkungan kelas tergolong positif karena target dari semula dapat 

terpenuhi. Relevansi penelitian Arini dengan penelitian ini terletak pada analisis 

pembelajaran menulis karangan deskripsi di kelas, sedangkan perbedaannya pada 

metode dan media yang digunakan. 

 Deacon (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Designing for learning 

through multimodal production:  Film narrative and spectatorship in Director’s. 

Deacon meneliti desain pembelajaran yang menggunakan film naratif dari 

sekumpulan klip yang telah disediakan dan di rangkai dalam komputer. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan film naratif dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran. Penelitian tersebut memberi gambaran mengenai 

penggunaan film naratif dalam pembelajaran di Afrika Selatan. Penggunaan film 

ini terbukti dapat menarik minat siswa untuk belajar aktif. Selain itu, proses 
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pembelajaran juga menjadi lebih praktis. Relevansi penelitian Deacon dengan 

penelitian ini terlatak pada analisis penggunaan media komputer saat 

melaksanakan proses pembelajaran.  

 Sari (2009) menulis skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi melalui Media Gambar Detail pada Siswa Kelas XI 

SMA Ronggolawe Semarang. Sari menyimpulkan terdapat peningkatan pada 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas XI SMA Ronggolawe 

Semarang setelah dilakukan tindakan penelitian keterampilan menulis karangan 

deskripsi tersebut, diketahui dari hasil siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata tes 

menulis karangan deskripsi setelah dilakukan tindakan siklus I mencapai 65,95 % 

dengan kategori cukup. Pada siklus II, nilai rata-rata tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 12, 66% menjadi 74,3% atau berkategori baik. Relevansi 

penilitian Sari dengan penelitian ini terletak pada analisis peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi, sedangkan perbedaannya pada media 

yang digunakan dan tidak digunakannya metode pada penelitian  Sari. 

 Andriani (2009) menulis skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Deskripsi melalui Pendekatan Tematik dengan Media Gambar 

pada Siswa Kelas III SD Negeri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 

Ajaran 2008/2009. Andriani menyimpulkan kemampuan menulis paragraf 

deskripsi pada siswa kelas III SD Negeri 07 Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan setelah mengikuti pembelajaran pendekatan tematik dengan media 

gambar langsung mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus II sebanyak 

27,97%. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil tes siklus I dan siklus II. Nilai 
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rata-rata pada siklus I adalah 60,04 atau kategori  cukup baik, sedangkan nilai 

rata-rata pada siklus II sebesar 75,72 atau termasuk kategori baik. Hal ini 

membuktikan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II sebanyak 15,67 atau 

sebesar 27,97%. Peningkatan tersebut menunjukan, bahwa pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi melalui pendekatan tematik dengan media gambar pada siswa 

kelas III SD Negeri 07 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dapat berhasil 

dengan baik. Relevansi penelitian Andriani dengan penelitian ini terletak pada 

analisis peningkatan keterampilan menulis deskripsi, sedangkan perbedaannya 

pada media yang digunakan.   

 Ambarwati (2009) menulis tesis yang berjudul Penggunaan Gambar untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas II SD 

Ricci 2 Bintaro. Dia menyimpulkan penggunaan media gambar dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam melukiskan sesuatu sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Penggunaan media gambar untuk meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi adalah menggunakan lambang dari hasil peniruan-

peniruan benda,  pemandangan, curahan pikiran, atau ide-ide yang 

divisualisasikan ke dalam bentuk dua dimensi yaitu berupa gambar sebagai alat 

peraga dalam proses pembelajaran menulis cerita deskripsi. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas dengan tiga siklus. Siklus I menggunakan 

media gambar tidak berwarna dengan ukuran kertas folio, Siklus II menggunakan 

media gambar berwarna dengan ukuran kertas A3, Siklus III menggunakan media 

gambar berwarna dengan ukuran kertas asturo. Pada siklus I keterampilan menulis 

siswa dalam aspek ketepatan isi dan tema, koherensi kalimat, kompleksitas 
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(ketepatan penggunaan kata dan istilah), penggunaan ejaan dan tanda baca yang 

tepat, dan kerapian bentuk karangan dan tulisan, menunjukkan hasil sebanyak 14 

%. Kendala – kendala yang dihadapi yaitu media gambar yang digunakan kurang 

jelas dilihat dan metode mengajar yang digunakan cenderung membosankan. Pada 

siklus II keterampilan menulis siswa dalam aspek ketepatan isi dengan tema, 

koherensi kalimat, kompleksitas (ketepatan penggunaan kata dan istilah), 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat, dan kerapian bentuk karangan dan 

tulisan, menunjukkan hasil sebanyak 33%. Hal ini disebabkan karena kendala-

kendala yang ada pada siklus I diperbaiki pada siklus II, yaitu perbaikan media 

gambar dan pemilihan metode mengajar yang tepat. Saat menggunakan media 

gambar (siklus III), keterampilan menulis siswa dalam aspek ketepatan isi dengan 

tema, koherensi kalimat, kompleksitas (ketepatan penggunaan kata dan istilah), 

penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat, dan kerapian bentuk karangan dan 

tulisan, menunjukkan hasil sebanyak 53%. Peningkatan keterampilan menulis 

deskripsi siklus III disebabkan oleh perbaikan media gambar yang digunakan. Hal 

ini membuktikan bahwa dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi siswa (Siklus I 14 %, Siklus II 33 %, Siklus III 53 

%). Relevansi penelitian Ambarwati dengan penelitian ini terletak pada analisis 

peningkatan keterampilan menulis deskripsi, sedangkan perbedaannya pada media 

yang digunakan.   

 Rajinem (2010) menulis tesis yang berjudul Peningkatan Menulis 

Deskripsi melalui Pendakatan Constektual Teaching and Learning (CTL) bagi 

Siswa Kelas V SD Negeri 1 Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten 
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Karanganyar. Rajinem menyimpulkan pendekatan Constektual Teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan kemampuan menulis deskripsi siswa kelas V 

SD N 1 Karangsari. Hal ini terindikasi adanya peningkatan jumlah siswa yang 

mengalami ketuntasan belajar dari siklus I hingga siklus III. Disamping itu juga 

adanya peningkatan rata-rata kemampuan menulis deskripsi dari siklus I hingga 

siklus III. Siklus I jumlah siswa yang tuntas mencapai 11 siswa dengan nilai rata-

rata 63,85, ketuntasan klasikal 55,00%. Pada siklus II jumlah siswa yang tuntas 13 

siswa dengan nilai rata-rata 65,50, ketuntasan klasikal 65,00%. Dilanjutkan siklus 

III 20 siswa bisa tuntas semua, nilai rata-rata 69,95, dan ketuntasan klasikal 100%. 

Relevansi penelitian Rajinem dengan penelitian ini terletak pada analisis 

peningkatan menulis deskripsi. Perbedannya penelitian Rajinem menggunakan 

pendekatan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode dan media. 

 Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas tentang menulis memiliki persamaan, yaitu bahwa penelitian 

menulis sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, keterampilan menulis siswa 

masih relatif rendah sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan menulis 

bagi siswa melalui percobaan penggunaan metode dan media yang berbeda.  

Perbedaannya, setiap penelitian mempunyai ide yang baru dalam hal cara, 

sehingga hasilnya pun berbeda. Akan tetapi, penelitian itu mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu peningkatan keterampilan menulis siswa. Para peneliti 

menggunakan metode dan media yang bervariasi, tujuannya adalah untuk 

meningkatan kemampuan keterampilan menulis siswa. Berdasarkan penelitian 

yang sudah pernah dilakukan maka pada kesempatan ini peneliti akan melakukan 
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penelitian tentang menulis karangan deskripsi. Tentunya dengan metode dan 

media yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode sugesti 

imajinasi dan media gambar berbasis komputer dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. Penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana 

peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti 

imajinasi dengan media gambar berbasis komputer pada siswa kelas IV SD Negeri 

01 Dukuhtengah. 

Penelitian ini mempunyai kedudukan sebagai pelengkap bagi penelitian-

penelitian yang ada. Alasan penelitian ini dijadikan pelengkap karena penelitian 

ini merupakan penelitian yang dapat melengkapi penelitian menulis deskripsi 

yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini dapat menambah khasanah 

perkembangan pengetahuan tentang menulis deskripsi. Selain itu, dapat 

mengembangkan teori pembelajaran menulis deskripsi.  

2.2 Landasan Teoretis 

 Dalam landasan teoretis ini penulis menguraikan teori-teori yang 

diungkapkan oleh para ahli yang dikutip dari berbagai sumber yang mendukung 

penelitian. Landasan teoretis ini terdiri dari teori keterampilan menulis menulis, 

karangan deskripsi, metode sugesti imajinasi, dan media pembelajaran. 

2.2.1 Hakikat Menulis 

 Menulis adalah menempatkan simbol-simbol grafis yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dimengerti oleh seseorang, kemudian dapat dibaca oleh orang 
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lain yang memahami bahasa tersebut beserta simbol-simbol grafisnya (Lado 

dalam Tarigan 1983:21). 

 Menulis adalah suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif untuk 

mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, dan pengetahuan. Dalam kegiatan menulis 

ini, maka penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan 

kosakata. Disebut juga kegiatan produktif karena kegiatan menulis menghasilkan 

tulisan, dan disebut juga kegiatan yang ekspresif karena kegiatan menulis adalah 

kegiatan yang mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan pengetahuan penulis 

kepada pembaca (Tarigan 1983:3-4). 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting dalam 

kehidupan, tidak hanya penting dalam dunia pendidikan, tetapi juga sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat. Keterampilan menulis sangat penting 

karena salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Dengan 

menulis, siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau 

pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Selain itu, dapat 

mengembangkan daya pikir dan kreativitas dalam menulis. Ketarmpilam menulis 

merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar 

(Tarigan, 1983:4). Menurut Morsey (dalam Tarigan, 1983:4) keterampilan 

menulis dipergunakan oleh orang terpelajar untuk mencatat atau merekam, 

meyakinkan, melaporkan atau memberitahukan, dan mempengaruhi, hanya dapat 

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

mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini tergantung pada pikiran, organisasi, 

pemakaian kata-kata, dan stuktur kalimat. 
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Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik 

yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 

orang lain dapat membaca lambang-lambang bahasa dan gambaran grafik 

(Tarigan 1983:21). Pendapat lain dari Suriamiharja dkk. (1996:2) menulis adalah 

kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan 

menulis merupakan berkomunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan kehendak 

kepada orang lain secara tertulis. Kegiatan menulis dalam dunia pendidikan sangat 

penting dan berharga sekali, sebab menulis akan lebih mempermudah seseorang 

untuk berpikir. Menulis merupakan suatu alat yang sangat ampuh dalam belajar 

yang dengan sendirinya memainkan peran yang sangat penting dalam dunia 

pendidikan (Enre 1988:6). 

Suparno dan Yunus (2008:1.3) mengatakan bahwa menulis dapat 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau 

muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol 

atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. Dengan 

demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang terlibat 

yaitu: penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media 

berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Jauhari (2009:17) 

menyebutkan bahwa menulis merupakan aktivitas menuangkan gagasan yang 

diwujudkan dengan lambing-lambang fonem.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat diberikan simpulan bahwa menulis 

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

pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. Dalam menulis juga 

diperlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan yang berkesinambungan dan 

mempunyai urutan logis dengan menggunakan kosakata dan tata bahasa tertentu 

atau kaidah bahasa yang digunakan, sehingga dapat menggambarkan atau dapat 

menyajikan informasi yang diekspresikan secara jelas. Itulah sebabnya untuk 

keterampilan menulis diperlukan latihan dan praktik terus menerus dan teratur.   

2.2.1.1 Tujuan Menulis 

Menurut Keraf (1995:6), kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi 

tujuan menulis, yaitu (1) keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain 

dan memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal; (2) keinginan 

untuk meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran akan suatu hal, dan lebih 

jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain; (3) keinginan untuk 

menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang 

atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal atau bunyi; dan (4) 

keinginan untuk menceritakan kepada orang lain tentang kejadian-kejadian atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami maupun yang didengar dari 

orang lain. 

Menurut Sujanto (1998:68) tujuan menulis adalah mengekspresikan 

perasaan, memberi informasi, mempengaruhi pembaca, dan memberi hiburan. 

Akan tetapi, dalam kenyataanya, adakalanya maksud dan tujuan saling bercampur. 

Dalam arti mempunyai tujuan ganda. Tulisan yang persuasif tentu saja 
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mengandung informasi-informasi, tulisan yang informatif pun mempunyai unsur-

unsur persuasif, demikian juga yang bersifat hiburan dapat juga diwarnai dengan 

maksud mempengaruhi pembaca. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

selalu dikaitkan penulis dan orang lain atau sebaliknya. Penulis berusaha untuk 

memberi, meyakinkan, menceritakan tentang suatu hal. Sebaliknya informasi dari 

orang lain pun dibutuhkan.  

2.2.2 Hakikat Karangan Deskripsi 

Tarigan (1983:50) berpendapat bahwa tujuan deskripsi adalah mengajak 

para pembaca bersama-sama menikmati , merasakan, memahami dengan sebaik-

baiknya beberapa objek (sasaran,maksud), adegan, kegiatan (aktivitas), orang 

(pribadi,oknum), atau suasana hati (mood) yang telah dialami oleh seseorang yang 

sedang menulis. 

Penulis di atas pengungkapannya lebih mendekat kepada pembaca, 

terungkap kesan penulis dalam mengamati dan merasakan suatu objek, sehingga 

pembaca merasa menikmati, dan merasakan sesuatu secara nyata seperti yang 

dialami penulis.  

 Proses menulis karangan deskripsi seseorang akan memindahkan kesan-

kesannya, memindahkan hasil pengamatan dan perasaannya kepada para 

pembaca. Sasaran yang ingin dicapai oleh seorang penulis deskripsi adalah 

menciptakan atau memungkinkan terciptanya daya khayal (imajinasi) kepada para 
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pembaca, seolah-olah ia melihat sendiri objek tadi secara keseluruhan bagaimana 

yang dialami secara fisik oleh penulisnya (Keraf 1985:93). 

Berdasarkan pendapat Keraf di atas karangan deskripsi adalah bentuk 

pengungkapan yang menyampaikan suatu peristiwa atau pengalaman dalam 

kejadian atau kisah-kisah urutan waktu kepada pembaca dengan maksud untuk 

meninggalkan kesan tentang apa yang dirasa dari pertama sampai terakhir dengan 

maksud pembaca juga merasa seperti yang dialami penulis. 

Enre (1988:158) mengemukakan bahwa karangan deskripsi adalah 

karangan yang berfungsi menjadikan pembaca seakan-akan melihat wujud 

sesungguhnya dari materi yang disajikan itu, sehingga kualitasnya yang khas 

dapat dikenal dengan lebih jelas.  

Secara garis besar dapat dibedakan dua macam deskripsi, yang pertama 

disebut deskripsi ekspositoris. Tujuan deskripsi ini adalah memberikan informasi 

dan menimbulkan pembaca melihat, mendengar, merasakan apa yang 

diekspresikan itu. Yang kedua disebut deskripsi impresiontik atau stimulatif. 

Tujuan deskripsi ini adalah membuat pembaca memancaindrakannya dan 

membuat pembaca bereaksi secara emosional yang akan dideskripsikan  Deskripsi 

Impresiontik berlangsung lain, karena pengarang ingin mendapatkan jawaban atau 

reaksi pembaca, maka kali pertama pengarang harus menentukan dahulu jawaban 

atau reaksi apa penulis yang kehendaki. Umpamanya, pengarang ingin 

mendeskripsikan sebuah kamar tidur dengan tujuan untuk mencirikan pribadi 

yang mendiaminya, impresi mana yang dominan? Apakah kebersihannya, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


27 
 

 
 

kenyamanannya, atau kekotorannya? Jika pengarang memilih kekotorannya, maka 

pengarang mencoba menemukan, lalu mendeskripsikan kamar mandi yang kotor, 

cermin yang buram, dinding penuh dengan bekas tangan kotor, kertas pakaian 

bergantung dimana-mana, dan sebagainya. Akan tetapi, pengarang tidak 

mempunyai pola untuk mendeskripsikannya dalam urutan logis . pengarang 

mungkin dimulai dari yang menonjol atau dari kesan yang terkuat seperti bau dari 

kamar mandi tersebut atau pengarang akan menyusunnya dalam bentuk klimaks 

(Parera 1993:10-11). 

Pendapat lain dari Sujanto (1998:70) mengemukan bahwa karangan 

deskripsi adalah karangan yang membuat pembaca melihat, mendengar, merasa 

seperti yang telah dialami oleh penulis.  

Lamuddin (2000:148) mengemukakan bahwa karangan deskripsi 

merupakan karangan yang lebih aspek pelukisan suatu benda sebagaimana 

adanya. 

Pengertian di atas lebih menekankan pengungkapannya melalui rangkaian 

kata-kata. Walaupun untuk membuat deskripsi yang lebih baik penulis harus 

mengadakan identifikasi lebih dahulu, namun pengertian karangan deskripsi 

hanya menyangkut pengungkapan melalui kata-kata. Dengan mengenal ciri-ciri 

objek garapan, penulis dapat menggambarakan secara verbal objek yang ingin 

diperkenalkan kepada para pembaca.  

Nursisto (2000:40) berpendapat bahwa karangan deskripsi adalah 

karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga 
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pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, dan mencium) apa yang dilukiskan 

sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, 

mendengar, merasakan, dan mencium) apa yang dilukiskan sesuai dengan citra 

penulisnya. 

Berdasarkan pendapat Nursisto tersebut menunjukan bahwa karangan 

deskripsi adalah menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang dilihat sendiri 

oleh pengarang sehingga pembaca dapat merasa, melihat, mendengar, dan 

mencium apa yang dituliskan oleh pengarang. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karangan deskripsi adalah 

karangan yang menggambarkan suatu objek atau tempat kepada pembaca 

sehingga pembaca seolah-olah merasakan, mengalami, melihat kejadian atau hal-

hal yang dituliskan oleh pengarang. 

Menurut Djuharie dkk. (2005:53) deskripsi adalah karangan yang 

melukiskan, menggambarkan suatu peristiwa atau objek penginderaan dengan 

menyertakan bukti-bukti kuat, sehingga pembaca seolah-olah terlibat didalamnya 

secara langsung. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan deskripsi merupakan suatu 

bentuk tulisan yang menggambarkan suatu tempat secara detail sehingga pembaca 

seakan terbawa dalam suasana yang dilukiskan, pembaca seolah-olah merasakan, 

melihat, dan mendengar hal tersebut secara nyata. 
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Menurut Muslich (2007:1) deskripsi adalah karangan yang 

menggambarkan suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, 

mendengar, atau merasakan hal tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa karangan 

deskripsi adalah karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek atau 

hal, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal 

yang ditulis oleh pengarang. Pembaca seolah-olah mengalami kejadian itu secara 

nyata. 

2.2.2.1 Tujuan Menulis Karangan Deskripsi 

Tarigan (1983:50) berpendapat bahwa tujuan menulis karangan deskripsi 

adalah mengajak para pembaca bersama-sama menikmati, merasakan, memahami 

dengan sebaik-baiknya beberapa objek (sasaran, maksud), adegan, kegiatan 

(aktivitas), orang (pribadi, oknum), atau suasana hati (mood) yang telah dialami 

oleh seseorang yang sedang menulis. 

Menurut Keraf (1995:6-7), sebuah wacana yang utuh dapat di bagi-bagi 

berdasarkan tujuan umum yang tersirat dibalik wacana tadi. Berdasarkan 

tujuannya, karangan-karangan yang utuh dapat dibedakan sebagai berikut: (1) 

Eksposisi merupakan karangan dari sudut penulis memenuhi keinginan manusia 

umtuk memberi informasi kepada orang lain, atau dari sudut pembaca 

berkeinginan untuk memperoleh informasi dari orang lain yang menguasai suatu 

hal, (2) argumentasi merupakan karangan yang dari sudut penulis berkeinginan 

untuk meyakinkan pendengar atau pembaca mengenai suatu kebenaran dan lebih 
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jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Sedangkan, dari pihak 

pembaca dan pendengar, mereka ingin mendapatkan kepastian tentang kebenaran 

itu, (3) persuasi merupakan sebuah varian dari argumentasi. Wacana ini lebih 

condong untuk mempengaruhi manusianya dari pada mempertahankan kebenaran 

suatu objek tertentu, (4) deskripsi merupakan sebuah karangan di mana penulis 

atau pembicara berkeinginan untuk menggambarkan atau menceritakan 

bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita 

rasa suatu benda, hal, atau bunyi, (5) narasi merupakan karangan dari penulis atau 

pembicara ingin menceritakan pada orang lain kejadian-kejadian atau peristiwa 

yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengar orang lain. Dengan 

cara ini memenuhi pula kebutuhan para pendengar atau pembacanya untuk 

memperoleh informasi tentang kejadian itu. Menurut Wiyanto (2004:64) tujuan 

menulis deskripsi adalah untuk memberi kesan kepada pembaca terhadap suatu 

tempat, kejadian, dan menggambarkan sesuatu hal atau peristiwa. 

Dari pendapat Wiyanto menunjukan tujuan deskripsi adalah 

mengungkapkan bahasa ke dalam tulisan yang berupa imajinasi atau khayalan 

dengan tujuan agar pembaca membayangkan suasana dan peristiwa, sehingga 

pembaca memahami suatu sensasi atau emosi yang disampaikan penulisnya. 

Setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan, tetapi karena tujuan itu 

sangat beraneka ragam, maka bagi penulis yang belum berpengalaman ada 

baiknya memperhatikan tujuan menulis, yaitu memberitahukan, meyakinkan, 

menghibur, mengekspresikan perasaan dan emosi. 
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Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

karangan deskripsi pada penelitian ini adalah daya inisiatif dan kreatif serta 

mendorong siswa agar lebih tertarik dalam menulis. Menulis yang dimaksud di 

sini adalah menulis karangan deskripsi yang disampaikan oleh guru. Menulis 

karangan deskripsi mempunyai tujuan yang khusus seperti menginformasikan, 

melukiskan, dan meyarankan. Tujuan menulis deskripsi adalah memproyeksikan 

sesuatu mengenai suatu hal kedalam sepenggal tulisan. Penulis memegang suatu 

peranan tertentu, dalam tulisan mengandung nada yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan. 

2.2.2.2 Manfaat Menulis Karangan Deskripsi 

Manfaat menulis menurut Graves (1978) dalam akhadiah dkk. (1996:14) 

antara lain: (1) menulis menyumbang kecerdasan, (2) menulis menyumbangkan 

daya inisiatif dan kreatif, (3) menulis menumbuhkan keberanian, (4) menulis 

mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. 

Pada prinsipnya fungsi utama dalam menulis adalah sebagai alat 

komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting karena memudahkan 

pelajar dalam berpikir, juga dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati 

hubungan-hubungan, memperdalam daya tangkap dan persepsi kita, memecahkan 

masalah-masalah yang kita hadapi, dan menyusun urutan bagi pengalaman. 

Menulis merupakan kegiatan yang memilki manfaat bagi diri penulis atau 

pun bagi orang lain. Akhadiah dkk. (1996:1-2) mengemukakan delapan manfaat 

kegunaan menulis karangan deskripsi diantaranya: (1) dengan menulis kita akan 
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lebih mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Kita mengetahui sampai mana 

pengetahuan kita tentang topik. Untuk mengembangkan topik kita terpaksa 

berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang kadang tersimpan di bawah 

sadar, (2) melalui kegiatan menulis kita mengembangkan berbagai gagasan, (3) 

kegiatan menulis memaksa kita lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai 

informasi sehubungan dengan topik yang kita tulis, (4) menulis berarti 

mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkannya secara 

sistematik serta menilai gagasan kita sendiri secara objektif, (5) dengan 

menuliskan di atas kertas kita akan lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu 

dengan menganalisisnya secara tersurat, dalam konteks yang lebih konkret, (7) 

tugas menulis mengenai suatu topik mendorong kita belajar secara aktif. Kita 

harus menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekadar menjadi 

penyadap informasi dari orang lain, (8) kegiatan menulis yang terencana akan 

membiasakan kita berpikir serta berbahasa secara tertib. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari menulis 

karangan deskripsi adalah dengan menulis kita dapat berpikir secara kritis  dan 

dengan menulis kita dapat memecahkan permasalahan, yaitu dengan 

menganalisisnya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. 
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2.2.2.3 Langkah-Langkah Menulis Karangan Deskripsi 

Langkah-langkah menulis karangan deskripsi menurut Akhadiah dkk. 

(1988:2-5) adalah sebagai berikut. 

(1) Menemukan tema, kegiatan mula-mula dilakukan jika akan menulis 

suatu karangan adalah menentukan tema. Hal ini bahwa berarti harus ditentukan 

apa yang akan dibahas dalam tulisan. Tema adalah gagasan pokok yang hendak 

disampaikan di dalam penulisan. Gagasan atau ide pokok dapat diperoleh dari 

pengalaman, hasil penelitian, beberapa sumber, pendapat, dan pengamatan. 

Pernyataan tema mungkin saja sama dengan judul, tetapi mungkin juga tidak, (2) 

menetapkan tujuan penulisan, setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas 

tujuan penulisan yang akan dilaksanakannya. Perumusan tujuan penulisan sangat 

penting dan harus ditentukan lebih dahulu karena hal ini akan merupakan titik 

tolak dalam seluruh kegiatan menulis selanjutnya. Tujuan merupakan penentu 

yang pokok dan akan mengarahkan serta membatasi karangan. Kesadaran 

mengenai tujuan selama proses penulisan akan menjaga keutuhan tulisan, (3) 

pengumpulan bahan, pada waktu pemilihan dan membatasi topik kita hendaknya 

sudah memperkirakan kemungkinan mendapatkan bahan. Dengan membatasi 

topik, maka telah memusatkan perhatian pada topik yang terbatas itu, serta 

mengumpulkan bahan yang khusus pula.  Bahan penulisan ini dapat dikumpulkan 

pada tahap prapenulisan dan dapat pula pada waktu penulisan berlangsung. Untuk 

masalah kecil yang tujuannya sudah jelas dalam pikiran kita penetapan dan 

pengumpulan bahan dapat dilakukan pada waktu penulisan, 
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 (4) membuat kerangka karangan, agar dapat menentukan organisasi pengarang, 

sebelumnya kita harus menyusun kerangka karangan merupakan satu cara untuk 

menyusun suatu rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur dari karangan 

yang akan ditulis. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang dapat 

digunakan sebagai garis besarnya dalam mengarang. Kerangka karangan juga 

menjamin penulisan dalam ide secara logis dan teratur, (5) mengembangkan 

kerangka karangan, langkah selanjutnya setelah menyusun kerangka karangan 

adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu karangan yang utuh, 

(6) merefleksi karangan, pada langkah ini dilakukan penelitian secara menyeluruh 

mengenai ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan sebagainya. 

Langkah-langkah menulis karangan deskripsi menurut Purwaningsih 

(2004:4) adalah sebagai berikut: (1) menentukan topik, topik yang akan di capai 

dalam mengarang atau menyusun karangan harus sejalan dengan ide pokok 

karangan, (2) menetapkan tujuan, topik yang dijabarkan ke dalam judul di buat 

tujuan, (3) menentukan bahan, bahan yang digunakan dalam mengarang deskripsi 

dapat diperoleh melalui bermacam-macam metode yang diterapkan, (4) membuat 

kerangka karangan, langkah mudah membuat karangan, (5) mengembangkan 

kerangka karangan, kerangka yang sudah dibuat selanjutnya dikembangkan 

menjadi sebuah karangan. 
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Langkah-langkah dalam menulis paragraf deskripsi adalah (1) mengamati 

objek, (2) menentukan tujuan penulisan, dan (3) memproses data-data yang 

diperoleh untuk menghasilkan deskripsi yang dimaksud (Sudiati, 2005: 11-16). 

Berdasarkan uraian dia atas dapat disimpukan bahwa dalam menyusun 

paragraf deskripsi harus berdasarkan langkah-langkah karangan deskripsi antara 

lain: (1) menentukan topik terlebuh dahulu, (2) menetapkan tujuan, (3) 

menentukan bahan, (4) membuat kerangka karangan sehingga mudah untuk 

menjabarkannya, (5) mengembangkan kerangka karangan. 

2.2.2.4  Ciri-Ciri Karangan Deskripsi 

Menurut Nursisto (2000:41) ciri-ciri karangan deskripsi adalah (1) 

gambaran apa adanya dan dilukiskan dengan sehidup-hidupnya, (2) tidak ada 

pertimbangan atau pendapat. 

Dari uraian di atas menunjukan bahwa ciri-ciri karangan deskripsi adalah 

menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya secara terperinci sehingga 

gambaran itu akan terlihat nyata dan tidak ada pertimbangan atau pendapat. 

Paragraf deskripsi mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu bertujuan untuk 

melukiskan suatu objek. 

a) Dalam paragraf deskripsi, hal-hal yang menyentuh pancaindera 

(penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, atau perabaan) 

dijelaskan secara terperinci. 
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b) Ciri yang kedua adalah penyajian urutan ruang. Penggambaran atau 

pelukisan berupa perincian disusun secara berurutan; mungkin dari 

kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, dan 

sebagainya. 

c) Ciri deskripsi dalam penggambaran benda atau manusia didapat 

dengan mengamati bentuk, warna, dan keadaan objek secara detail atau 

terperinci menurut penangkapan si penulis. 

d)  Dalam paragraf deskripsi, unsur perasaan lebih tajam dari pada pikiran 

(Tjakroek: 2007). 

Persamaan pendapat kedua teori dia atas penggambaran suatu objek secara 

terperinci dan dilukiskan sehidup-hidupnya. Perbedaan kedua teori tersebut 

berdasarkan pendapat Nursisto ciri-ciri deskripsi lebih menekankan bahwa dalam 

deskripsi tidak ada pertimbangan atau pendapat, sedangkan pendapat Tjakroek ciri 

deskripsi dalam penggambaran didapat dengan mengamati bentuk, warna, dan 

keadaan objek secara detail atau terperinci menurut penangkapan si penulis. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan ciri-ciri karangan deskripsi 

adalah sebuah karangan yang detail atau rincian yang spesifik, mengandung kata-

kata deskriptif, pemakaian berbagai masa, kosakata yang bervariasi, ekspresi, atau 

ungkapan perbandingan, gaya bahasa , dan pencitraan. 

2.2.2.5  Penilaian dalam Menulis Karangan Deskripsi 

Penilaian adalah suatu proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan 

atau tingkat keberhasilan (Nurgiyanto 1988: 5). Keberhasilan yang akan dinilai 
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dalam menulis karangan deskripsi karangan dapat dilihat dari berbagai aspek 

diantaranya: isi gagasan yang dikemukakan, organisasi isi, tata bahasa, ejaan, 

gaya; pilihan struktur dan kosakata. 

Dalam keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

yang akan dinilai dalam menulis karangan deskripsi adalah: (1) kesesuaian antara 

judul dengan isi, (2) pemilihan kata atau diksi, (3) ejaan dan tanda baca, (4) kohesi 

dan koherensi, (5) kerapian tulisan, (6) keterlibatan pancaindera, (7) imajinasi, (8) 

memusatkan pada objek yang ditulis, (9) kesan hidup, dan (10) menunjukkan 

objek yang ditulis. 

Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara terpadu 

dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan 

hasil kerjanya. Penilaian dihasilkan dari penilaian proses dan penilaian hasil. 

Penilaian proses dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, yaitu menilai 

perilaku siswa terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi yang meliputi 

keaktifan siswa dan keseriusan siswa dalam menulis karangan deskripsi. Penilaian 

hasil diperoleh dari hasil penilaian menulis karangan deskripsi yang berpedoman 

pada aspek penilaian karangan deskripsi. 
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2.2.3  Metode Sugesti Imajinasi 

Metode Sugesti Imajinasi adalah media pembelajaran menulis dengan cara 

memberikan sugesti lewat lagu untuk merangsang imajinasi siswa (Petrus 2005:3) 

De Porter dan Hernacki (dalam Abdurrahman 2005: 191) mengatakan 

bahwa untuk mengubah kalimat-kalimat yang kering menjadi deskripsi yang 

menakjubkan kita harus menggunakan imajinasi “menunjukkan bukan 

memberitahukan (show not tell)”.  

Penggunaan metode sugesti imajinasi dapat mengoptimalkan kerja belahan 

otak kanan, sehingga para siswa dapat mengembangkan imajinasinya secara 

leluasa. Efek positif dari optimalisasi kerja belahan otak kanan adalah rangsangan 

atau dorongan bagi kerja belahan otak kiri, sehingga pada saat yang bersamaan 

para siswa juga dapat mengembangkan logikanya. Keseimbangan kinerja otak 

kanan dan kiri ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memperoleh informasi, pembuatan kerangka karangan, dan akhirnya menuliskan 

informasi tersebut dalam bentuk tulisan atau karangan yang baik.  

Metode sugesti imajinasi menurut Tarigan (1991:95) merupakan suatu 

metode yang melibatkan pengisian atau pemuatan bank-bank memori dengan 

memori-memori atau ingatan-ingatan yang diinginkan dan yang memberi 

kemudahan. Dalam hal ini, musik dan lagu digunakan sebagai pencipta sugestif, 

stimulus, dan sekaligus menjadi jembatan bagi siswa untuk membayangkan atau 

menciptakan gambaran dan kejadian berdasarkan tema lagu. Respon yang 

diharapkan muncul dari para siswa berupa kemampuan melihat gambaran-
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gambaran kejadian tersebut dengan imajinasi-imajinasi dan logika yang dimiliki 

lalu mengungkapkan kembali dengan menggunakan simbol-simbol verbal. 

2.2.3.1  Kelebihan dan Kelemahan Metode Sugesti Imajinasi  

Penerapan pembelajaran menulis dengan metode sugesti imajinasi 

memiliki kelebihan dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

keterampilan menulis. Pemilihan lagu yang bersyair puitis membantu para siswa 

memperoleh model dalam pembelajaran kosakata. Pengembangan kosakata di sini 

mengandung pengertian lebih dari sekadar penambahan kosakata baru, tetapi lebih 

pada penempatan konsep-konsep baru dalam tatanan yang lebih baik atau ke 

dalam susunan-susunan tambahan (Tarigan 1985: 22).  

Pemberian apersepsi tentang keterampilan mikrobahasa yang dilanjutkan 

dengan pembelajaran menulis menggunakan metode sugesti imajinasi dapat 

diserap dan dipahami dengan lebih baik oleh para siswa. Situasi emosional yang 

terolah membantu keberhasilan komunikasi dan interaksi guru dan siswa.  

Sugesti yang diberikan melalui pemutaran lagu dapat merangsang dan 

mengkondisikan siswa sedemikian rupa sehingga siswa dapat memberikan 

respons spontan yang bersifat positif.  

Penggunaan metode sugesti imajinasi tidak cukup efektif bagi kelompok 

siswa dengan tingkat keterampilan menyimak yang rendah. Stimulus yang 

disampaikan secara lisan menghendaki adanya keterampilan menyimak yang baik. 

Dengan demikian, komunikasi yang terjalin bisa diarahkan menuju target yang 

hendak dicapai yaitu sugesti untuk membangun imajinasi siswa.  
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Metode sugesti imajinasi sulit digunakan bila siswa cenderung pasif. 

Metode ini mensyaratkan adanya keaktifan dari pihak siswa. Siswa harus aktif 

menerima stimulus dan memberikan respons dalam bentuk simbol-simbol verbal. 

2.2.3.2 Langkah-langkah Metode Sugesti Imajinasi 

Penggunaan metode sugesti imajinasi dalam pembelajaran menulis dibagi 

menjadi tiga tahap utama. Ketiga tahap tersebut pada dasarnya merupakan 

kegiatan yang ditempuh oleh guru dan siswa pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah pembelajaran. Ketiga tahap yang dimaksud adalah 1) perencanaan, 2) 

pelaksanaan, dan 3) evaluasi. 

Pada tahap perencanaan ada tiga tahap prapembelajaran yang harus 

dilakukan guru. Pertama, penelaahan materi pembelajaran. Kedua, pemilihan lagu 

sebagai media pembelajaran. Ketiga, penyusunan rancangan pembelajaran. 

Penelaahan materi pembelajaran perlu dilakukan agar guru benar-benar 

menguasai materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Penguasaan teknik-teknik menulis, pemilihan tema, dan prioritas jenis tulisan atau 

karangan yang akan dibelajarkan menjadi poin-poin yang harus dicapai dalam 

kegiatan ini. Penguasaan materi pembelajaran oleh guru tidak menjamin 

tercapainya tujuan pembelajaran. Lagu sebagai media juga sangat menentukan 

berhasil atau tidaknya proses pembelajaran tersebut. Pada kegiatan ini, guru harus 

benar-benar dapat memilih lagu yang tidak hanya sesuai dengan tema dan materi 

pembelajaran tetapi juga sesuai dengan “selera” dan minat para siswa. Lagu yang 

sesuai dengan tema dan materi pembelajaran, tetapi tidak menarik bagi para siswa 

hanya akan menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan bahkan merusak 
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suasana hati para siswa. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip metode 

sugesti imajinasi yang menghendaki terciptanya suasana nyaman dan 

menyenangkan, sehingga para siswa tersugesti dan dapat mengembangkan 

imajinasi serta logikanya dengan baik. 

Kegiatan menyusun rancangan pembelajaran merupakan langkah lanjutan 

yang ditempuh guru untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dapat berlangsung dengan baik. Rancangan pembelajaran hendaknya 

mencakup perumusan materi, tujuan, pendekatan, metode, media, dan evaluasi 

pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahap pertama akan diuji 

pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Mengacu pada yang telah dilakukan 

pada tahap pertama, proses pembelajaran menulis dengan metode sugesti 

imajinasi dibagi menjadi enam langkah sebagai berikut: (1) pretes, untuk 

mengukur kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki siswa, terutama yang 

berkaitan langsung dengan keterampilan menulis, guru wajib memberikan pretes. 

Soal pretes hendaknya berupa perintah untuk membuat karangan atau tulisan. 

Jenis dan tema karangan harus disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. Di samping itu, pretes ini harus memuat semua aspek yang 

diperlukan dalam menulis, (2) penyampaian tujuan pembelajaran, Penting artinya 

bagi siswa untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dijalaninya dan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai setelah proses pembelajaran dilaksanakan. 

Jika diibaratkan orang yang sedang menempuh perjalanan, keyakinan akan arah 

dan tujuan akan membuat orang tersebut tidak setengah hati dalam menempuh 

perjalanan tersebut. Demikian halnya dengan para siswa. Dengan mengetahui 
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tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, diharapkan siswa lebih siap dalam 

mengikuti proses pembelajaran, (3) apersepsi, prinsip utama apersepsi adalah 

menjelaskan hubungan antara materi yang telah diajarkan dengan materi yang 

akan diajarkan. Guru dapat memberi ulasan singkat tentang materi pembelajaran 

kosakata, kaidah-kaidah penulisan atau EYD, penyusunan klausa, pembuatan 

kalimat, dan penulisan paragraf. Kegiatan ini dapat menggugah kembali ingatan 

siswa terhadap materi-materi yang diperlukan dan sudah harus dikuasai siswa 

sebagai syarat dalam pembelajaran menulis, (4) Penjelasan praktik pembelajaran 

dengan media lagu, guru menjelaskan kepada siswa enam kegiatan yang akan 

mereka jalani dalam proses pembelajaran. Keenam kegiatan tersebut adalah a) 

pemutaran lagu, b) penulisan gagasan yang muncul saat menikmati lagu dan 

sesudahnya, c) pengendapan atau penelaahan dan pengelompokan gagasan, d) 

penyusunan outline (kerangka karangan), e) penyusunan karangan, dan f) 

penilaian kelompok, (5) praktik pembelajaran, guru dan siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam proses ini guru harus dapat menjadi motivator dan 

fasilitator yang baik, (6) pascates, Siswa menulis sebuah karangan tanpa didahului 

dengan kegiatan mendengarkan lagu. Jenis dan tema karangan tetap sama dengan 

materi pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

2.2.4 Media Pembelajaran 

Dunia pendidikan telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu, 

teknologi, dan perubahan sikap masyarakat. Penemuan-penemuan baru dalam 

bidang dan ilmu teknologi telah membawa pengaruh yang besar dalam bidang 

pendidikan. Pendidikan pada dasarnya mempunyai fungsi dan tujuan, perlu 
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dilaksanakan proses pembelajaran. Interaksi dalam proses pembelajaran perlu 

mendapat dukungan dari media pendidikan yang tepat dan efektif. 

Penggunaan media dalam pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan 

kurikulum dan tingkat kemampuan serta kemantapan siswa. Untuk itu, sebelum 

menggunakan media sebagai sarana penunjang proses pembelajaran, guru perlu 

memahami tentang media pembelajaran. 

2.2.4.1  Pengertian Media 

Menurut Hamijaya (dalam Rohani 1997:2) media merupakan bentuk 

perantara yang dipakai orang sebagai penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu 

sampai pada penerima. 

Rohani menjelaskan bahwa melalui proses komunikasi, pesan atau 

informasi yang berupa alat perantara dapat diserap dan dihayati orang lain. Agar 

tidak terjadi kesalahan dalam proses komunikasi perlu digunakan sarana yang 

membantu proses komunikasi yang disebut media. Dalam proses belajar 

mengajar, media yang digunakan sarana yang membantu proses komunikasi yang 

disebut media instruksional edukatif (Rohani 1997:2). Media instruksional 

edukatif tersebut adalah suatu istilah teknis yang hanya dipakai oleh Rohani, 

untuk menggantikan istilah media pembelajaran. 

Menurut Rohani dan bukunya tersebut, menjelaskan bahwa media 

instruksioanl edukatif adalah sarana komunikasi dalam proses yang berupa 
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perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil instruksional secara efektif dan 

efisien, serta tujuan instruksional dapat tercapai dengan mudah. 

Hamalik (dalam Arsyad 2004:2) menggunakan istilah media pendidikan 

untuk istilah media pembelajaran. Menurutnya, media pendidikan adalah alat, 

metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah. Dan media pendidikan ini merupakan suatu bagian integral 

dari proses pendidikan di sekolah, karena itu menjadi suatu bidang yang harus 

dikuasai oleh setiap  guru professional. Dalam hal ini, media pendidikan yaitu 

semacam alat bantu belajar mengajar yang digunakan dalam hubungan 

(komunikasi) dalam pengajaran antara guru dan siswa. Dan media pendidikan di 

sini, lebih ditekankan pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan didengar, 

media ini juga digunakan sebagai teknik dan sangat erat kaitannya dengan metode 

mengajar yang digunakan oleh guru. 

Santoso (dalam Sunarti dan Subana 2007:287-291) mengemukakan bahwa 

media secara umum, merupakan sarana bentuk perantara yang dipakai orang 

sebagai penyebar ide atau gagasan itu sampai pada penerima. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa media pembelajaran adalah 

alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber yaitu guru kepada 

penerima yaitu siswa agar pengiriman pesan berlangsung secara efektif. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007:1) menyebut istilah media pembelajaran 

dengan sebutan media pengajaran yang mempunyai kedudukan sebagai alat bantu 
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mengajar yang ada dalam komponen metodologi, sebagai salah satu lingkungan 

belajar yang diatur oleh guru. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

Berdasarkan pengertian media pembelajaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar sebagai perantara yang mengantarkan informasi atau pesan-

pesan yang mengandung maksud-maksud pengajaran, dengan fungsi 

menyampaikan dan memperjelas materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sudrajat (2008:1) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, 

perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar pada diri peserta didik. Kedudukan media pengajaran tersebut ada 

dalam komponen mengajar sebagai salah satu upaya mempertinggi proses 

interaksi guru dan siswa dalam interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, pengertian 

media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan dalam proses belajar 
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mengajar sebagai perantara yang mengantarkan informasi atau pesan-pesan yang 

mengandung maksud-maksud pengajaran, dengan fungsi menyampaikan dan 

memperjelas materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat diartikan bahwa 

media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

sumber yaitu guru kepada penerima yaitu siswa, agar pengiriman pesan 

berlangsung efektif. 

2.2.4.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Soeparno (1987:31) mengklasifikasikan media dapat dilakukan dengan 

menggunakan tiga macam kriteria, yaitu: (1) berdasarkan karakteristiknya 

dibedakan menjadi dua: (a) berdasarkan karakteristik tunggal, contohnya radio, 

rekaman, PH, slide, readling box, readling machine, dan (b) media yang memilki 

karakteristik ganda contohnya: film bisu, filim suara, TV, dan VTR, OHP, slide, 

suara, bermain peran, sosiodrama, dan psikodrama; (2) bedasarkan dimensi 

presentasi, media dapat dibedakan menjadi dua yaitu lamanya presentasi dan 

menurut sifat presentasinya; (3) berdasarkan pemakainya, media dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu media untuk kelas besar, media untuk kelas kecil, dan media 

untuk belajar secara individual. 

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunkan dalam proses 

pembelajaran. Menurut Sudjana dan Rivai (2007:3-4) menyatakan bahawa media 

dibedakan menjadi tiga yaitu: (1) media grafis seperti gambar, lukisan, foto, 

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis 

sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang memiliki ukuran 
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panjang dan lebar; (2) media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model 

padat (solit model), model penampang, model susun, model kerja, mock up, 

diorama, dan lain-lain; (3) media proyeksi seperti slide, flim stips, penggunaan 

OHP, dan lain-lain. 

Media pembelajaran yang sering digunakan ada dua kelompok, yaitu 

media yang didengar (auditory), dan yang dilihat (visual). Dalam penelitian ini 

media pembelajaran yang dimanfaatkan adalah media auditory dan visual. 

Dengan media pembelajaran ini, diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai 

dan keterampilan menulis, khusunya menulis karangan deskripsi dapat 

ditingkatkan. 

Persamaan dari kedua teori di atas jenis media pembelajaran ada tiga 

macam. Perbedaannya menurut Sudjana dan Rivai lebih rinci, jelas, sehingga 

mudah dipahami. Sedangkan menurut Soeparno media pembelajaran dapat dibagi 

lagi berdasarkan karakteristiknya, dimensi presentasi, dan pemakainya. 

2.2.4.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Tujuan penggunaan media adalah agar proses belajar mengajar berjalan 

secara efektif dan tujuan belajar tercapai secara optimal. Oleh karena itu, 

penggunaan media pembelajaran perlu direncanakan secara baik dan 

memperhatikan kriteria-kriteria yang ditentukan. 

Rohani (1997:28-29) dalam memilih media pembelajaran ada enam 

kriteria yaitu: (1) tujuan pengajaran, (2) ketepatgunaan, tepat dan berguna bagi 
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pemahaman bahan yang dipelajari, (3) keadaan peserta didik dan daya tangkap 

peserta didik, dan besar kecilnya kelemahan peserta didik perlu dipertimbangkan, 

(4) ketersediaan, atau tidak adanya media serta mudah sulitnya media diperoleh, 

(5) mutu, teknik, dan media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik, (6) 

biaya, pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan apakah seimbang dengan hasil 

yang dicapai serta ada kesesuaian atau tidak. 

Sudjana dan Rivai (2007:4-5) mengemukakan kriteria-kriteria dalam 

memilih media untuk pembelajaran antara lain: (1) ketepatan dengan tujuan 

pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan, (2) dukungan terhadap isi bahan pengajaran, artinya bahan 

pengajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat 

memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa, (3) keterampilan 

guru dalam menggunakannya, (4) tersedia untuk menggunakannya, (5) sesuai 

taraf berpikir siswa. 

Dengan adanya Kriteria pemilihan media di atas maka guru dapat memilih 

media yang nantinya tersebut dapat digunakan secara tepat, secara nyata dapat 

membantu dan mempermudah proses belajar mengajar. Dengan demikian hasil 

belajar akan lebih optimal. 

2.2.5  Penggunaan Media Komputer 

Perkembangan zaman dapat ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi canggih. Karena itu dalam proses belajar mengajar perlu juga 

dikembangkan media pembelajaran yang baru pula. Di antaranya ialah cara 
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mengajar dengan menggunakan komputer. Media pembelajaran ini dikembangkan 

berdasarkan kehidupan modern di masa depan, komputer merupakan suatu alat 

yang penting. 

Menurut Anderson (2004:73), CAI ( Computer Assisted Instruction) 

secara luas ialah penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk 

menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan-latihan dan mengetes kemajuan 

belajar siswa. Karena keluwesan dan kemampuan suatu komputer untuk 

memberikan pembelajaran yang bervariasi, maka komputer dapat dianggap 

sebagai peranan seorang tutor yang sabar tanpa batas.  

Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan dikenal sebagai 

Computer Assisted Instruction (CAI). CAI telah dikembangkan dan telah 

membuktikan manfaatnya untuk membantu guru dalam mengajar dan membantu 

siswa dalam belajar. CAI mendukung dalam pembelajaran dan pelatihan, akan 

tetapi bukanlah penyampai materi utama materi pelajaran. Komputer dapat 

menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya disampaikan bukan 

dengan media komputer (Arsyad 2004:30) 

Dalam proses belajar dengan komputer, setiap siswa menghadapi 

komputer secara individual atau kelompok kecil (karena keterbatasan fasilitas 

komputer di sekolah) menurut keinginan masing-masing, dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia materi pokok menulis karangan deskripsi. Pelajaran telah 

diprogram secara cermat  dan tiap siswa dibimbing langkah demi langkah sampai 

dikuasainya. Jadi, dapat dikatakan siswa itu sendiri bertanggung jawab atas 
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pelajarannya. Selain membimbing siswa dalam pelajaran, komputer juga dapat 

menyimpan informasi yang banyak dan dapat digunakan oleh setiap siswa yang 

ingin memperluas pengetahuannya lebih dari apa yang dituntut di kelas. 

Di samping kelebihan dari pembelajaran dengan komputer, tentu saja 

terdapat kelemahan dan keterbatasannya. Arsyad (2004:54-55) menyebutkan 

kelebihan dan keterbatasan komputer yang digunakan untuk tujuan-tujuan 

pendidikan. 

Kelebihan komputer antara lain: (1) komputer dapat mengakomodasi 

siswa yang lambat menerima pelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang 

bersifat efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah 

bosan, sangat sabar dalam menjelaskan instruksi seperti yang diinginkan program 

yang digunakan; (2) komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan 

latihan, melakukan kegiatan laboratorium atas simulasi karena tersedianya 

animasi grafik, warna, dan musik yang dapat menambah realisme; (3) kendali 

berada ditangan siswa sehingga tingkat kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan 

dengan tingkat penguasannya; (4) kemampuan merekam aktivitas selama 

menggunakan suatu program pengajaran memberi kesempatan lebih baik untuk 

pembelajaran secara perseorangan dan perkembangan setiap siswa selalu dapat 

dipantau; (5) dapat berhubungan dengan dan mengendalikan peralatan lain seperti 

compact disc, video, tape, dan lain-lain dengan program pengendali komputer. 

Keterbatasan komputer antara lain (1) meskipun harga perangkat keras 

komputer cenderung semakin menurun pengembangan perangkat lunaknya masih 
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relatif mahal; (2) untuk menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan 

keterampilan khusus tentang komputer; (3) keragaman model komputer 

(perangkat keras) sering menyebabkan program (software) yang tersedia untuk 

satu model tidak cocok (kompatibel) dengan model lainnya; (4) program yang 

tersedia untuk saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa; (5) komputer 

hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok 

kecil untuk kelompok besar di perlukan tambahan peralatan lain yang mampu 

memproyeksikan pesan-pesan di monitor ke layar lebih besar. 

Dari beberapa kelebihan dan keterbatasan dalam uraian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa CAI (Computer Assisted Instruction) dapat mengaktifkan dan 

menstimulasikan metode dalam pembelajaran dengan mulus dan indah. Dengan 

menggunakan komputer memungkinkan proses pembelajaran berlangsung terus, 

sementara perhatian guru diarahkan atau dipusatkan pada situasi pembelajaran 

atau untuk membantu siswa secara individual atau kelompok kecil yang 

membutuhkan bantuan.   

2.2.5.1 Multimedia Berbasis Komputer 

Multimedia berbasis komputer dalam pembelajaran dapat memberikan 

jawaban atas suatu bentuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan secara 

tradisional di mana pendekatan tersebut cenderung teacher centered dan kurang 

interaktif. Dengan multimedia berbasis komputer akan menghasilkan keuntungan 

yang memuaskan, menarik perhatian, dan menguatkan ingatan terdapat informasi. 
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2.2.5.2 Pengertian Multimedia 

Pengertian multimedia menurut Suyatno (dalam Winarno dkk. 2004:7), 

menyatakan multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan 

mengembangkan teks-teks, grafik audio, grafik bergerak (video dan animasi) 

dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakaian melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi.  

Dari uraian tersebut ditarik kesimpulan bahwa multimedia merupakan 

suatu gabungan teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video, serta cara 

penyampaian interaktif yang dapat membuat suatu pengalaman belajar bagi siswa 

seperti dalam kehidupan nyata di sekitarnya. 

2.2.5.3 Kelebihan Pembelajaran Berbasis Komputer 

Pembelajaran berbasis komputer mempunyai kelebihan dibandingkan jenis 

perangkat lunak lain untuk pembelajaran yang mengakomodasikan keragaman 

karakteristik siswa. keuntungan yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis 

komputer, yaitu sebagai berikut: 

1) siswa diberi kesempatan untuk memecahkan masalah secara individual, 

2) siswa mendapat presentasi yang menarik dengan animasi, 

3) siswa termotivasi dalam belajar, 

4) siswa mendapat pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam, 

5) siswa menjadi aktif dan tersimulasi oleh metode pengajaran yang baik, 
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6) meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang 

disajikan, dan 

7) merangsang siswa belajar dengan penuh semangat, materi yang disajikan 

mudah dipahami oleh siswa. 

2.2.6 Hakikat Media Movie Maker 

Windows movie maker merupakan salah satu software bawaan Microsoft 

windows xp  yang mempunyai kegunaan capture video dan membuat atau 

merancang sebuah alur video. Meskipun fasilitas yang dimilki windows movie 

maker ini masih terbatas bila dibandingkan dengan software pengolah video 

lainnya seperti adobe premiere, pinacle, vegas video.  

2.2.6.1 Pengertian Movie Maker 

Windows movie maker adalah suatu software yang disediakan oleh 

windows untuk membuat video sederhana, windows movie maker sangat mudah 

untuk dioperasikan. Karena kemudahan inilah windows movie maker cocok 

sebagai sarana belajar khususnya bagi pemula. 

Windows movie maker atau disingkat WMM adalah sebuah program 

editing video yang sedarhana, didesain untuk pemilik PC dengan sedikit 

pengalaman untuk membuat video rumahan. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


54 
 

 
 

2.3 Penerapan Metode Sugesti Imajinasi dan Media Movie Maker dalam 

Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi 

 Pembelajaran menulis karangan deskripsi dalam penelitian ini 

menggunakan metode pembelajaran sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer. Tujuanya agar siswa dapat menuangkan gagasan atau ide 

dalam tulisan  dan imajinasi yang dimiliki siswa. Metode ini dirasa mudah dan 

tepat dalam membantu siswa mengungkapkan ide-ide yang ada dalam pikiran 

siswa untuk dituangkan dalam suatu tulisan, sehingga menjadi suatu karangan 

yang utuh. Guru memberi siswa suatu pengantar berupa contoh karangan deskripsi  

kepada siswa sehingga siswa sudah mempunyai gambaran apa itu karangan 

deskripsi. Setelah itu, siswa mendengarkan lagu yang dipilih oleh guru untuk 

merangsang imajinasi siswa dan dipadukan dengan penayangan gambar lewat 

multimedia movie maker. Metode ini hanya digunakan untuk memancing daya 

imajinasi siswa dalam mengarang. Sedangkan tugas siswa yaitu mengembangkan 

karangan sesuai kreativitas siswa dengan tema yang sudah ditentukan. Melalui 

gambar yang ditayangkan, dapat memberi gambaran kepada siswa tentang suatu 

tempat atau objek sehingga penjelasanya lebih konkret daripada diuraikan dengan 

kata-kata. Dengan demikian, siswa lebih mudah mencerna apa yang akan 

ditulisnya dan akan lebih mudah menuangkan gagasanya dalam bentuk karangan 

deskripsi. 

  Pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi 

menggunakan media gambar berbasis komputer terdiri atas tiga tahap, yaitu: tahap 

pendahuluan, tahap kegiatan inti, dan tahap penutup. Tindakan yang dilakukan 
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oleh guru pada tahap pendahuluan adalah sebagai berikut: (1) guru membuka 

pelajaran dengan mengucapkan salam, mempresensi siswa, dan  mengkondisikan 

siswa agar siap mengikuti pembelajaran; (2) guru bertanya jawab mengenai 

pengalaman siswa menulis karangan deskripsi dan menanyakan kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa ketika menulis; (3) guru menyampaikan materi 

yang akan disampaikan beserta manfaat dari materi tersebut; dan (4) guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran, metode, dan media yang akan digunakan. 

Selanjutnya, pada kegiatan ini tindakan yang dilakukan oleh guru adalah: (1) guru 

merencakan cara menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi 

dengan menggunakan gambar berbasis komputer (2) guru menjelaskan hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam mengarang, (3) siswa mendengarkan alunan lagu 

dan dipadukan penanyangan gambar suatu tempat melalui multimedia movie 

maker (5) siswa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ditemukan dari suatu 

objek yang ada dalam teks karangan deskripsi tersebut, (6) siswa membuat 

karangan deskripsi sesuai dengan gambar yang dilihat dan dari hasil imajinasinya 

setalah mendengarkan alunan lagu dengan menggunakan kalimat efektif, (6) salah 

satu siswa membacakan hasil karangan di depan kelas, (7) siswa yang lain 

mendengarkan lalu memberi tanggapan terhadap hasil karangan temannya yang 

telah dibacakan tadi, dan (8) siswa diberi penguatan oleh guru terhadap hasil 

pekerjaan siswa. Pada tahap penutup hal yang dilakukan oleh guru adalah: (1) 

siswa dan guru menyimpulkan materi pembelajaran, (2) guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari itu, (3) guru memberikan tugas di 

rumah, dan (4) guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis sebagai salah satu kompetesi dasar dalam pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia yang perlu ditingkatkan. Kemampuan menulis 

memerlukan berbagai keterampilan menulis, teknik pelatihan menulis yang tepat, 

dan latihan secara terus-menerus. Untuk memiliki kemampuan menulis yang baik, 

diperlukan beberapa keterampilan dan pelatihan yang memadai. Kemampuan ini 

meliputi kemampuan memahami, mengembangkan gagasan, struktur kalimat, 

koherensi, diksi, ejaan, dan tanda baca.  

Agar keterampilan menulis karangan deskripsi meningkat, terlebih dahulu 

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

dibaca.  Dengan metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 

komputer, siswa dituntut guru untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi. Metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer 

merupakan suatu metode yang memanfaatkan alunan lagu yang diperdengarkan 

dan gambar yang ditayangkan dalam komputer yang diproyeksikan melalui LCD 

untuk mendorong imajinasi siswa dalam menemukan ide pokok dan menyusun 

karangan deskripsi, karena  lirik lagu dan gambar dapat digunakan untuk 

merangsang daya imajinasi siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah 

menuangkan gagasan-gagasan dan idenya ke dalam sebuah rangkaian kata-kata 

indah, sehingga menjadi sebuah cerita yang dapat dinikmati. Pada prinsipnya 

metode sugesti imajinasi dapat digunakan dengan cara memberi sugesti untuk 

merangsang daya imajinasi siswa. 
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Dengan dasar tersebut diharapkan penerapan metode sugesti imajinasi 

dengan media gambar berbasis komputer akan dapat menuntun pikiran siswa 

dalam menyusun karangan deskripsi, sehingga dapat menghasilkan tulisan yang 

baik. 

Kompetensi menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah belum memuaskan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor itu diantaranya dari siswa itu sendiri mapun dari guru yang kurang 

kreatif dalam mengembangkan potensi diri para siswa serta kurang kreatif dalam 

pemilihan metode dan penggunaan media pembelajaran. Pemilihan metode dan 

penggunaan media pembelajaran adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar 

dalam dalam keberhasilan suatu pengajaran. 

Selama ini pengajaran menulis karangan deskripsi yang dilakukan oleh 

guru masih menggunakan metode ceramah, pemberian contoh-contoh, dan 

pemberian tugas. Oleh karena itu, siswa menjadi kurang terampil dalam 

menuangkan ide dan gagasannya serta menjadikan siswa kurang berminat dalam 

mengikuti pembelajaran dan cepat merasa jenuh dan bosan. Kurangnya 

penjelasan, pelatihan, pemilihan metode yang tidak tepat, dan jarangnya 

penggunaan media pembelajaran oleh guru mengakibatkan pemahaman siswa 

terhadap pembelajaran menulis deskripsi menjadi kurang maksimal. Siswa merasa 

jenuh dan kurang berminat saat pembelajaran berlangsung, sehingga siswa 

menjadi kurang terampil dalam mengungkapkan ide dan gagasannya. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, kegiatan menulis deskripsi dapat 

dijadikan sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan dan menarik kesan bagi 

siswa apabila memanfaatkan media serta pemilihan metode yang tepat. Metode 

sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer dapat dijadikan 

sebagai metode alternatif dalam pengajaran menulis karangan deskripsi. 

Pengajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer dapat membantu siswa mengembangkan 

imajinasi serta logikanya dengan baik. 

2.5 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah terjadi peningkatan 

kompetensi menulis karangan deskripsi dan perubahan tingkah laku pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten 

Brebes setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 

penerapan metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

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

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

pengumpulan data, dan (6) teknik analisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian tidakan kelas 

sebagai suatu kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan mereka dalam 

melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang 

dilakukan, serta memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran tersebut 

dilakukan (Subyantoro 2009:8). Penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus, 

yaitu siklus I dan siklus II. Seperti dalam gambar berikut. 

Siklus I    Siklus I            Keterangan: 

                P         P   P: Perencanaan 

R  T     T  R          T  T: Tindakan 

              O       O   O: Observasi 

Gambar I Penelitian Tindakan Kelas       R: Refleksi 

  

Siklus I Siklus II 
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Tindakan dalam penelitian ini rencananya akan dilakukan dalam dua siklus. Siklus 

I yang meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi 

merupakan awal kegiatan penelitian untuk mengetahui kondisi awal siswa 

mengenai kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. 

Dengan adanya refleksi yang meliputi analisis dan penilaian pada proses tindakan 

pada siklus I, akan muncul penilaian baru guna mengatasi permasalahan tersebut, 

sehingga memerlukan perencanaan ulang, tindakan ulang, pengamatan ulang, dan 

refleksi ulang pada siklus II. 

 Siklus I bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi, kemudian dipakai untuk refleksi pelaksanaan siklus II. Pada 

siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 

komputer setelah dilakukan perbaikan terhadap proses pemebelajaran yang 

didasarkan pada siklus I. 

3.1.1 Tindakan pada Siklus I 

 Prosedur tindakan pada siklus I terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

 Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang akan dihadapi. Pada tahap ini, peneliti melakukan 
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koordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia mengenai 

waktu pelaksanaan penelitian, materi yang akan diajarkan, dan bagaimana rencana 

pelaksanaan penelitiannya. Permasalahan yang muncul berdasarkan data observasi 

dan wawancara dengan guru bahasa dan sastra Indonesia kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah memberikan keterangan bahwa pada kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah mencapai nilai yang kurang memuaskan dalam keterampilan 

menulis. Berdasarkan permasalah tersebut, peneliti dapat mencari penyelesaian 

yang baik untuk meningkatkan keterampilan menulis, khususnya menulis 

karangan deskripsi. Hal yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan adalah 

(1) menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan; 

(2) menyusun pedoman observasi, wawancara, dan jurnal; (3) menyusun 

rancangan evaluasi; (4) mempersiapkan media yang akan digunakan yaitu media 

gambar berbasis komputer; (5) mempersiapkan alat dokumentasi. 

3.1.1.2 Tindakan 

 Tindakan yang akan dilakukan harus sesuai dengan perencanaan. Pada 

tahap  ini guru melakukan tindakan proses pembelajaran. Tindakan yang 

dilakukan dalam tahap ini terdiri atas pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

(1) Pendahuluan  

Pada bagian pendahuluan  peneliti memberikan apersepsi pembelajaran. 

Tujuan apersepsi adalah untuk mengkondisikan siswa agar siap menerima 

pelajaran dengan baik. Kegiatan ini berupa pemberian ilustrasi mengenai 

pembelajaran menulis karangan deskripsi, ilustrasi tentang media gambar berbasis 
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komputer yang akan digunakan dan menyampaikan tujuan, serta manfaat 

pembelajaran menulis karangan deskripsi yang akan dicapai pada hari itu. 

(2) Kegiatan Inti 

Pada tahap kegiatan inti, yaitu tahap melaksanakan pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, yang dilakukan guru adalah (1) guru merencanakan cara 

menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer, (2) guru menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam mengarang, (3) siswa melihat tayangan multimedia movie maker, (4) siswa 

berimajinasi mengacu pada tayangan multimedia movie maker dari alunan lirik 

lagu dan gambar yang ditayangkan, (5) siswa menyusun kerangka karangan, (6) 

siswa mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat dalam bentuk 

karangan deskripsi, (7) salah satu siswa membacakan hasil karangan di depan 

kelas, (8) siswa yang lain mendengarkan lalu memberi tanggapan terhadap hasil 

karangan temannya yang telah dibacakan, dan (8) siswa diberi penguatan oleh 

guru terhadap hasil pekerjaan siswa. 

(3) Penutup 

Kegiatan menulis karangan deskripsi ditutup dengan merefleksi hasil 

pembelajaran pada hari itu. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang 

belum paham untuk bertanya mengenai materi menulis karangan. Melalui 

kegiatan ini, dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pemebelajaran 

menulis karangan deskripsi ditutup dengan siswa bersama guru menyimpulkan 
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materi pemebelajaran yang baru saja dilaksanakan. Guru selalau memberikan 

dorongan dan motivasi pada siswa untuk terus belajar menulis karangan deskripsi.  

3.1.1.3 Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti, teman sejawat, dan guru mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia selama penelitian berlangsung. Hal ini dapat 

dilakukan dengan observasi secara langsung, wawancara, atau menggunakan 

jurnal. Peneliti mencatat siswa yang aktif, yang meremehkan, yang 

memperhatikan, yang bercakap-cakap sendiri dan lain-lain dalam proses 

pembelajaran menulis. Tahap ini sangat penting dan membutuhkan pengamatan 

teliti dan sabar memberi masukan pada perbaikan siklus selanjutnya. 

3.1.1.4 Refleksi 

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

pengamatan pada siklus I. Dari hasil tersebut jika masih banyak siswa yang 

bersikap negatif terhadap proses pembelajaran atau kekurangan seperti yang 

dijelaskan pada hasil observasi. Hal ini dapat dijadikan bahan perbaikan untuk 

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

siklus II. Dari faktor sikap siswa dalam kegiatan menulis, ada hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam proses pembelajaran pada siklus I misalnya, sikap siswa yang 

meremehkan kegiatan menulis. Dari hasil evaluasi yang dijadikan bahan refleksi 

adalah pengungkapan kelebihan dan kekurangan metode dan media yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran, pengungkapan hasil pengamatan 

peneliti, pengungkapan tindakan yang dilakukan oleh siswa, dan pengungkapan 
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tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran. 

Apabila pada siklus I ditemukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan peneliti dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. Pada siklus II akan ditindaklanjuti dan dilakukan tindakan 

untuk memperbaiki. 

3.1.2 Tindakan pada Siklus II 

Setelah melakukan evaluasi pada siklus I, peneliti mengambil strategi pada 

siklus II sebagai berikut. 

3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan yang akan dilakukan peneliti pada siklus II merupakan 

penyempurnaan dari perencanaan siklus I. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada 

tahap perencanaan siklus II adalah (1) menyusun perbaikan rencana pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer, dan (2) menyusun perbaikan instrumen yang 

berupa data nontes, yaitu lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan 

dokumentasi foto. Instrumen yang berupa tes yaitu perintah menulis karangan 

deskripsi beserta kriteria penilaiannya, (3) dalam berkolaborasi peneliti lebih 

sering berdiskusi dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan 

teman sejawat, dan (4) memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus I. 
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3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II adalah tindakan yang merupakan 

perbaikan dari siklus I, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dan perilaku-

perilaku yang menjadi penghambat kegiatan menulis karangan deskripsi. 

Memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh siswa pada pembelajaran siklus I 

dan peneliti berusaha memperbaiki proses pembelajaran pada siklus II. Tindakan 

yang dilkukan pada tahap ini terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. 

(1) Pendahuluan 

Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan keaadan siswa, 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menanyakan kembali materi yang diberikan peneliti pada 

pertemuan yang lalu. Peneliti meminta siswa untuk lebih konsentrasi dalam 

kegiatan menulis. Peneliti memotivasi siswa agar dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi. 

(2) Inti 

Pada tahap inti pada siklus II, peneliti hanya melakukan kegiatan 

perbaikan kegiatan pada siklus I Seperti: menjelaskan kembali materi tentang 

keterampilan menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan 

media gambar  berbasis komputer, menyajikan contoh karangan deskripsi yang 

lebih baik, siswa dibentuk dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan 

melakukan proses sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. 

Setelah itu, diminta untuk menulis karangan deskripsi berdasarkan lirik lagu yang 
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diperdengarkan dan gambar yang disajikan. Siswa mempresentasikan hasil  di 

depan kelas kemudian ditanggapi oleh kelompok lain. Hasil diskusi kelompok 

dijadikan sebagai data dari hasil menulis. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan 

individu. Siswa melakukan proses sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer yaitu siswa memperhatikan gambar yang telah disajikan 

komputer dan diproyeksikan melalui LCD, selama kegiatan tersebut siswa 

berimajinasi , mencari gagasan, dan mencatat gagasan yang muncul. Kemudian 

siswa melakukan pengelompokan gagasan untuk membuat kerangka karangan. 

Siswa di minta menyusun karangan deskripsi berdasarkan tema lirik lagu yang 

diperdengarkan dan gambar yang telah disajikan, yang dijadikan tema 

pembelajaran hari itu 

(3) Penutup  

Pada tahap ini peneliti bersama siswa mengadakan refleksi terhadap 

pembelajaran yang berlangsung dan membuat simpulan terhadap pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Siswa di minta mengisi lembar jurnal yang telah 

dipersiapkan oleh peneliti, yang berisi mengenai tanggapan, kesan, dan saran 

terhadap pembelajaran hari itu. 

3.2.1.3 Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus II adalah mengamati 

perubahan tindakan dan sikap siswa pada proses pembelajaran berlangsung 

dengan membuat catatan yang penting yang dapat digunakan sebagai data. 

Pengamatan dilakukan oleh siswa yang daya menyimaknya rendah karena dapat 
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berpengaruh dalam pengungkapan gagasan dalam menulis karangan deskripsi, 

siswa yang daya menyimak dan menulisnya sedang, dan siswa yang daya 

menyimak dan menulisnya tinggi pada siklus I, yaitu pengamatan melalui 

observasi langsung, wawanacara dengan siswa tersebut melalui jurnal guru dan 

siswa dengan tujuan agar kelemahan atau hambatan yang terjadi pada siklus I 

tidak terjadi lagi pada siklus II. 

Observasi dilakukan untuk mengambil data melalui pengamatan secara 

langsung terhadap semua tindakan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

siklus I. wawancara dilakukan pada siswa yang mempunyai daya menyimak dan 

menulis karangan deskripsi yang rendah, siswa yang memiliki daya menyimak 

dan menulis karangan deskripsi yang sedang, dan siswa yang memiliki daya 

menyimak dan menulis karangan deskripsi yang tinggi. Pertanyaan dalam 

wawancara tersebut sudah dipersiapkan peneliti mengenai sebab-sebab lemahnya 

siswa dalam kegiatan menulis karangan deskripsi. Pengamatan melalui jurnal 

bertujuan untuk refleksi bagi peneliti sehingga dapat digunakan untuk menerapkan 

metode sugesti imajinasi pada pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

media gambar berbasis komputer yang diberikan peneliti selama proses penelitian. 

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat simpulan dari 

pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap yang terjadi selama pembelajaran 

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

tentang peningkatan dan perubahan tingkah laku siswa terhadap pembelajaran 
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menulis karangan dsekrispsi melalui metode sugesti-imajinasi dengan media 

gambar berbasis komputer. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas IV SD Negeri I Dukuhtengah. Kelas IV tersebut terdiri atas 31 siswa, 

yaitu 14 laki-laki dan 17 perempuan. Peneliti mengambil subjek tersebut dengan 

alasan berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas kelas IV SD Negeri I 

Dukuhtengah, saat ini kondisi kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas 

tersebut masih rendah. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah peningkatan menulis karangan deskripsi 

melalui metode sugesti imajinasi dengan menggunakan media gambar berbasis 

komputer. 

3.3.1 Variabel  Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

Variabel keterampilan menulis karangan deskripsi adalah kegiatan 

memaparkan suatu tempat atau objek dengan pemilihan kosakata yang tepat. 

Target keterampilan yang diharapkan adalah siswa terampil menulis karangan 

deskripsi sesuai aspek penelitian yaitu: kesesuaian antara judul dengan isi, 

pemilihan kata atau diksi, ejaan dan tanda baca, kohesi dan koherensi, kerapian 

tulisan, keterlibatan pancaindera, imajinasi, memusatkan pada objek yang ditulis, 

menunjukkan objek yang ditulis, dan kesan hidup. Dalam penelitian tindakan 
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kelas ini, siswa dikatakan berhasil apabila dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi telah mencapai ketuntasan belajar minimal sebesar 70 dengan target rata-rata 

kelas 70. 

3.3.2 Variabel Metode Sugesti Imajinasi dengan Media Gambar Berbasis 

Komputer 

Pembelajaran dengan metode sugesti imajinasi media gambar berbasis 

komputer adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara bertahap untuk 

membelajarkan materi yang dilengkapi dengan multimedia movie maker. 

Pembelajaran yang secara bertahap dan prosuderal dilakukan peneliti dengan 

harapan membantu serta memudahkan siswa dalam menulis karangan deskripsi. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk merangsang imajinasi siswa dalam menuangkan 

ide dan gagasannya dalam bentuk bahasa tulis. Kelas dibentuk menjadi beberapa 

kelompok, satu kelompok beranggotakan 5-6 orang. Siswa dalam kelompok 

saling berdiskusi menyampaikan pendapatnya masing-masing tentang ide atau 

gagasan pokok kemudian menuangkannya dalam bentuk karangan deskripsi.  

Setelah menyimak dan mengamati multimedia movie maker siswa menyusun 

kerangka lalu mengembangkannya dalam bentuk karangan deskripsi. Salah satu 

siswa maju di depan kelas untuk membacakan hasil pekerjaanya, kemudian siswa 

yang lain memberikan tanggapan atas pekerjaan temannya tersebut.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer yang dikemas dengan menggunakan multimedia 

movie maker  diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 
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deskripsi pada siswa kelas IV SD N 01 Dukuhtengah. Multimedia movie maker 

dalam penelitian ini merupakan alat bantu bagi siswa dalam menulis karangan 

deskripsi. Peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dapat diketahui 

dengan menggunakan metode sugesti imajinasi yang dilengkapi media gambar 

berbasis komputer, serta perubahan tingkah laku siswa ke arah positif selama 

proses pembelajaran. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian tindakan kelas kali ini, peneliti menggunakan 

instrumen tes dan nontes.  Instrumen tes berisi perintah menyusun karangan 

deskripsi. Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah tes menulis 

karangan deskripsi. Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa 

dalam mendeskripsikan objek yang ditulis dalam karangan deskripsi. 

Keterampilan menyusun organisasi isi karangan deskripsi, keterampilan 

menggunakan bahasa, dan EYD.  

Ada sepuluh aspek yang menjadi kriteria penilaian, yaitu keterlibatan 

aspek pancaindera, imajinasi, kesan hidup, menunjukan objek yang ditulis, 

kesesuain isi dengan judul, kohesi dan koherensi, memusatkan pada objek yang 

ditulis, pilihan kata, ejaan dan tanda baca, dan kerapian tulisan. 
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Tabel 1. Skor  Penilaian 

Aspek-aspek yang dinilai dengan rentangan skor dan kategori penilaian 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Penilaian Karangan Deskripsi 

No Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 
Maksimal 1 2 3 4 

A. Pendeskripsian  
1. Keterlibatanaspek pancaindera 
2. Kesan hidup 
3. Imajinasi 
4. Menunjukan objek yang ditulis 
5. Memusatkan pada objek yang 

ditulis 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
5 
5 
6 
4 
4 

 
20 
20 
24 
16 
16 

B. Organisasi Isi 
1. Kesesuaian isi dengan judul 
2. Kohesi dan koherensi 

 
 
 

   
 
 

 
4 
4 

 
16 
16 

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
1. Pemilihan kata 
2. Ejaan dan tanda baca 
3. Kerapian tulisan 

 
 
 

   
 
 
 

 
2 
2 
2 

 
8 
8 
8 

 Jumlah       152 
Nilai= ��� ��� ���� ��� 湡�����

��� ��� � ����� ��
 X Nilai maksimal (100)= 

 

No.  Aspek Penilaian Skala Skor Kategori  
A. Pendeskripsian 

1. Keterlibatanaspek pancaindera 
a. Melibatkan tiga indera 
b. Melibatkan dua indera 
c. Melibatkan satu indera 
d. Tidak melibatkan indera  

 
 
4 
3 
2 
1 

 
 
20 
15 
10 
5 

 
 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

 2. Imajinasi 
a. Kualitas pengolahan idenya 

sangat baik. 
b. Kualitas pengolahan idenya 

baik. 

 
4 
 
3 
 

 
24 
 
18 
 

 
Sangat baik 
 
Baik 
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c. Kualitas pengolahan idenya 
cukup. 

d. Kulitas pengolahan idenya 
kurang. 

2 
 
1  

12 
 
6 

Cukup 
 
Kurang 
 

 3. Kesan hidup 
a. Melukiskan objek secara nyata, 

kesan hidup benar-benar terasa. 
b. Melukiskan objek kurang 

sempurna, kesan hidup cukup 
terasa. 

c. Melukiskan objek tidak secara 
keseluruhan, kesan hidup kurang 
terasa. 

d. Melukiskan objek secara lugas, 
kesan hidup tidak terasa. 

 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 
20 
 
 
15 
 
 
10 
 
 
5 

 
Sangat baik 
 
 
Baik 
 
 
Cukup 
 
 
Kurang 
 

 4. Menunjukan objek yang ditulis 
a. Menunjukan objek secara 

keseluruhan. 
b. Menunjukan letak, situasi, dan 

kondisi objek. 
c. Menunjukan letak dan situasi 

objek. 
d. Menunjukan letak objek 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
16 
 
12 
 
8 
 
4 

 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

 5. Memusatkan uraian pada objek 
yang ditulis 

a. Uraian terpusat pada objek yang 
ditulis. 

b. Sedikit melibatkan objek lain. 
c. Setengah tulisan melibetkan 

objek lain. 
d. Uraian terpusat pada objek yang 

lain. 

 
 
4 
 
3 
2 
 
1 

 
 
16 
 
12 
8 
 
4 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup 
 
Kurang 
 

B. Organisasi Isi 
1. Kesesuaian judul dengan isi 
a. Judul menarik, singkat, 

provokatif, relevan selaras 
dengan isi karangan. 

b. Judul menarik, singkat, relevan 
selaras dengan isi karangan. 

c. Judul kurang menarik, cukup 
relevan selaras dengan isi 
karangan. 

d. Judul tidak menarik, tidak 
relevan dengan isi karangan 
 

 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
 

 
 
16 
 
 
12 
 
8 
 
4 
 
 
 

 
 
Sangat baik 
 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 
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Keterangan pedoman penilaian sebagai berikut. 

A. Pendeskripsian 

3.4.1.1 Melibatkan aspek pancaindera, kriteria penilaian sebagai berikut. 

a. melibatkan tiga pancaindra: melibatkan penglihatan, pendengaran, dan 

perasaan; 

b. melibatkan dua indra: melibatkan indra penglihatan dan perasaan; 

2. Kohesi dan koherensi 
a. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat jelas. 
b. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat cukup jelas. 
c. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat kurang jelas. 
d. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat tidak jelas. 

4 
 
3 
 
2 
 
1 

16 
 
12 
 
8 
 
4 

Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang  

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
1. Pemilihan kata 
a. Tepat,bermakna tunggal, 

singkat, bervariasi, ekspresif, 
dan menarik. 

b. Tepat, bermakna tunggal, 
bervariasi, ekspresif, dan 
menarik. 

c. Bermakna ambigu, singkat, 
bervariasi, dan menarik. 

d. Kurang tepat dan bermakna 
ambigu. 

 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 

 
 
8 
 
 
6 
 
 
4 
 
2 

 
 
Sangat baik 
 
 
Baik 
 
 
Cukup  
 
Kurang 

 2. Ejaan dan tanda baca 
a. Sangat sempurna  
b. Sedikit kesalahan 
c. Banyak kesalahan 
d. Salah semua 

 
4 
3 
2 
1 

 
8 
6 
4 
2 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang  

 3. Kerapian tulisan 
a. Jelas terbaca dan bersih 
b. Terbaca dan cukup bersih 
c. Terbaca dan tidak bersih 
d. Tidak terbaca dan tidak bersih 

 
4 
3 
2 
1 

 
8 
6 
4 
2 
 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang 
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c. melibatkan satu indra: melibatkan indra penglihatan; 

d. tidak melibatkan indra: tidak melibatkan indra dalam tulisan. 

3.4.1.2 Imajinasi, kriteria penilaiannya sebagai berikut. 

a. kualitas idenya sangat baik: dapat mengolah ide dengan sangat baik 

sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan hal-hal 

yang ditulis; 

b. kualitas idenya baik: dapat mengolah idenya dengan baik sehingga 

pembaca seolah-olah melihat dan merasakan hal-hal yang ditulis; 

c. kualitas idenya cukup baik hanya membuat pembaca seolah-olah 

melihat hal yang ditulis; 

d. kualitas pengolahan idenya kurang: pengolahan idenya kurang hanya 

mnceritakan objek tetapi tidak menunjukan. 

3.4.1.3 Kesan hidup, memiliki kriteria sebagai berikut. 

a. melukiskan objek secara nyata: melukiskan objek sesuai dengan 

keadaan sehingga kesan hidup objek tulisan benar-benar terasa; 

b. melukiskan objek kurang sempurna: melukiskan objek kurang 

sempurna sehingga kesan hidup objek tulisan cukup terasa; 

c. melukiskan objek tidak secara keseluruhan: melukiskan melukiskan 

sebagian keadaan objek sehingga kesan hidup objek tulisan kurang 

terasa; 

d. menuliskan objek tulisan secara lugas: hanya menceritakan objek tanpa 

dilukiskan sehingga kesan hidup tidak terasa. 
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3.4.1.4 Menunjukan objek yang ditulis, memilki kriteria penilaia sebagai 

berikut: 

a. menunjukkan objek secara keseluruhan: menunjukkan letak, kondisi, 

dan kebersihan objek;  

b.  menunjukkan sebagian objek: menunjukkan letak dan kondisi objek;  

c. menunjukkan letak dan kebersihan objek: hanya menunjukkan letak dan 

kebersihan objek;  

d. menunjukkan letak objek: hanya menunjukkan letak objek. 

B. Organisasi isi  

3.4.1.5 Kesesuaian judul dengan isi, memiliki kriteria penilaian sebagai berikut:  

a. Judul menarik, singkat, provokatif, relevan selaras dengan isi 

karangan: sesuai. 

b. Judul menarik, singkat, relevan selaras dengan isi karangan: cukup 

sesuai. 

c. Judul kurang menarik, cukup relevan selaras dengan isi karangan: 

kurang sesuai. 

d. Judul tidak menarik, tidak relevan dengan isi karangan: tidak sesuai. 

3.4.1.6 Kohesi dan koherensi, memiliki kriteria penilaian sebagai berikut:  

a. Keterpaduan isi paragraf dan antarkalimat jelas 

b. Keterpaduan isi paragraf dan antarkalimat cukup jelas. 

c. Keterpaduan isi paragraf dan antarkalimat kurang jelas. 

d. Keterpaduan isi paragraf dan antarkalimat tidak jelas. 
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3.4.1.7 Memusatkan uraian pada objek yang ditulis, memiliki kriteria penilaian 

sebagai berikut:  

a. uraian terpusat pada objek yang ditulis: memusatkan uraian pada hal-

hal yang berhubungan dengan objek tulisan;  

b. sedikit melibatkan objek: sedikit melibatkan objek yang tidak berkaitan 

dengan objek yang ditulis;  

c. setengah tulisan melibatkan objek yang lain: dalam tulisan melibatkan 

objek lain yang tidak berhubungan dengan objek tulisan;  

d. uraian terpusat pada objek yang lain: uraian terpusat pada hal-hal yang 

tidak berhubungan dengan objek tulisan.  

C. Penggunaan Bahasa dan EYD  

3.4.1.8 Pemilihan kata, memiliki kriteria penilaian sebagai berikut:  

a. Tepat,bermakna tunggal, singkat, bervariasi, ekspresif, dan menarik: 

sesuai. 

b. Tepat, bermakna tunggal, bervariasi, ekspresif, dan menarik: cukup 

sesuai. 

c. Bermakna ambigu, singkat, bervariasi, dan menarik: kurang sesuai. 

d. Kurang tepat dan bermakna ambigu: tidak sesuai. 

3.4.1.9 Ejaaan dan tanda baca, memiliki kriteria penilaian sebagai berikut:  

a. sangat sempurna: jumlah kesalahan antara 1 sampai 5;  

b. sedikit kesalahan: jumlah kesalahan 6 sampai 10;  

c. banyak kesalahan: jumlah kesalahan 11 sampai 15;  

d. salah semua: semua pengguanaan ejaan dan tanda baca salah.  
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3.4.1.10 Kerapian tulisan, memiliki kriteria penilaian sebagai berikut:  

a. jelas terbaca dan bersih: tulisan jelas dan tidak ada coretan;  

b. terbaca dan cukup bersih: tulisan terbaca dan ada coretan 1-3;  

c. terbaca dan tidak bersih: tulisan terbaca dan ada coretan 4-6;  

d.  tidak terbaca dan tidak bersih: tulisan sulit dibaca dan ada coretan 

lebih dari 6.  

Dari pedoman penilaian di atas, guru dapat mengetahui kemampuan siswa 

dalam menulis karangan deskripsi berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang.  

Tabel 3. Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No.  Kategori  Skor  
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik 70-84 
3. Cukup 55-69 
4. Kurang  0-54 
    

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan oleh peneliti adalah untuk mengamati 

keadaan, respon, atau sikap dan keaktifan siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Observasi dalam tiap siklus pembelajaran dilakukan sebanyak dua 

kali berdasarkan tahap pelaksanaan kegiatan menulis karangan deskripsi dengan 

metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. Lembar 
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observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi 

digunakan untuk mengamati keadaan, respon, sikap, dan keaktifan siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran. 

 Dalam pedoman observasi tersebut, aspek-aspek yang diamati ditentukan 

terlebih dahulu oleh peneliti dan dalam pelaksanaannya. Para pengamat hanya 

memberi tanda chek list (√) pada pedoman observasi. Observasi dilaksanakan 

pada waktu pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang diamati dalam 

observasi meliputi (1) siswa memperhatikan penjelsan guru, (2) siswa merespon 

positif dan tertarik terhadap metode sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer, (3) siswa aktif dalam mengamati media yang disediakan guru, 

(4) siswa aktif berdiskusi menentukan ide-ide pokok dari tayangan movie maker, 

(5) siswa menulis karangan deskripsi dengan sikap yang baik, tidak ramai, dan 

tidak mengganggu temannya, (6) siswa aktif mengerjakan tugas menulis karangan 

deskripsi dengan serius dan tekun, (7) siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi apabila menemui kesulitan. 

  3.4.2.2 Pedoman Jurnal 

Jurnal digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data kualitatif, yaitu 

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

pembelajaran. Jurnal peneliti atau guru berisi catatan mengenai kegiatan 

pembelajaran, yaitu: (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi, (2) tingkah laku siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer, (3) 
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respon siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode 

sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer, (4) keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran, dan (5) situasi dan suasana kelas selama proses 

pembelajaran. Sedangkan Jurnal siswa berisi tentang (1) ketertarikan siswa saat 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti 

imajinasi dengan media gambar berbasis komputer; (2) kemudahan dan kesulitan 

apa yang dialami siswa selama pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 

metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer; (3) perasaan 

siswa setelah mendapat pengajaran menulis karangan deskripsi melalui metode 

sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer; (4) kesan dan saran 

siswa terhadap pembelajaran menulis karngan deskripsi melalui metode sugesti 

imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. Jurnal tersebut di buat setiap 

akhir pembelajaran dan ditulis dalam selembar kertas, siswa tinggal mengisinya. 

3.4.2.3 Wawancara  

Pedoman ini digunakan untuk mendapatkan data kualitatif. Pedoman 

wawancara dibuat oleh peneliti dan ditujukan kepada siswa yang berkaitan dengan 

variabel penelitian yaitu proses pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 

metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. Wawancara 

ini tidak dilakukan terhadap semua siswa, tetapi terhadap siswa yang mendapat 

nilai baik, nilai sedang, dan nilai tidak baik. Hal-hal yang diungkapkan dalam 

wawancara adalah (1) bagaimanakah minat Anda dalam mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media 

gambar berbasis komputer; (2) apakah pendapat Anda mengenai penjelasan guru 
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saat pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi 

dengan media gambar berbasis komputer; (3) apakah Anda mengalami kesulitan 

ketika menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media 

gambar berbasis komputer; (4) bagaimana pendapat Anda mengenai pembalajaran 

menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media 

gambar berbasis komputer; (5) apakah Anda merasa lebih mudah menulis 

karangan deskripsi dengan menggunakan metode sugesti imajinasi dan media 

gambar berbasis komputer.  

3.4.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan penelitian tindakan kelas ini berupa 

dokumentasi foto. Pengambilan data dengan dokumen foto ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran secara visual tentang pembelajaran yang dilakukan. 

Penggunaan dokumentasi melalui pertimbangan bahwa suatu penelitian 

memerlukan bukti nyata selain data, agar penelitian tersebut menjadi sebuah 

penelitian yang akurat. 

Dokumentasi juga memiliki fungsi untuk menjelaskan keruntutan sebuah 

proses penelitian dari awal sampai akhir. Sehingga penelitian ini bisa 

dipertanggungjawabkan. Dokumentasi kegiatan berisi sejumlah foto aktivitas 

pembelajaran siswa dari awal sampai akhir. Yang didokumentasikan dalam 

penelitian ini adalah aktivitas siswa saat guru melakukan apersepsi, aktivitas siswa 

saat menerima penjelasan guru, aktivitas siswa menbaca contoh karangan 

deskripsi, aktivitas siswa saat menyaksikan tayangan movie maker, aktivitas siswa 

saat menulis karangan deskripsi, aktivitas siswa saat mempresentasikan hasil 
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karangan deskripsi, dan aktivitas peneliti saat melakukan refleksi . Dalam 

pengambilan gambar (foto) untuk penelitian ini, peneliti dibantu oleh seorang 

teman dengan kondisi siswa maupun peneliti dengan sewajarnya tidak dibuat-

buat, sehingga pengambilan gambar (foto) dapat terlaksana dengan baik. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah teknik tes dan nontes untuk mengukur peningkatan keterampilan menulis 

karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer. 

3.5.1 Teknik Tes  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes. Tes 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu: pada siklus I dan siklus II dengan tujuan untuk 

mengukur ketarampilan menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti 

imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. Pada hasil siklus I dianalisis, 

dari hasil analisis akan diketahui kelemahan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi, yang selanjutnya sebagai dasar untuk menghadapi tes pada siklus II, 

yang pada akhirnya setelah dianalisis hasil tes siklus II dapat diketahui 

peningkatan menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer. 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, jurnal, 

dan dokumentasi. 
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3.5.2.1 Teknik Observasi 

Teknik observasi dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran 

berlangsung dengan membuat catatan khusus mengenai perilaku siswa dalam 

kegiatan menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer. Observasi dipergunakan untuk memperoleh 

data tentang perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung pada siklus I 

dan siklus II. Peneliti sebelumnya menyiapkan lembar observasi untuk dijadikan 

pedoman dalam pengambilan data. Observasi atau pengamatan dilakukan oleh 

peneliti, dibantu oleh guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan teman 

sejawat. Dalam observasi ini ketiga orang itu mengamati siswa selama proses 

pembelajaran dengan mencatat semua kejadian-kejadian selama proses 

pembelajaran berlangsung. Proses observasi dan pengamatan segera mungkin 

direkam dalam benak dengan teliti dengan membuat catatan-catatan khusus 

mengenai perilaku-perilaku yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan memberi tanda cek pada lembar observasi yang sudah dipersiapkan oleh 

peneliti. 

3.5.2.2 Teknik Jurnal 

Teknik jurnal dalam penelitian ini ada dua, yaitu jurnal siswa dan jurnal 

guru. Untuk jurnal siswa, siswa diminta untuk memberi tanggapan, kesan, 

kritikan, terhadap pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi dengan 

metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer, yaitu cara 

peneliti menyampaikan materi, gambar yang dipilih, metode dan media yang 

digunakan. Dengan demikian akan terungkap kelebihan dan kekurangan 
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pembelajaran yang telah berlangsung. Hal ini sangat dibutuhkan peneliti untuk 

mengevaluasi dan merefleksi. Jurnal siswa diberikan kepada siswa setelah 

pembelajaran pada siklus I berakhir. Jurnal guru berisi catatan-catatan perilaku 

siswa, respon siswa, keaktifan siswa pada saat pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer berlangsung. 

3.5.2.3 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunkan untuk memperoleh data secara langsung 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keterampilan menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer. Data yang diambil mengenai kesan, pesan, dan pendapat siswa 

terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi. Wawancara dilakukan di luar 

jam pelajaran terhadap siswa yang mempunyai nilai rendah, sedang, dan yang 

mempunyai nilai yang tinggi dengan menggunakan lembar wawancara yang sudah 

dipersiapkan oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara peneliti membawa alat 

perekam berupa walkman atau handycame dan juga membawa alat tulis berupa 

buku dan bolpoin. Yang akan digunakan untuk merekam saat wawancara itu 

berlangsung. Proses wawancara dilakukan setelah hasil siklus I diketahui, jika 

masih tedapat hambatan atau kekurangan pada kegiatan menulis maka kekurangan 

ini akan diperbaiki pada pembelajaran siklus II. 

3.5.2.4 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data nontes berupa gambar (foto) yang diambil peneliti pada saat proses 
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pembelajaran siklus I maupun siklus II berlangsung. Yang perlu dijadikan 

dokumentasi dalam penelitian ini yaitu kegiatan apersepsi, diskusi kelompok, inti 

kegiatan yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer, seperti menyimak gambar 

yang disajikan, berimajinasi dan menulis karangan deskripsi yang diberikan oleh 

peneliti, dan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dijadikan data. Hal ini 

dijadikan sebagai bukti bahwa penelitian peningkatan menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesi imajinasi melalui media gambar berbasis komputer benar-

benar nyata dilakukan oleh peneliti. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuantitatif dan 

teknik kualitatif. 

3.6.1 Teknik Data Kuantitatif 

Teknik data kuantitatif diguanakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus I dan 

siklus II. 

Analisis data kuantitatif dihitung dengan cara presentase melalui langkah-

langkah (1) merekap nilai yang diperoleh siswa pada sikulus I dan sikulus II,  

(2) menghitung nilai kumulatif, (3) menghitung nilai rata-rata, dan (4) menghitung 

presentase. 

Rumus nilai presentasenya adalah NP= ∑ ����� �����
∑����� � ����� ��

 X 100 

Keterangan NP: Nilai presentase 

∑Nilai Total: Jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh siswa 
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∑Nilai Maksimal: Jumlah nilai total maksimal 

Hasil presentase menulis karangan deskripsi siswa dari hasil tes siklus I 

dan siklus II dibandingkan. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui 

presentase mengenai peningkatan menulis karangan deskripsi mengenai 

peningkatan menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan 

media gambar berbasis komputer. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menggambarkan perilaku siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer dengan mengacu pada data 

nontes yang ada yaitu berupa observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi. 

Data yang diperoleh pada siklus I dan siklus II dibandingkan dengan cara 

melihat hasil tes dan nontes, sehingga akan diketahui adanya perubahan sikap dan 

peningkatan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang diuraikan pada bagian ini meliputi tes dan nontes. 

Hasil tes meliputi tes prasiklus, tes siklus I, dan tes siklus II. Hasil prasiklus 

merupakan tes keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa sebelum 

dilakukan tindakan siklus I. Hasil penelitian yang berupa tes keterampilan menulis 

karangan deskripsi disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan hasil 

penelitian nontes disajikan dalam bentuk data deskriptif. Sistem penyajian data 

hasil data tes keterampilan menulis karangan deskripsi yang berupa angka 

disajikan dalam bentuk tabel, kemudian diuraikan analisis atau ditafsirkan makna 

dari laporan tabel tersebut. Sedangkan hasil nontes berupa hasil observasi, jurnal 

atau catatan harian, wawancara dan dokumentasi. 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

Sebelum melakukan tindakan siklus I dan siklus II, peneliti melakukan 

observasi dan wawancara dengan guru bahasa dan sastra Indonesia untuk 

mengetahui nilai rata-rata tes menulis karangan deskripsi yang dilakukan oleh 

guru. Nilai tersebut digunakan sebagai nilai awal untuk membandingkan dan 

menentukan standar ketuntasan pada siklus I dan siklus II.  Jumlah siswa yang 

mengikuti tes prasiklus sebanyak 31 siswa. Adapun aspek-aspek yang dinilai 

dalam tindakan prasiklus meliputi (1) keterlibatan aspek pancaindera, (2) 

imajinasi, (3) kesan hidup, (4) menunjukkan objek yang ditulis, (5) kesesuaian 
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judul dengan isi, (6) kohesi dan koherensi, (7) memusatkan uraian pada objek 

yang , (8) pemilihan kata, (9) ejaan dan tanda baca, dan (10) kerapian tulisan. 

Hasil ini menjadi dasar untuk melakukan tindakan pada siklus selanjutnya. Secara 

umum, hasil tes menulis karangan deskripsi pada prasiklus  akan dipaparkan pada 

tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Prasiklus 

No

. 

Kategori Nilai F Jumlah 

nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata Nilai Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat 

baik 

85-100 0 0 0% � ∑����� �����
∑����� � ����� ��

 X 100 

= 1943
3100 X 100 

= 62,67 

 

6/31X100=

19,4 

2. Baik 70-84 6 439 19,35% 

3. Cukup 55-69 23 1403 74,19% 

4. Kurang 0-54 2 101 6,45% 

 Jumlah  31 1943 100% 

 Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat diketahui, keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa kelas IV SD N 01 Dukuhtengah masih kurang. Hal ini 

terlihat dari rata-rata skor yang dicapai siswa pada prasiklus 62,67 dan ketuntasan 

yang dicapai siswa mencapai 19,4%. Rincian tersebut diperoleh dari jumlah 

keseluruhan siswa yakni 31 siswa. 

 Pada kategori sangat baik dengan nilai 85-100 tidak ada satu pun siswa 

yang mencapainya, kategori baik dengan nilai 70-84 dicapai oleh 6 siswa atau 

19,4%, kategori cukup dengan nilai 55-69 dicapai oleh 23 siswa atau 74,2%. 
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Kategori kurang dengan nilai 0-54 dicapai oleh 2 siswa atau 6,4%. Pada siklus ini, 

hasil tes keterampilan menulis karangan deskripsi secara klasikal masih 

menunjukan kategori cukup dan belum mencapai target maksimal. Belum 

mencapaian nila rata-rata kelas sebesar 70, sehingga perlu ditingkatkan. Oleh 

karena itu, berdasarkan data yang telah diperoleh pada prasiklus ini dapat 

dijadikan landasan untuk perbaikan siklus I.  

4.1.2 Penelitian Siklus I 

 Siklus ini merupakan tindakan awal penelitian menulis karangan deskripsi 

menggunakan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer 

(movie maker). Pada siklus I peneliti menayangkan movie maker yang 

menampilkan gambar-gambar tentang kota “Yogyakarta” dengan diiringi lagu 

berjudul “Yogyakarta” yang dipopulerkan oleh Katon Bagaskara. Siklus I ini 

sebagai upaya untuk mengetahui keterampilan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi. Adapun pelaksanaan pembelajaran menulis karangan deskripsi siklus I 

terdiri atas tes dan nontes. Hasil tes pada siklus I adalah tes keterampilan menulis 

karangan deskripsi dan hasil nontes yang terdiri atas hasil observasi, catatan 

harian, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil kedua data tersebut diuraikan 

secara rinci sebagai berikut. 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

 Pelaksanaan siklus I dilaksanakan selama 4 jam pelajaran. Sebelum 

melaksanakan pembelajaran, peneliti melakukan apersepsi dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran menulis karangan deskripsi pada hari itu. Dilanjutkan dengan 
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membagikan teks contoh karangan deskripsi pada setiap siswa. Guru memberikan 

materi tentang karangan deskripsi. setelah itu, siswa secara berkelompok mencari 

ciri-ciri karangan deskripsi dari contoh yang disajikan.  

 Langkah selanjutnya pada siklus I, pada siklus I siswa menyimak tayangan 

Movie maker yang diputar melalui LCD (Liquid Compact Disc), peneliti 

membagikan teks lagu untuk dipahami siswa untuk mendukung proses imajinasi 

siswa. Siswa disuruh menyimak tayangan movie maker yang berisi foto-foto 

tentang kota “Yogyakarta” dan diperdengarkan alunan lagu yang berjudul 

“Yogyakarta”. Kegiatan selanjutnya, siswa diminta berimajinasi, mencari 

gagasan, menulis gagasan, dan mengelompokkan gagasan sambil menyimak 

tayangan movie maker. Siswa diminta untuk membuat karangan deskripsi sesuai 

tema pembelajaran hari itu yaitu “ Pariwisata di Yogyakarta” dan tema tayangan 

movie maker. Hasil tes menulis karangan deskripsi siklus I adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Siklus I 

No. Kategori Nilai F Jumlah 

nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata Nilai Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat 

baik 

85-100 0 0 0% � ∑����� �����
∑����� � ����� ��

 X 

100 

= 2020
3100

 X 100 

= 65,16 

 

12/31X100=

38,70% 

2. Baik 70-84 12 906 38,7% 

3. Cukup 55-69 14 889 49,16% 

4. Kurang 0-54 5 225 16,12% 

 Jumlah  31 2020 100% 
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 Rata-rata skor yang dicapai siswa pada siklus I ini dapat dilihat pada tabel 

5. Data tabel 5 tersebut menunjukan bahwa hasil tes keterampilan menulis 

karangan deskripsi mencapai nilai rata-rata 65,16 dan berada pada kategori cukup 

baik. Skor rata-rata siklus I ini sudah mengalami peningkatan dari hasil prasiklus. 

Namun demikian, peneliti masih belum puas dengan siklus I, karena target 

ketuntasan sebesar 70 belum tercapai., hanya 38,70% yang mencapai nilai 

ketuntasan. 

 Berdasarkan table 5 dapat diketahui, ada 12 siswa atau sebesar 38,7% yang 

mencapai kategori baik dengan nilai 70-84. Sebanyak 14 siswa atau 49,16% 

berada pada kategori cukup  dengan nilai 55-69. Sebanyak 5 siswa atau 16,12% 

berada pada kategori kurang dengan nilai 0-54. 

 Penyebab kurang maksimalnya hasil tes siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada siklus I disebabkan metode dan media yang digunakan peneliti 

belum mampu diikuti dengan baik oleh siswa.  

 Nilai tes siklus I ini, merupakan penjumlahan skor dari sepuluh aspek 

penilaian menulis karangan deskripsi, meliputi: (1) aspek keterlibatan 

pancaindera, (2) aspek imajinasi, (3) aspek kesan hidup, (4) aspek menunjukkan 

objek yang ditulis, (5) aspek kesesuaian isi dengan judul, (6) aspek kohesi dan 

koherensi, (7) aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis, (8) aspek 

pemilihan kata, (9) aspek ejaan dan tanda baca, (10) aspek kerapian tulisan. 

 Hasil tes menulis karangan deskripsi yang telah dilakukan melalui siklus I 

pada siswa kelas IV SD N I Dukuhtengah mencapai hasil yang baik. Berikut ini 
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tabel dan penjelasan hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus I tiap aspek 

penilaian kelas IV SD. 

Tabel 6. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Tiap Aspek 

Penilaian Siklus I     

No. Aspek Penilaian Nilai Rata-rata 

Kelas 

Ketuntasan 

(%) 

Kategori 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pendeskripsian 

Keterlibatan aspek pancaindera 

Imajinasi 

Kesan hidup 

Menunjukkan objek yang ditulis 

 

66,12 

62,09 

62,90 

70,16 

 

64,51 

51,61 

51,61 

77,41 

 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Baik 

 

5. 

6. 

7. 

Organisasi Isi 

Kesesuai judul dengan isi 

Kohesi dan koherensi 

Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

65,32 

69,32 

65,32 

 

64,51 

74,19 

64,51 

 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

 

 

8. 

9. 

10. 

Penggunaan Bahasa dan EYD 

Pemilihan Kata 

EYD dan tanda baca 

Kerapian Tulisan 

 

71,77 

59,67 

69,35 

 

77,41 

35,48 

61,29 

 

Baik 

Cukup 

Cukup  

 Data tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata paling rendah terdapat 

pada aspek EYD dan tanda baca yaitu hanya 59,67, sedangkan nilai rata-rata 

tertinggi terdapat pada aspek menunjukkan pemilihan kata yaitu sebesar 71,77. 
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Nilai rata-rata menulis karangan deskripsi secara klasikal mencapai 65,16 dalam 

kategori cukup, artinya karangan deskripsi siswa memadukan dua indikator sudah 

cukup baik.  

 Penyebab utama siswa mendapat nilai rendah yaitu kurangnya siswa pada 

aspek EYD dan tanda baca. Siswa yang kurang memperhatikan penggunaan tanda 

baca yang benar dan sering menggunakan singkatan-singkatan. Siswa terlalu 

mengabaikan aspek-aspek penilaian yang tercantum pada lembar penilaian, 

sehingga mereka kurang memaksimalkan kemampuannya pada aspek-aspek yang 

digunakan sebagai pedoman penilaian tersebut. 

 Siswa yang mendapatkan nilai tinggi disebabkan oleh penguasaan siswa 

yang baik terhadap aspek menunjukkan objek yang ditulis dan pemilihan kata. Ini 

semua terlihat pada isi dalam karangan yang dibuat sudah menunjukkan objek 

yang ditulis dan pemilihan katanya sudah baik.  

 Penyebab kurang maksimalnya hasil tes siswa dalam menulis karangan 

deskripsi pada siklus I disebabkan metode dan media yang digunakan peneliti 

belum mampu diikuti dengan baik oleh siswa.   

4.1.2.1.1 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Keterlibatan Pancaindera 

 Hasil penilaian tes karangan deskripsi aspek keterlibatan pancaindera 

dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini. 
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Tabel 7. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Keterlibatan Pancaindera 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

20 2 6,45% 40 X= (410/31)X100/20= 

66,12 (cukup) 

20/31X100= 

64.51% 

Baik 15 18 58,06% 270 

Cukup 10 9 29,03% 90 

Kurang 5 2 6,45% 10 

Jumlah  31 100% 410 

 Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa secara klasikal hasil tes siswa 

dalam menulis karangan deskripsi pada aspek keterlibatan pancaindera secara 

klasikal mencapai jumlah 410 dengan nilai rata-rata 66,12 dan ketuntasan siswa 

mencapai 64,51%. Hasil tersebut merupakan kategori baik, artinya keterampilan 

siswa dalam aspek keterlibatan pancaindera termasuk dalam kategori cukup baik. 

Hasil tersebut meliputi keterampilan siswa pada nilai sangat baik dengan skor 

sebesar 20 dicapai oleh 2 siswa atau 6,45%. Skor nilai baik sebesar 15 dicapai 18 

siswa atau 58,06%. Skor nilai cukup sebesar 10 dicapai 9 siswa atau 29,03%, dan 

skor nilai kurang sebesar 5 dicapai 2 siswa atau 6,45%. 

 Pada aspek keterlibatan pancaindera, sebanyak 64,51% siswa baru mampu 

melibatkan indera pendengaran dan penglihatan saja. Penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai yang dicapai siswa sudah menggambarkan pemahaman 

siswa tentang karangan deskripsi yaitu keterlibatan aspek pancaindera dalam 
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penulisan karangan deskripsi sangat penting. Siswa sudah menjelaskan dengan 

baik hal-hal apa yang dilihat dan didengar dari tayangan movie maker yang 

bertema pariwisata, sehingga terdapat keterlibatan pancaindera. 

4.1.2.1.2 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Imajinasi 

 Penilaian aspek imajinasi difokuskan pada kualitas pengolahan ide dalam 

menulis karangan deskripsi. Aspek imajinasi bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mengolah ide yang ada setelah melakukan proses 

imajinasi. Hasil penilaian aspek imajinasi dalam menulis karangan deskripsi dapat 

dilihat pada tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8.  Hasil Tes  Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Imajinasi  

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

24 3 9,67% 72 X= (462/31)X100/24= 

62,09 (cukup) 

16/31X100= 

51,61% 

Baik 18 13 41,93% 234 

Cukup 12 11 35,48% 132 

Kurang 6 4 12,9% 24 

Jumlah  31 100% 462 

 Pada tabel 8 menunjukan bahwa pada tes menulis karangan deskripsi 

untuk kategori sangat baik dengan skor nilai sebesar 24 dicapai oleh 3 siswa atau 

9,67%. Pada kategori tersebut siswa sudah dapat mengolah ide dengan sangat baik 
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sehingga pembaca seolah-olah melihat, medengar, dan merasakan hal yang ditulis. 

Kategori baik dengan skor sebesar 18 dicapai 13 siswa atau 41,93%. Pada 

kategori tersebut siswa sudah dapat mengolah ide dengan baik sehingga pembaca 

seolah-olah melihat dan merasakan hal yang ditulis. Kategori cukup dengan skor 

sebesar 12 dicapai oleh 11 siswa atau 35,48%. Pada kategori tersebut siswa hanya 

mampu membuat pembaca seolah-olah melihat hal yang ditulis. Kategori kurang 

dengan skor sebesar 6 dicapai oleh 4 siswa atau 12,9%. Pada kategori ini siswa 

belum mampu membuat pembaca mengetahui hal yang ditulis. Jadi, secara 

klasikal hasil tes menulis karangan deskripsi aspek imajinasi mencapai 62,09 atau 

berkategori cukup.  

4.1.2.1.3 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Kesan Hidup 

 Penilaian dalam menulis karangan deskripsi pada aspek kesan hidup 

difokuskan pada pelukisan objek secara nyata yang dibuat oleh siswa. Berikut ini 

tabel 9 hasil menulis karangan deskripsi aspek kesan hidup. 

Tabel 9. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kesan 

Hidup 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

20 1 3,22% 20 X= (390/31)X100/20= 

62,9 (cukup) 

16/31X100= 

51,61% 

Baik 15 15 48,38% 225 
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Cukup 10 14 45,16% 140 

Kurang 5 1 3,22% 5 

Jumlah  31 100% 390 

 Pada tabel 9 menunjukkan bahwa pada menulis karangan deskripsi aspek 

kesan hidup untuk kategori sangat baik dengan skor sebesar 20 dicapai oleh 1 

siswa atau 3,22%. Pada kategori ini siswa sudah dapat melukiskan objek sesuai 

dengan keadaanya. Kategori baik dengan skor sebesar 15 dicapai oleh 15 siswa 

48,38%. Pada kategori ini siswa sudah dapat melukiskan keadaan objek, namun 

kurang sempurna Ketegori cukup dengan skor sebesar 10 dicapai oleh 14 siswa 

atau 45,16%. Pada kategori ini siswa hanya melukiskan sebagian keadaan objek. 

Kategori kurang dengan skor sebesar 5 dicapai oleh 1 siswa atau 3,22%. Pada 

kategori ini siswa tidak mampu melukiskam keadaan objek. Jadi, setelah 

dilakukan perhitungan rata-rata nilai siswa pada aspek kesan hidup dalam menulis 

karangan deskripsi mencapai 63,70 dengan kategori cukup baik. Dengan 

demikian, dapat dikatakan siswa sudah mencapai rata-rata nilai dengan kategori 

cukup baik.   

4.1.2.1.4 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

 Penilaian menunjukkan objek yang ditulis dalam menulis karangan 

deskripsi difokuskan pada letak, kondisi, dan keadaan objek yang dideskripsikan. 

Hasil penilaian tes menulis karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang 

ditulis dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. 
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Tabel 10. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Menunjukkan Objek yang Ditulis 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

16 1 3,225% 16 X= (348/31)X100/16= 

70,16 (baik) 

24/31X100= 

77,41% 

 Baik 12 23 74,19% 276 

Cukup 8 7 22,58% 56 

Kurang 4 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 348 

 Berdasarkan tabel 10 tersebut dapat dideskripsikan hasil tes menulis 

karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis untuk kategori sangat 

baik dengan skor sebesar 16 dicapai oleh seorang siswa atau 3,225%. Pada 

kategori ini siswa sudah menunjukkan letak, kondisi, dan keadaan objek dengan 

baik. Selanjutnya, untuk kategori baik dengan skor sebesar 12 dicapai oleh 23 

siswa atau 74,19%. Pada kategori ini siswa sudah dapat menunjukan letak, 

kondisi, dan keadaan objek. Kategori cukup dengan skor sebesar 8 dicapai oleh 7 

siswa atau 22,58%. Pada kategori ini siswa hanya menunjukkan letak dan keadaan 

objek. Kategori kurang dengan skor sebesar 4 dicapai tidak ada yang 

mencapainya. Jadi hasil tes menulis karangan deskripsi aspek menunjukkan objek 

yang ditulis secara klasikal mencapai 70,16 dengan kategori baik. Dari penjelasan 

di atas dapat dikatakan siswa sudah cukup detail dalam menunjukkan objek yang 
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ditulis. Hal ini dikarenakan siswa pada kegiatan menyimak melakukannya dengan 

baik, sehingga hasil menulis karangan deskripsi pada aspek menunjukkan objek 

yang ditulis sudah baik. 

4.1.2.1.5 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Kesesuaian  Judul dengan isi 

 Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi dalam menulis karangan 

deskripsi dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11.  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Kesesuai Judul dengan Isi 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

16 1 3,225% 16 X= (324/31)X100/16= 

65,32 (cukup) 

20/31X100= 

64,51% 

 Baik 12 19 61,29% 228 

Cukup 8 9 29,03% 72 

Kurang 4 2 6,45% 8 

Jumlah  31 100% 324 

 Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa hasil tes siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dari aspek kesesuian judul dengan isi secara klasikal mencapai 

jumlah 324 dengan nilai rata-rata 65,32 dan ketuntasan mencapai 64,51%. Hasil 

tersebut termasuk dalam kategori cukup, artinya keterampilan siswa dalam 

penguasaan aspek kesesuain judul dengan isi termasuk dalam kategori cukup baik. 

Hasil tersebut meliputi keterampilan siswa pada skor sangat baik sebesar 16 
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dicapai oleh seorang siswa atau 3,225%. Skor baik sebesar 12 dicapai 19 siswa 

atau 61,29%. Skor cukup sebesar 8 dicapai 9 siswa atau 29,03%. Bobot nilai 

kurang sebesar 4 dicapai 2 siswa atau 6,45%. 

 Pada aspek kesesuaian judul dengan isi, sebagian besar siswa sudah bisa 

menentukan judul yang relevan dengan isi karangan. Pada aspek kesesuaian judul 

dengan isi dalam siklus I ini, sudah banyak siswa yang bisa menentukan isi 

karangan yang sesuai dengan judul dan topik yang sudah ditentukan., tetapi masih 

ada siswa yang menuliskan karangan deskripsi tidak sesuai dengan tema yang 

ditentukan. 

4.1.2.1.6 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Kohesi dan Koherensi 

 Penilaian aspek kohesi dan koherensi dalam menulis karangan deskripsi 

difokuskan pada keterpaduan antarkalimat dalam paragraf jelas, artinya 

pengorganisasian satuan-satuan kalimat yang tergabung membentuk satuan 

paragraf menjadi sebuah karangan. Hasil tes menulis karangan deskripsi aspek 

kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12.  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Kohesi dan Koherensi 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

16 2 6,45% 32 X= (344/31)X100/16= 

69,35 (cukup) 

23/31X100= 

74,19% 
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Baik 12 21 67,74% 252  

Cukup 8 7 22,58% 56 

Kurang 4 1 3,225% 4 

Jumlah  31 100% 344 

  Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa hasil tes siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dari aspek kohesi dan koherensi secara klasikal mencapai 

jumlah 344 dengan nilai rata-rata 69,35 dengan ketuntasan mencapai 74,19%. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori cukup artinya keterampilan siswa dalam 

penguasaan aspek kohesi dan koherensi termasuk dalam kategori cukup. Hasil 

tersebut meliputi keterampilan siswa pada skor sangat baik sebesar 16 dicapai 

oleh 2 siswa atau 6,45%. Skor baik sebesar 12 dicapai siswa 21 siswa atau 

67,74%. Skor cukup sebesar 8 dicapai 7 siswa atau 22,58%, dan skor kurang 

sebesar 4 dicapai 1 siswa atau 3,225%. 

 Pada aspek kohesi dan koherensi yang paling banyak diperoleh siswa yaitu 

skor sebesar 16 dengan kategori baik dan paling rendah dicapai oleh siswa yang 

memperoleh skor sebesar 4 kategori kurang. Siswa yang memperoleh nilai tinggi 

disebabkan karena antarkalimat dan antarparagraf pada karangan sudah padu.  

4.1.2.1.7 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

 Penilaian aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis dalam menulis 

karangan deskripsi difokuskan pada pemusatan uraain kaitanya dengan hal-hal 

yang berhubungan dengan objek tulisan. Hasil penilaian tes menulis karangan 
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deskripsi aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis dapat dilihat pada 

tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

16 1 3,225% 16 X= (324/31)X100/16= 

65,32 (baik) 

20/31X100= 

64,51% 

 Baik 12 19 61,29% 228 

Cukup 8 9 29,03% 72 

Kurang 4 2 6,45% 8 

Jumlah  31 100% 324 

 Berdasarkan data pada tabel 13 menunjukkan hasil tes menulis karangan 

deskripsi aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis untuk kategori sangat 

baik dengan skor sebesar 16 dicapai oleh seorang siswa atau 3,225%. Pada 

kategori ini siswa sudah mampu memusatkan uraian pada hal-hal yang 

berhubungan dengan objek tulisan. Kategori baik dengan skor sebesar 12 dicapai 

19 siswa atau 61,29%. Pada kategori ini, siswa sedikit melibatkan objek yang 

tidak berkaitan dengan objek yang ditulis. Selanjutnya, kategori cukup dengan 

skor 8 dicapai oleh 9 siswa atau 29,03%. Pada kategori ini setengah tulisan siswa 

melibatkan objek lain yang tidak berhubungan dengan objek tulisan. Kategori 

kurang dengan skor 4 dicapai oleh 2 siswa atau 6,45%.  Pada kategori kurang ini 

tulisan siswa terpusat pada objek lain yang tidak berhubungan dengan objek 
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tulisan. Hasil tersebut menunjukkan siswa sudah dapat dalam memusatkan uraian 

pada objek yang ditulis, hasilnya pun sudah dalam kategori baik. Secara klasikal 

mencapai jumlah 324 dengan nilai rata-rata 65,32. 

4.1.2.1.8 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Pemilihan Kata 

 Penilaian aspek pemilihan kata dalam menulis karangan deskripsi 

difokuskan pada pilihan kata yang digunakan dalam menulis karangan deskripsi. 

Hasil tes menulis karangan deskripsi aspek pemilihan kata dapat dilihat pada tabel 

14 berikut. 

Tabel 14. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi pada Aspek 

Pemilihan Kata 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

8 3 9,67% 24 X= (178/31)X100/8= 

71,77 (baik) 

24/31X100= 

77,41% 

 Baik 6 21 67,74% 126 

Cukup 4 7 22,58% 28 

Kurang 2 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 178 

 Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa hasil tes siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dari aspek pemilihan kata secara klasikal mencapai jumlah 178 

dengan nilai rata-rata 71,77 dan ketuntasan 77,41%. Hasil tes tersebut termasuk 
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dalam kategori baik, artinya keterampilan siswa dalam penguasaan aspek 

pemilihan kata termasuk dalam kategori  baik. Hasil tersebut meliputi 

keterampilam siswa pada skor sangat baik sebesar 8 dicapai oleh 3 siswa atau 

9,67%. Skor baik sebesar 6 dicapai 21 siswa atau 67,74%. Skor cukup sebesar 4 

dicapai 7 siswa atau 22,58%. Skor  kurang sebesar 2 tidak ada yang mencapainya. 

 Dengan kategori cukup dan pencapaian nilai rata-rata mencapai 71,77 

berarti kemampuan siswa kelas IV SD N 0I Dukuhtengah dalam melakukan 

pemilihan kata sudah baik. Namun, perlu ditingkatkan dan diusahakan pada siklus 

II agar pencapaian nilai rata-ratanya lebih baik dari siklus I. 

4.1.2.1.9 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek EYD dan Tanda Baca 

 Fokus penilaian aspek EYD dan tanda baca dalam menulis karangan 

deskripsi adalah ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca dalam menulis 

karangan deskripsi. hasil tes aspek EYD dan tanda baca dalam menulis karangan 

deskripsi dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek EYD 

dan Tanda Baca 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

8 1 3,225% 8 X= (148/31)X100/8= 

59,67 (cukup) 

11/31X100= 

35,48% 

 Baik 6 10 32,25% 60 
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Cukup 4 20 64,51% 80 

Kurang 2 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 148 

 Data pada tabel 15 dapat dideskripsikan bahwa hasil tes menulis karangan 

deskripsi aspek EYD dan tanda baca untuk kategori sangat baik dengan skor 8 

dicapai oleh seorang siswa atau 3,225%. Selanjutnya, kategori baik dengan skor 6 

dicapai oleh 10 siswa atau 32,25% dan kategori cukup dengan skor 4 dicapai 20 

siswa atau 64,51%. Pada kategori kurang dengan skor 2 tidak ada yang 

mencapainya. Letak kesalahan siswa beraneka ragam. Sebagian besar 

kesalahannya terletak pada penggunaan tanda baca yang salah, penggunaan huruf 

kapital, penggunaan kata depan serta penulisan kata dengan singkatan-singkatan. 

Dengan demikian, hasil tes menulis karangan deskripsi secara klasikal mencapai 

rata-rata 59,67 atau kategori cukup. 

4.1.2.1.10 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripisi  berdasarkan 

Aspek Kerapian Tulisan 

 Penilaian aspek kerapian tulisan dalam menulis karangan deskripsi 

difokuskan pada kerapian, kebersihan tulisan, serta kemudahan untuk dibaca. 

Hasil tes menulis karangan deskripsi aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada 

tabel 16 berikut ini.  
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Tabel 16. Hasil Tes Siswa Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Kerapian Tulisan 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

8 5 16,12% 40 X= (172/31)X100/8= 

69,35(baik) 

19/31X100= 

61,29% 

 Baik 6 14 45,16% 84 

Cukup 4 12 38,70% 48 

Kurang 2 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 172 

 Berdasarkan tabel 16 tersebut dapat dideskripsikan bahwa hasil tes 

menulis karangan deskripsi aspek kerapian tulisan mencapai kategori baik. 

Adapun hasilnya, untuk kategori sangat baik dengan skor 8 dicapai 5 siswa atau 

16,12%. Pada kategori ini tulisan terlihat bersih tidak ada coretan dan mudah 

dibaca. Selanjutnya, untuk kategori baik dengan skor 6 dicapai oleh 14 siswa atau 

45,16%. Pada kategori ini tulisan siswa dapat dibaca, namun terdapat sedikit 

coretan Kategori cukup dengan skor 4 dicapai oleh 12 siswa atau 38,70%. Pada 

kategori ini tulisan siswa dapat dibaca namun jumlah coretan cukup banyak. 

Sedangkan kategori kurang baik tidak ada yang mencapainya. Pada aspek ini 

kekurangan siswa terletak pada kurang rapi dan kurang bersih, untuk aspek 

keterbacaan tulisan siswa dapat dibaca. Secara klasikal, hasil tes menulis karangan 

deskripsi aspek kerapian tulisan mencapai rata-rata 69,35. 
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4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

 Data penelitian nontes pada siklus I diperoleh dari analisis data hasil 

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

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka diperoleh hasil yang 

dijelaskan pada uraian berikut. 

4.1.2.2.1 Hasil observasi 

 Observasi merupakan salah satu alat penjaring data nontes  yang dilakukan 

dengan cara mengamati siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan satu orang teman peneliti. 

 Observasi dilakukan oleh rekan peneliti selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Pengambilan data observasi ini bertujuan untuk mengetahui respon 

tingkah laku siswa dalam menerima pelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer (movie maker). 

 Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi peneliti pada saat 

pembelajaran, secara keseluruhan perilaku siswa dalam menerima pembelajaran 

menulis karangan deskripsi sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perilaku siswa yang menunjukkan perilaku positif walaupun masih ada yang 

menunjukkan perilaku negatif seperti berbicara dengan teman sebangku, 

memainkan alat tulis, dan lain-lain. 

 Pada siklus I ini, peneliti menjelaskan proses penelitian dan mengamati 

keadaan dan situasi kelas serta megamati karakteristik siswa sebagai bekal untuk 
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melakukan tindakan pada siklus II. Agar lebih jelas, data observasi siklus I dapat 

dilihat pada tabel 17 sebagai berikut. 

 

Tabel 17.  Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek yang Dinilai Frekuensi Presentase Kategori 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik. 
25 80,64% SB 

2. Siswa merespon positif dan tertarik 
terhadap metode sugesti imajinasi 
melalui media gambar berbasis 
komputer. 

27 87,09% SB 

3. Siswa aktif dalam mengamati media 
yang disediakan guru. 

24 77,42% B 

4.  Siswa aktif berdiskusi menentukan ide 
pokok dari tayangan movie maker. 

20 64,51 B 

5. Siswa menulis karangan deskripsi 
dengan sikap yang baik, tidak ramai, 
dan tidak mengganggu temannya. 

22 70,96% B 

6. Siswa aktif mengerjakan tugas 
menulis karangan deskripsi dengan 
serius dan tekun 

20 64,51% B 

7. Siswa berpartisipasi dalam melakukan 
refleksi apabila menemukan kesulitan 

4 12,9% SK 

Keterangan: 

1. SB : Sangat Baik  : 81%-100% 

2. B : Baik   : 61%-80% 

3. C : Cukup   : 41%-60% 

4. K : Kurang   : 21%-40% 

5. SK : Sangat Kurang : 0%-20% 
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 Berdasarkan tabel 17 di atas dapat diketahui bahwa pada aspek pertama 

siswa memperhatikan penjelasan guru dengan baik sebanyak 25 siswa atau 

80,64%, termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer, siswa cukup merespon dengan baik. Bentuk respon positif, 

yaitu siswa mencatat materi. 

 Pada aspek yang kedua siswa senang dan tertarik terhadap metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. Siswa menunjukkan perilaku 

positif pada aspek yang kedua berjumlah 27 atau 87,09%, siswa sangat senang 

karena dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer 

yang diberikan peneliti dapat menarik perhatian siswa dan mempermudah 

pemahaman siswa.  

 Aspek ketiga yaitu siswa aktif dalam mengamati objek untuk dibuat 

karangan. Hasil observasi pada aspek ini sebesar 24 atau 77,42% siswa. Sebagian 

selain mengamati objek mereka juga mengidentifikasinya sebagai bahan membuat 

kerangka karangan yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah karangan yang 

utuh. 

 Aspek keempat yaitu siswa aktif mentukan ide-ide pokok dari tayangan 

movie maker. Hasil observasi pada aspek ini sebesar 20 atau 64,51%. Mereka 

berdiskusi menetukan ide-ide pokok dalam kelompoknya sebagai bahan membuat 

karangan deskripsi. 
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Aspek kelima yaitu siswa menulis karangan deskripsi dengan sikap yang 

baik, tidak ramai, dan tidak mengganggu temannya. Pada aspek ini sebagian siswa 

berperilaku positif berjumlah 22 atau 70,96% siswa, sebagian siswa sudah serius 

dalam menulis karangan deskripsi. Keseriusan siswa terlihat ketika siswa menulis 

karangan tidak berbicara sendiri, dan tidak bercanda dengan temannya. 

 Aspek keenam yaitu siswa aktif mengerjakan tugas menulis karangan 

deskripsi dengan serius dan tekun. Pada aspek ini siswa berperilaku positif yang 

berjumlah 20 atau 64,51% siswa. Sebagian besar siswa mengerjakan karangan 

deskripsi dengan serius dan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai. Selain itu, 

mereka juga tekun, sehingga dapat menyelesaikan karangan deskripsi tepat waktu. 

 Aspek yang terakhir yaitu siswa berpartisipasi dalam melakukan refleksi 

apabila menemukan kesulitan. Pada aspek ini sebanyak 4 atau 12,9% siswa 

mencapai kategori sangat kurang. Mereka baru akan mengungkapkan kesulitan 

yang mereka alami saat menulis jika mereka ditanya langsung peneliti. 

4.1.2.2.2 Jurnal (Catatan Harian) 

 Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu jurnal 

siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan siswa dan guru 

selama pembelajaran menulis karangan deskripsi berlangsung. Jurnal siswa diisi 

oleh seluruh siswa kelas IV, sedangan jurnal guru diisi oleh peneliti yang 

bertindak sebagai guru.  
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4.1.2.2.2.1 Hasil Jurnal Siswa 

  Pengisian jurnal siswa dilakukan di akhir siklus. Awalnya ada beberapa siswa 

yang tampak bingung dengan adanya pengisian jurnal ini, sehingga keadaan 

menjadi ramai, tetapi siswa tampak antusias dalam mengisi jurnal yang diberikan 

oleh peneliti. Jurnal siswa berisi pertanyaan yang semuanya harus diisi oleh siswa, 

yaitu (1) apakah kalian tertarik mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi yang baru saja dilakukan, (2) kemudahan dan kesulitan apa yang kalian 

alami selama pembelajaran menulis karangan deskripsi yang baru saja dilakukan, 

(3) bagaimana perasaan kalian setelah mendapat pengajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer, (4) bagaimana kesan dan saran kalian setelah mengikuti pengajaran 

menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer. Setelah semua siswa mendapat bagiannya masing-

masing, siswa mengisi jurnal tersebut dengan situasi tenang dan teratur di tempat 

duduknya masing-masing. Hasil jurnal siswa dapat diuraikan sebagai berikut. 

 Ungkapan ketertarikan dan senang terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer diungkapkan sebagian besar siswa yaitu 29 siswa. Alasan siswa senang 

dengan pembelajaran ini, karena pembelajaran dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer belum pernah dilaksanakan, sehingga 

pembelajaran ini merupakan hal yang baru dan dapat menambah pengetahuan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi.  
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 Kesulitan yang dialami siswa selama proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer  sebanyak 8 siswa. Sebanyak 23 siswa sudah tidak merasa kesulitan 

dalam memahami pembelajaran dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer, karena dengan metode ini siswa dapat 

menggambarkan objek yang ditentukan oleh peneliti, walaupun mereka belum 

pernah melihatnya langsung. Sehingga dapat dengan mudah dituangkan dalam 

bentuk karangan deskripsi. selain itu, metode dan media yang digunakan ini tidak 

membosankan. 

 Perasaan siswa merasa senang saat mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui metode sugesti imajinasi, karena dengan  metode dan media 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru siswa tidak merasa tegang saat 

berlangsungnya proses pembelajaran.  

 Mengenai kesan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer 28 siswa merasa senang. Hal ini selain dilihat dari jurnal, peneliti juga 

menanyai semua siswa. Mereka menjawab dengan semangat kalau dirinya senang 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi yang baru dilakukan. Ada 3 

siswa merasa kurang senang. 

  Saran yang diberikan siswa terhadap pembelajaran metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer. Mereka merasa senang dengan 

pembelajaran itu. Sebanyak 29 siswa memberikan saran yang mendukung 
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terhadap pembelajaran yang baru saja dilaksanakan dan mengharapkan 

pembelajaran yang akan datang lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, 

karena selama proses pembelajaran peneliti tidak monoton dalam mengajar, 

suaranya cukup keras, dan sabar ketika menjelaskan materi.  

4.1.2.2.2.2 Jurnal Guru 

 Jurnal guru diisi oleh peneliti selama kegiatan pembelajaran siklus I 

berlangsung, jurnal guru berisi segala sesuatu yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung meliputi (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi, (2) tingkah laku siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer, (3) respon siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer, (4) keaktifan siswa selama pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer, (5) 

situasi dan suasana kelas selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. 

 Berdasarkan analisis hasil jurnal guru pada siklus I ini, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer, keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran berjalan cukup. Sebagian besar siswa merespon dengan baik 

pembelajaran menulis karangan deskripsi, karena mereka senang bisa 

menuangkan objek yang disaksikan ke dalam bentuk tulisan yang baik dan benar. 
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Sebagian besar siswa  antusias melihat tayangan movie maker dan menuangkan 

gagasannya dalam bentuk karangan. Untuk keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran cukup baik., sebagian siswa sudah aktif dalam proses pembelajaran, 

terbukti adanya beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan tentang objek yang 

ditayangkan dan menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Namun, masih 

terlihat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran siklus I ini. Hal ini 

ditunjukkan dengan beberapa perilaku siswa yang belum serius memperhatikan 

penjelasan peneliti tentang materi menulis karangan deskripsi. Meskipun begitu, 

situasi dan kondisi kelas ketika pembelajaran berlangsung masih bisa terkendali. 

4.1.2.2.3 Hasil Wawancara 

 Wawancara yang dilakukan oleh peneliti hanya pada 3 orang siswa yang 

mewakili 3 kategori, yaitu 1 siswa dengan perolehan nilai tinggi, 1 siswa dengan 

perolehan nilai sedang, dan 1 siswa dengan perolehan nilai rendah. 

 Wawancara pada siklus I ini dilakukan dengan cara bertanya pada masing-

masing perwakilan dengan inti pertanyaan yang sama. Pertanyaan tersebut 

meliputi (1) minat siswa terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi, (2) 

ungkapan perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi, (3) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menulis karangan 

deskripsi, (4) pendapat siswa mengenai metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer dalam pembelajaran yang digunakan, (5) pendapat 

siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode 

sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. 
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 Berdasarkan analisis data pada saat wawancara, dapat dijelaskan bahwa 

perasaan tertarik dilontarkan oleh satu siswa yang memperoleh nilai tinggi dan 

satu siswa yang memperoleh nilai sedang. Mereka menyatakan tertarik dengan 

materi menulis karangan deskripsi, sedangkan salah satu siswa yang memperoleh 

nilai rendah menyatakan tidak tertarik karena siswa tersebut masih bingung dalam 

menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media 

gambar berbasis komputer. 

 Sebagian besar siswa merasa lebih jelas dengan keterangan guru mengenai 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer. Hal tersebut juga menjadi alasan bagi 

siswa mengapa mereka merasa lebih mudah memulai menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesti imajinasi dan media gambar berbasis komputer (movie 

maker). Selanjutnya siswa yang memperoleh nilai rendah mengemukakan bahwa 

dia merasa tidak mudah untuk memulai membuat karangan deskripsi, karena 

siswa tersebut belum terbiasa menggunakan metode sugesti imajinasi dan media 

gambar berbasis komputer (movei maker), mereka masih sulit menuangkan tulisan 

berdasarkan objek yang diperlihatkan. Berbeda dengan siswa yang tidak 

mengalami kesulitan selama  menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti 

imajinasi dan media gambar berbasis komputer.  Mereka mengatakan tidak 

mengalami kesulitan, karena penjelasan yang diberikan oleh guru dapat dipahami 

oleh mereka. 

 Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

metode sugesti imajinasi dan media gambar berbasis komputer ini cukup baik. 
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Pendapat mereka dengan adanya pembelajaran seperti ini membantu siswa dalam 

menuangkan gagasan siswa menjadi sebuah karangan deskripsi. Selain itu, 

sebagian besar siswa sudah mengalami peningkatan menulis karangan deskripsi 

walaupun belum terlalu banyak peningkatannya. 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto yang berupa gambar ini digunakan sebagai bukti visual 

pada kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

metode sugesti imajinasi dan media gambar berbasis komputer. Pada siklus I 

dokumentasi difokuskan selama proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang 

didokumentasikan pada siklus I ini anatara lain: (1) ketika peneliti melakukan 

apersepsi, (2) ketika peneliti menyampaikan materi pembelajaran, (3) kegiatan 

siswa saat membaca contoh karangan deskripsi, (4) kegiatan siswa secara 

berkelompok mengamati tayangan movie maker dan menentukan ide pokok, (5) 

kegiatan siswa saat menulis karangan deskripsi, (6) kegiatan siswa saat 

mempresentasikan hasil karangannya, (7) kegiatan peneliti saat melakukan 

refleksi pada akhir pembelajaran. 

 

Gambar 1. Aktivitas siswa saat peneliti melakukan apersepsi 
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 Gambar 1 merupakan kegiatan awal pembelajaran siklus I, yaitu peneliti 

melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilakukan. 

Saat guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan hari itu, siswa 

terlihat memperhatikan apa yang disampaiakan peneliti. Siswa terlihat serius dan 

semangat untuk mengikuti pembelajaran. 

 

Gambar 2. Aktivitas siswa menerima penjelasan guru 

 Gambar 2 di atas, kegiatan siswa ketika mendengarkan penjelasan peneliti 

yaitu tentang pengertian karangan deskripsi, ciri-ciri karangan deskripsi, dan 

langkah-langkah menulis karangan deskripsi. 

 Pada gambar di atas terlihat masih ada siswa yang kurang memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan guru. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap duduk 

siswa yang kurang teratur, tidak menempati tempat duduknya sendiri. Selama 

proses pembelajaran berlangsung, sembari menjelaskan, guru juga melakukan 

pengamatan yang nantinya akan dicatat pada jurnal guru. Selain itu, peneliti juga 

melakukan pengamatan apakah siswa sungguh-sungguh memperhatikan 

penjelasan guru yang dicatat dalam lembar observasi.  
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Gambar 3. Aktivitas siswa membaca contoh karangan deskripsi 

 Gambar 3 menunjukkan kegiatan bahwa siswa sedang membaca contoh 

karangan deskripsi yang diberikan oleh peneliti. Siswa dengan seksama membaca 

contoh karangan deskripsi, namun ada siswa yang tidak serius dalam membaca 

contoh karangan deskripsi. Peneliti juga memerintah salah satu siswa untuk 

membaca contoh karangan di depan kelas dan siswa yang lainnya mencermati 

karangan tersebut. Dengan siswa membaca contoh karangan deskripsi diharapkan 

siswa dapat dengan mudah menulis karangan deskripsi. 

 

Gambar 4. Aktivitas siswa saat menyaksikan tayangan movie maker 

 Gambar  4 menunjukkan kegiatan siswa saat mengamati tayangan movie 

maker tentang kota Yogyakarta dengan diiringi lagu berjudul “Yogyakarta” yang 
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dinyanyikan oleh Katon Bagaskara, pada gambar 4 terlihat ada siswa yang masih 

kurang serius dalam mengamati tayangan movie maker mereka malah asyik 

ngobrol dan bercanda dengan temannya. Selain mengamati, siswa juga 

mengidentifikasi objek yang dilihatnya dan membuat kerangka karangan secara 

berkelompok, kelompok di sini bertujuan agar siswa lebih bisa berdiskusi terlebih 

dahulu sebelum membuat karangan deskripsi. setelah siswa selesai membuat 

keragka karangan, siswa pun menuangkan kerangka karangan yang dibuatnya ke 

dalam bentuk tulisan karangan deskripsi. 

 

Gambar 5. Aktivitas siswa menulis karangan deskripsi 

 Gambar di atas menunjukkan kegiatan siswa saat mengerjakan tugas 

membuat kerangka karangan berdasarkan objek yang telah diamati lewat tayangan 

movie maker. Setelah menyusun kerangka karangan, kemudian siswa tersebut 

mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan deskripsi yang 

utuh.. 
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Gambar 6. Aktivitas siswa saat presentasi hasil karangannya 

Gambar 6 menunjukkan kegiatan presentasi hasil pekerjaan siswa. Siswa 

membacakan hasil karangannya. Dalam membacakan hasil pekerjaanya siswa 

masih merasa belum percaya diri dengan apa yang telah dikerjakan. Jadi, mereka 

membacakannya dengan suara yang tidak terlalu keras dan dengan malu-malu. 

Siswa yang lain menanggapi hasil karangan deskripsi temannya dengan bertanya 

jawab dengan guru. 

 

Gambar 7. Aktivitas peneliti saat melakukan refleksi 

 Gambar 7 menunjukkan kegiatan akhir penjelasan siklus I, yaitu peneliti 

memberikan refleksi tentang pembelajaran pada hari itu. Peneliti mengulas 
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kembali materi yang telah disampaikan dengan bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa. Setelah itu guru 

menyimpulkan pembelajaran hari itu dan memberikan tugas kepada siswa untuk 

berlatih menulis karangan deskripsi di rumah. 

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

 Pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer pada siklus I ini masih belum tercapai. 

Hal ini dapat terlihat dari hasil tes menulis karangan deskripsi yang baru mencapai 

nilai rata-rata klasikal 65,16 sebanyak 12 siswa atau 38,70% yang mencapai nilai 

ketuntasan. Jadi, siswa belum mampu mencapai batas ketuntasan belajar klasikal 

70. Hal tersebut disebabkan ada salah satu aspek yang nilainya masih rendah, dan 

perlu diperbaiki lagi. Selain itu, masih ada siswa yang berperilaku negatif, 

misalnya siswa yang berbicara dengan temannya, tiduran, dan bermain sendiri. 

Perilaku negatif ini, mengakibatkan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

kurang maksimal. Selain itu, dari penelti itu sendiri cara menjelaskan materi 

terlalu cepat sehingga siswa tidak mampu memahami semua materi yang 

disampaikan dengan baik.  

 Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat beberapa perilaku negatif yang 

ditunjukkan siswa, yaitu saat guru memberikan penjelasan tentang materi yang 

dipelajari, mereka tidak memperhatikan. Siswa berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya dan memainkan alat tulis yang ada di meja.  
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 Berdasarkan hasil jurnal siswa dan jurnal guru, masih ada siswa yang 

mengalami kesulitan saat pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 

metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer yaitu pada 

aspek tanda baca dan EYD. Ada beberapa siswa yang kurang memahami metode 

dan media pembelajaran yang digunakan dan kurang memahami penjelasan guru. 

Dari hasil jurnal guru juga terlihat ada beberapa siswa yang kurang menyukai 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer dan masih ada siswa yang membuat 

suasana kelas menjadi gaduh. Namun, secara keseluruhan sudah mengikuti 

seluruh proses pembelajaran dengan baik.  

 Dari hasil wawancara, siswa menyatakan bahwa pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer menyenangkan, namun ada yang merasa masih bingung 

dengan tayangan yang disediakan peneliti. Kesulitan siswa yaitu dalam menyusun 

karangan dari objek yang diperlihatkan. 

 Berdasarkan hasil dokumentasi dapat diketahui bahwa pada siklus I, siswa 

belum bersungguh-sungguh dan kurang berkonsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer. 

 Siswa yang berhasil mencapai batas ketuntasan disebabkan karena mereka 

menerapkan metode dan media yang diajarkan oleh guru dengan baik serta 

mengikuti setiap proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga mempermudah 
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siswa untuk menuangkan gagasan yang dimiliki dengan mudah. Siswa yang 

nilainya belum mencapai batas ketuntasan disebabkan karena perhatian dan 

konsentrasi masih kurang bisa menguasai metode dan media yang disediakan 

peneliti. 

 Hambatan yang dialami siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer harus dapat diatasi dengan upaya perbaikan untuk diterapkan dalam 

pembelajaran selanjutnya, agar batas ketuntasan yang telah ditentukan oleh 

peneliti dapat tercapai. Agar pada siklus II keaktifan dan antusiasme siswa 

meningkat, peneliti merencanakan perubahan dengan mengevaluasi kesalahan-

kesalahan karangan yang telah dibuat siswa agar siswa menjadi tahu kesalahnnya, 

siswa diberi pedoman pengamatan untuk mengamati objek agar siswa dapat 

dengan mudah dalam mengidentifikasi objek, karangan yang dibagikan kepada 

siswa berbeda dari contoh karangan yang diberikan pada siklus I, dan tayangan 

movie maker berbeda dengan siklus I agar siswa tidak merasa bosan dengan 

pembelajaran yang akan dilakukan .  Peneliti juga akan memberikan alokasi 

waktu untuk menulis sedikit lebih panjang dibanding siklus I. Selain itu, perilaku 

siswa yang kurang baik pada saat pembelajaran siklus I dijadikan sebagai 

gambaran untuk pembelajaran tindakan siklus II, maka perlu dilakukan penelitian 

ke siklus II. 
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4.1.3 Penelitian  Siklus II 

 Hasil tes siklus I menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas IV SD N I Dukuhtengah belum mencapai target yang 

ditentukan. Beberapa siswa juga menunjukkan perilaku negatif. Untuk itu, 

diperlukan tindakan siklus II untuk mengatasi masalah yang ada pada siklus I 

tersebut. Dengan demikian, tindakan siklus II merupakan tindakan untuk 

mengatasi masalah yang ada pada siklus I. Pelaksanaan siklus II masih 

menggunakan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer 

(movie maker). 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

 Hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus II merupakan perbaikan 

dari hasil tes siklus I. Pada pembelajaran ini, peneliti masih menggunakan metode 

sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer dalam menulis 

karangan deskripsi. Hasil penelitian siklus II, sama dengan siklus I yaitu berupa 

hasil tes untuk mengukur kemampuan siswa berdasarkan indikator menulis 

karangan deskripsi. 

 Hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus II merupakan perbaikan 

dari hasil tes siklus I. Pada pembelajaran ini, peneliti masih menggunakan metode 

sugesti imajinasi dan media gambar berbasis komputer. Namun, lagu dan gambar 

yang digunakan berbeda dengan gambar dan lagu pada siklus I. Gambar yang 

digunakan tentang daerah sayidan dan lagu yang digunakan berupa lagu yang 

berjudul “Di Sayidan” yang dipopulerkan oleh Shaggydog. 
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 Aspek-aspek penilaian siklus II masih sama seperti pada siklus I. Aspek-

aspek tersebut meliputi (1) aspek keterlibatan pancaindera, (2) aspek imajinasi, (3) 

aspek kesan hidup, (4) aspek menunjukkan objek yang ditulis, (5) aspek 

kesesuaian judul dengan isi, (6) aspek kohesi dan koherensi, (7) aspek 

memusatkan uraian pada objek yang ditulis, (8) aspek penggunaan bahasa dan 

EYD, (9) aspek ejaan dan tanda baca, (10) aspek kerapian tulisan. Hasil tes pada 

siklus II dapat dilihat pada tabel 18 berikut sebagai berikut 

Tabel 18. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siklus II 

No

. 

Kategori Nilai F Jumla

h nilai 

Persen 

(%) 

Rata-rata Nilai Ketuntasan 

(%) 

1. Sangat 

baik 

85-100 3 266 9,67% � ∑����� �����
∑����� � ����� ��

 X 100 

= 2297
3100

 X 100 

= 74,09 

 

21/31X100

=67,74% 

2. Baik 70-84 18 1391 58,06% 

3. Cukup 55-69 10 640 32,25% 

4. Kurang 0-54 0 0 0% 

 Jumlah  31 2297 100% 

 Data pada tabel 18 menunjukkan bahwa keterampilan siswa kelas IV SD N 

01 Dukuhtengah dalam menulis karangan deskripsi sudah mencapai kategori baik, 

yaitu dengan nilai rata-rata klasikal 74,09. Dari jumlah keseluruhan siswa yaitu 31 

siswa, 3 siswa atau 9,67% mencapai kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-

100. Kategori baik dicapai 18 siswa atau 58,06% dengan rentang nilai 70-84. 

Kategori cukup baik dicapai 10 siswa dengan rentang nilai 55-69 dan untuk 
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kategori kurang baik tidak ada yang mencapainya. Dengan demikian, secara 

klasikal sebanyak 21 atau  67,74% siswa yang mencapai nilai di atas minimal. Hal 

ini membuktikan bahwa sebagian besar siswa sudah mencapai nilai di atas 

minimal. Hal ini membuktikan bahwa siswa sudah mencapai ketuntasan dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi.  

 Peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV 

SD N 01 Dukuhtengah dikarenakan oleh dua faktor yang melingkupinya, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini adalah 

keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi yang semakin meningkat. 

Hal ini sebagai bukti bahwa siswa mulai paham dengan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, sehingga dapat mengubah perilaku terhadap pembelajaran 

menulis karangan deskripsi ke arah yang positif. Selain itu, terdapat juga faktor 

eksternal yang mempengaruhi keberhasilan penelitian ini. Faktor eksternal ini 

pemilihan gambar dan pemilihan lagu yang digunakan sebagai media selama 

penelitian. Di samping itu, guru juga menerapkan metode sugesti imajinasi 

sehingga pembelajaran terkesan santai, alamiah, dan mampu meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi.  

 Hasil rata-rata yang telah dicapai yang memuaskan ini, merupakan 

keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui menggunakan metode sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer (movie maker). Dapat disimpulkan bahwa melalui metode 

sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi, sehingga siswa juga 
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mengalami perubahan perilaku dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Berikut ini tabel dan penjelasan hasil tes menulis karangan deskripsi siklus II pada 

tiap aspek penilaian siswa kelas IV SD N 01 Dukuhtengah. 

Tabel 19. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Tiap Aspek 

Penilaian Siklus II 

No. Aspek Penilaian Rata-rata 

Kelas 

 

1. 

2. 

3 

4. 

Pendeskripsian 

Keterlibatan aspek pancaindera 

Imajinasi 

Kesan Hidup 

Menunjukkan objek yang ditulis 

 

71,77 

66,93 

75 

74,19 

 

5. 

6. 

7. 

Organasasi Isi 

Kesesuaian judul dan isi 

Kohesi dan koherensi 

Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

 

76,61 

75 

75,8 

 

8. 

9. 

10. 

Penggunaan Bahasa dan EYD 

Pemilihan Kata 

EYD dan tanda baca 

Kerapian tulisan 

 

78,22 

74,19 

76,61 

 Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa secara klasikal nilai rata-rata hasil 

tes keterampilan menulis karangan deskripsi yang dicapai oleh siswa pada siklus 

II adalah 74,09 atau dengan kategori baik. Hal ini berarti bahawa secara klasikal 
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nilai rata-rata menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer mengalami peningkatan sebesar 13,7%. Target 

yang ingin dicapai oleh peneliti (rata-rata klasikal 70) pada siklus II ini tercapai. 

Nilai rata-rata tersebut dihasilkan melalui akumulasi dari beberapa aspek penilaian 

yang ada. Penilaian karangan deskripsi pada siklus II masih sama dengan siklus I, 

terbagi atas tiga kelompok yaitu (1) pendeskripsian; (2) organisasi isi; dan (3) 

bahasa dan EYD. Pada kelompok pendeskripsian terbagi atas empat aspek 

penilaian meliputi (1) keterlibatan aspek pancaindera; (2) imajinasi; (3) kesan 

hidup; (4)  menunjukkan objek yang ditulis.  

 Aspek keterlibatan pancaindera pada siklus II mencapai nilai rata-rata 

71,77 atau kategori baik. Aspek imajinasi pada siklus II ini mencapai 66,93 atau 

kategori cukup baik. Aspek kesan hidup pada siklus II ini mencapai nilai rata-rata 

75 atau kategori baik. Sedangkan aspek menunjukkan objek yang ditulis mencapai 

nilai rata-rata 74,19. Nilai rata-rata tersebut sudah termasuk kategori baik. 

 Hasil penilaian kelompok pendeskripsian menunjukkan nilai rata-rata 

tertinggi yang dicapai siswa terdapat pada aspek kesan hidup dengan nilai 75 atau 

kategori baik. Nilai rata-rata terendah terdapat pada aspek imajinasi dengan nilai 

66,93 atau kategori cukup baik. 

 Pada kelompok organisasi isi meliputi tiga aspek penilaian yaitu: (1) 

kesesuaian judul dengan isi; (2) kohesi dan koherensi; dan (3) memusatkan uraian 

pada objek yang ditulis. Pada aspek kesesuaian judul dengan isi rata-rata nilai 

yang dicapai siswa secara klasikal adalah sebesar 74,19 atau kategori baik. Pada 
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aspek kohesi dan koherensi pada siklus II ini mencapai nilai rata-rata 76,61 atau 

kategori baik. Aspek memusatkan perhatian pada objek yang ditulis pada siklus II 

ini mencapai nilai rata-rata 75 atau kategori baik. 

 Kelompok organisasi isi mencapai nilai rata-rata tertinggi sebesar 76,61 

atau kategori baik. Nilai rata-rata tertinggi tersebut, dicapai pada aspek kohesi dan 

koherensi. Nilai rata-rata terendah sebesar  74,19 dengan kategori  baik. Nilai rata-

rata tersebut terdapat pada aspek kesesuaian judul dengan isi.  

 Kelompok ketiga yaitu bahasa dan EYD, meliputi tiga aspek penilaian 

yaitu: (1) pemilihan kata; (2) ejaan dan tanda baca; dan (3) kerapian tulisan. Pada 

aspek pemilihan kata secara klasikal mencapai nilai rata-rata 78,22 atau kategori 

baik. Rata-rata nilai untuk aspek ejaan dan tanda baca mencapai 74,19 atau 

berkategori baik. Aspek yang terakhir adalah aspek kerapian tulisan. Pada aspek 

ini, rata-rata nilai yang dicapai siswa secara klasikal sebesar 76,61 atau 

berkategori baik. 

 Nilai rata-rata tertinggi pada kelompk bahasa dan EYD sebesar 78,22 atau 

berkategori baik. Nilai rata-rata tertinggi tersebut, dicapai pada aspek pemilihan 

kata. Sedangkan nilai rata-rata terendah 74,19 atau berkategori baik. Nilai rata-

rata tersebut dicapai pada aspek ejaan dan tanda baca. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II hasil tes 

menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD sudah mencapai kategori baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara klasikal hasil tes keterampilan siswa menulis 
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karangan deskripsi mengalami peningkatan dari kategori cukup baik menjadi 

kategori baik.  

4.1.3.1.1 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Keterlibatan Pancaindera 

 Penilaian aspek keterlibatan pancaindera difokuskan pada keterlibatan 

aspek pancaindera dalam karangan deskripsi. lagu yang digunakan untuk tugas 

individu pada siklus II adalah “Di Sayidan” yang dipopulerkan oleh Shaggydog 

dengan ditampilkan slide-slide gambar tentang daerah Sayidan. Hal ini 

bedasarkan kesimpulan dari pendapat dan saran siswa melalui jurnal siswa dan 

wawancara. Hasil tes penilaian karangan deskripsi aspek keterlibatan pancaindera 

dapat dilihat pada tabel 20 berikut. 

Tabel 20. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Berdasarkan 

Aspek Keterlibatan Pancaindera 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

20 8 25,80% 160 X= (445/31)X100/20= 

71,77 (baik) 

25/31X100= 

80,64 

Baik 15 17 54,83% 255 

Cukup 10 6 19,35% 60 

Kurang 5 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 445 

 Berdasarkan pada tabel 20 dapat dideskripsikan  bahwa secara klasikal 

rata-rata hasil tes menulis karangan deskripsi aspek keterlibatan pancaindera 
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mencapai 71,77 dengan kategori baik. Secara rinci dapat diuraikan sebagai 

berikut. Pada aspek tersebut, kategori sangat baik dicapai oleh 8 siswa atau 

25,80% dengan skor 20. Kategori baik dicapai 17 siswa atau 54,83% dengan skor 

15. Kategori cukup baik dicapai oleh 6 siswa atau 19,35% dengan skor 10, 

sedangkan kategori kurang tidak ada yang mencapainya. Dengan demikian, data 

tersebut sudah membuktikan bahwa keterampilan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi aspek keterlibatan pancaindera sudah baik.  

 Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan siswa mampu melibatkan 

semua indera dalam menulis karangan deskripsi. Siswa sudah menggambarkan 

objek yang mereka lihat secara detail. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

rendah disebabkan karena siswa dalam menuliskan karangan deskripsi tidak 

melibatkan indera. Terkadang siswa hanya menyebutkan objek yang mereka lihat 

tanpa digambarkan dan dijelaskan sehingga nilai mereka kurang dalam aspek ini. 

Namun, pada siklus II ini nilai rata-rata aspek keterlibatan pancaindera sudah 

dalam kategori baik. 

4.1.3.1.2 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Imajinasi 

 Penilaian aspek imajinasi difokuskan pada kualitas pengolahan ide dalam 

menulis karangan deskripsi. Aspek imajinasi bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mengolah ide yang ada setelah melakukan proses 

imajinasi. Hasil tes penilaian aspek imajinasi dalam menulis karangan deskripsi 

dapat dilihat pada tabel 21 berikut. 
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Tabel 21. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Imajinasi 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

24 3 9,67% 72 X= (498/31)X100/24= 

 66,93(baik) 

18/31X100= 

58,06 

Baik 18 15 48,38% 270 

Cukup 12 13 41,93% 156 

Kurang 6 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 498 

 Pada tabel 21 menunjukkan bahwa pada tes menulis karangan deskripsi 

aspek imajinasi untuk kategori sangat baik dicapai oleh 3 siswa atau 9,67% 

dengan skor 24. Pada kategori tersebut, siswa sudah mengolah idenya dengan 

sangat baik sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan 

merasakan hal yang ditulis. Kategori baik dengan skor 18 dicapai oleh 15 siswa 

atau 48,38%. Pada kategori tersebut siswa sudah mengolah ide dengan baik, 

sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan hal yang ditulis.  Kategori 

cukup baik dengan skor 12 dicapai oleh 13 siswa atau 41,93%. Pada kategori ini 

siswa hanya mampu membuat pembaca seolah-olah melihat hal yang ditulis. 

Kategori kurang dengan skor 6 tidak ada yang mencapainya. Jadi, secara klasikal 

hasil tes menulis karangan deskripsi aspek imajinasi mencapai 66,93 atau 

berkategori cukup baik. Dapat disimpulkan bahwa siswa sudah  baik dalam 

mengolah ide ke dalam bentuk karangan. Pengolahan idenya sudah mampu 

menimbulkan daya imajinasi dengan baik bagi pembaca.  
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4.1.3.1.3  Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Kesan Hidup 

 Penilaian dalam menulis karangan deskripsi pada aspek kesan hidup 

difokuskan pada pelukisan objek secara nyata yang dibuat oleh siswa. Berikut ini 

tabel 22  hasil menulis karangan deskripsi aspek kesan hidup. 

Tabel 22. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kesan 

Hidup 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

20 6 19,35% 120 X= (465/31)X100/20=   

75(baik) 

25/31X100= 

80,64% 

Baik 15 19 61,29% 285 

Cukup 10 6 19,35% 60 

Kurang 5 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 465 

 Pada tabel 22 menunjukkan bahwa pada tes menulis karangan deskripsi 

aspek kesan hidup untuk kategori sangat baik dengan skor 20 dicapai oleh 6 siswa 

atau 19,35%. Pada kategori ini siswa sudah mampu melukiskan objek sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. Kategori baik dengan skor 15 dicapai oleh 19 siswa 

atau 61,29%. Pada kategori ini  siswa dapat melukiskan keadaan objek namun 

kurang sempurna. Kategori cukup baik dengan skor 10 dicapai oleh 6 siswa atau 

19,35%. Pada kategori ini siswa melukiskan objek tidak secara keseluruhan. 

Sedangkan kategori kurang baik tidak ada yang mencapainya. Jadi, setelah 
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dilakukaan penghitungan rata-rata nilai siswa pada aspek kesan hidup dalam 

menulis karangan deskripsi mencapai 75 atau berkategori baik.  

4.1.3.1.4 Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan Aspek 

Menunjukkan Objek yang Ditulis 

 Penilaian aspek menunjukkan objek yang ditulis dalam menulis karangan 

deskripsi difokuskan pada letak, kondisi, dan kebersihan objek yang 

dideskripsikan sesuai tema pembelajaran hari itu dan tema lagu. Hasil penilaian 

tes menulis karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis dapat 

dilihat pada tabel 23 berikut ini. 

Tabel 23. Hasil Tes Siswa dalam Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Menunjukkan Objek yang Ditulis 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

16 3 9,67% 48 X= (368/31)X100/16= 

74,19 (baik) 

27/31X100= 

87,09% 

Baik 12 24 77,41

% 

288 

Cukup 8 4 12,9% 32 

Kurang 4 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 368 

 Berdasarkan tabel 23 tersebut dapat dideskripsikan hasil tes menulis 

karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis untuk kategori sangat 
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baik dengan skor 16 dicapai oleh 3 siswa atau 9,67%. Kategori tersebut siswa 

sudah dapat menunjukkan letak, kondisi, dan kebersihan objek dengan baik. 

Selanjutnya, untuk kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 24 siswa atau 

77,41%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa baru dapat menunjukkan letak dan 

kondisi objek. Kategori cukup baik dengan skor 8 dicapai oleh 4 siswa atau 12,9% 

dengan kemampuan hanya menunjukkan letak dan kebersihan objek. Kategori 

kurang baik tidak ada yang mencapainya. Jadi, hasil tes menulis karangan 

deskripsi aspek menunjukkan objek yang ditulis secara klasikal mencapai nilai 

rata-rata 74,19 dengan kategori cukup baik. Dari penjelasan di atas siswa sudah 

cukup baik dalam menunjukkan objek yang ditulis. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan hasil menulis karangan deskripsi aspek menunjukkan objek yang 

ditulis dari siklus I ke siklus II. Dapat dikatakan siswa sudah paham dalam 

menunjukkan objek yang ditulis pada karangan deskripsi.  

4.1.3.1.5  Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan Aspek 

Kesesuaian Judul dengan Isi 

 Penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi dalam menulis karangan 

deskripsi dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini. 

Tabel 24. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Kesesuaian Judul dengan Isi 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 16 4 12,9% 64 X= (380/31)X100/16= 29/31X100= 
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baik 76,61(baik) 93.54% 

Baik 12 25 80,64% 300 

Cukup 8 2 6,45% 16 

Kurang 4 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 380 

 Data pada tabel 24 menunjukkan bahwa tes menulis karangan deskripsi 

aspek kesesuaian isi dengan judul untuk kategori sangat baik yaitu dengan skor 16 

dicapai oleh 4 siswa atau 12,9%. Pada kategori ini siswa membuat judul yang 

sesuai dengan isi karangan. Kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 25 siswa 

atau 80,64. Pada kategori ini judul yang dibuat siswa tidak jauh menyimpang dari 

isi karangan deskripsi. Selanjutnya, untuk kategori cukup baik dengan skor 8 

dicapai oleh 2 siswa atau 6,45%. Pada kategori ini judul yang dibuat siswa kurang 

sesuai dengan isi karangan deskripsi. Sedangkan untuk kategori kurang baik tidak 

ada yang mencapainya. Jadi, setelah dilakukan penghitungan rata-rata nilai siswa 

pada aspek kesesuain judul dengan isi dalam menulis karangan deskripsi 

mencapai 76,61 atau berkategori baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa siswa sudah mampu menulis judul karangan deskripsi yang sesuai dengan 

isi karangan.  

4.1.3.1.6 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Kohesi dan Koherensi 

 Penilaian aspek kohesi dan koherensi dalam menulis karangan deskripsi 

difokuskan pada keterpaduan antarkalimat dalam paragraf jelas, artinya organisasi 
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satuan-satuan kalimat yang tergabung membentuk kesatuan paragraf dalam 

bentuk karangan. Hasil tes menulis karangan deskripsi aspek kohesi dan koherensi 

dapat dilihat pada tabel 25 berikut ini.  

Tabel 25. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kohesi 

dan Koherensi 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

16 3 9,67% 48 X= (372/31)X100/16= 

75(baik) 

28/31X100= 

90,32% 

Baik 12 25 80,64% 300 

Cukup 8 3 9,67% 24 

Kurang 4 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 372 

 Pada tabel 25 menunjukkan bahwa pada tes aspek kohesi dan koherensi 

untuk kategori sangat baik dengan skor 16 dicapai oleh 3 siswa atau 9,67%. 

Selanjutnya, untuk kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 25 siswa atau 

80,64%. Kategori cukup baik dengan skor 8 dicapai oleh 3 siswa atau 9,67%. 

Sedangkan pada kategori kurang baik tidak ada yang mencapainya. Jadi, secara 

klasikal hasil tes menulis karangan deskripsi aspek kohesi dan koherensi 

mencapai nilai rata-rata 75 atau berkategori baik.  

 Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena antarkalimat dalam 

satu paragraf padu dan saling berkaitan. Sedangkan, siswa yang memperoleh nilai 
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rendah disebabkan karena antarparagraf satu dengan yang lainnya kurang 

berkaitan.  

4.1.3.1.7 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

 Penilaian memusatkan pada uraian objek yang ditulis dalam menulis 

karangan deskripsi difokuskan pada pemusatan uraian, kaitannya dengan hal-hal 

yang berhubungan dengan objek tulisan. Hasil penilaian tes menulis karangan 

deskripsi aspek meusatkan uraian pada objek yang ditulis dapat dilihat pada tabel 

26 berikut ini. 

Tabel 26. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Memusatkan Uraian pada Objek yang Ditulis 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

16 4 12,9% 64 X= 

(376/31)X100/16= 

75,8(baik) 

28/31X100= 

90,32% 

Baik 12 24 77,41% 288 

Cukup 8 3 9,677% 24 

Kurang 4 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 376 

 Berdasarkan data pada tabel 26 menunjukkan hasil tes menulis karangan 

deskripsi aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis untuk kategori baik 

dengan skor 16 dicapai oleh 4 siswa atau 12,9%. Pada kategori ini siswa sudah 

mampu memusatkan uraian pada hal-hal yang berhubungan dengan objek tulisan. 
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Kategori baik dengan skor 12 dicapai oleh 24 siswa atau 77,41%. Pada kategori 

ini siswa sedikit melibatkan objek yang tidak berkaitan dengan objek yang 

ditulisnya. Kategori cukup baik dengan skor 8 dicapai oleh 3 siswa atau 9,677%. 

Pada kategori ini setengah tulisan siswa melibatkan objek lain yang tidak 

berkaitan dengan objek yang ditulisnya. Selanjutnya, pada kategori kurang tidak 

ada yang mencapainya. Secara klasikal hasil menulis karangan deskripsi aspek 

memusatkan uraian pada objek yang ditulis mencapai nilai rata-rata 75,8 atau 

kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah cukup bisa dalam 

memusatkan uraian pada objek yang ditulis, hasilnya pun sudah dalam kategori 

baik. 

4.1.3.1.8 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Pemilihan Kata 

 Penilaian aspek pemilihan kata dalam menulis karangan deskripsi 

difokuskan pada pilihan kata yang digunakan dalam menulis karangan deskripsi. 

Hasil tes menulis karangan deskripsi aspek pemilihan kata dapat dilihat pada tabel 

27 berikut. 

Tabel 27. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Pemilihan Kata 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

8 10 32,25% 80 X= (194/31)X100/8= 

78,22(baik) 

25/31X100= 

80,64% 
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Baik 6 15 48,38% 90 

Cukup 4 6 19,35% 24 

Kurang 2 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 194 

 Pada tabel 27 menunjukkan bahwa hasil tes menulis karangan deskripsi 

pada aspek pemilihan kata untuk kategori sangat baik dengan skor 8 dicapai oleh 

10 siswa atau 32,25%. Selanjutnya, untuk kategori baik dengan skor 6 dicapai 

oleh 15 siswa atau 48,38%. Pada kategori cukup baik dengan skor 4 dicapai oleh 6 

siswa atau 19,35%. Sedangkan untuk kategori kurang baik tidak ada yang 

mencapainya. Secara klasikal hasil tes menulis karangan deskripsi aspek 

pemilihan kata mencapai nilai rata-rata 78,22 atau kategori baik. Dengan 

demikian, dapat dikatakan siswa sudah memilih dan menggunakan kata untuk 

membangun karangan deskripsi. Kata-kata yang dipih sudah cukup sesuai dengan 

isi karangan. 

 Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan karena kata yang dipilih 

sudah tepat dan menarik. Sedangkan, siswa yang mendapatkan nilai rendah 

disebabkan karena kurang tepatnya pemilihan kata. Kata-kata yamg digunakan 

sebagian banyak siswa cenderung tidak baku dan tidak efektif. 

4.1.3.1.9 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

 Fokus penilaian aspek EYD dan tanda baca dalam menulis karangan 

deskripsi adalah ketepatan penggunaan EYD dan tanda baca dalam menulis 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


140 
 

 
 

karangan deskripsi. hasil tes aspek EYD dan tanda baca dalam menulis karangan 

deskripsi dapat dilihat pada tabel 28 berikut. 

Tabel 28. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek EYD 

dan Tanda Baca 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

8 4 12,9% 32 X= (184/31)X100/8= 

74,19(baik) 

26/31X100= 

83,87% 

Baik 6 22 70,96% 132 

Cukup 4 5 16,12% 20 

Kurang 2 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 184 

 Data pada tabel 28 dapat dideskripsikan bahwa hasil tes menulis karangan 

deskripsi aspek ejaan dan tanda baca untuk kategori sangat baik dengan skor 8 

dicapai oleh 4 siswa atau 12,9%. Selanjutnya kategori baik dengan skor 6 dicapai 

oleh 22 siswa atau 70,96%. Pada kategori cukup baik dengan skor 4 dicapai oleh 5 

siswa atau 16,12%. Sedangkan pada kategori kurang tidak ada yang mencapainya. 

Dengan demikian secara klasikal hasil tes menulis karangan deskripsi aspek EYD 

dan tanda baca mencapai nilai rata-rata 74,19 atau kategori baik. Dari hasil 

tersebut disimpulkan bahwa siswa sudah baik dalam menggunakan EYD dan 

tanda baca dalam menulis karangan deskripsi.  
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4.1.3.1.10 Keterampilan Siswa Menulis Karangan Deskripsi berdasarkan 

Aspek Kerapian Tulisan 

 Penilaian aspek kerapian tulisan dalam menulis karangan deskripsi 

difokuskan pada kerapian, kebersihan tulisan, serta kemudahan untuk dibaca. 

Hasil tes menulis karangan deskripsi aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada 

tabel 29 berikut ini. 

Tabel 29. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Aspek 

Kerapian Tulisan 

Kategori Skor F (%) ∑NA Rata-rata Nilai Ketuntasan(%) 

Sangat 

baik 

8 9 29,03% 72 X= (190/31)X100/8= 

76,61(baik) 

24/31X100= 

77,41% 

Baik 6 15 48,38% 90 

Cukup 4 7 22,58% 28 

Kurang 2 0 0% 0 

Jumlah  31 100% 190 

 Berdasarkan tabel 29 dapat dilihat bahwa hasil tes siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dari aspek kerapian tulisan secara klasikal mencapai jumlah 

190 dengan nilai rata-rata 76,61 dan ketuntasan siswa mencapai 77,41%. Hasil 

tersebut termasuk dalam kategori  baik, artinya keterampilan siswa dalam 

penggunaan aspek kerapian tulisan cukup baik. Hasil tersebut meliputi 

keterampilan siswa kategori sangat baik dengan skor 8 yang dicapai 9 siswa atau 

29,03%. Pada kategori baik dengan skor 6 dicapai oleh 15 siswa atau 48,38% . 
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Pada kategori cukup baik dengan skor 4 dicapai oleh 7 siswa atau 22,58%. 

Sedangkan pada kategori kurang baik tidak ada yang mencapainya.  

 Siswa yang memperoleh nilai tinggi disebabkan oleh tulisan siswa yang 

semakin rapi dan kurangnya penggunaan tipe-x ataupun coretan-coretan yang ada 

pada lembar pekerjaan mereka. Sedangkan, siswa yang memperoleh nilai rendah 

disebabkan oleh karangan mereka masih ada coretan atau tipe-x sehingga 

menyebabkan karangan mereka menjadi kurang rapi dan kelihatan kotor. 

4.1.3.2  Hasil Nontes Siklus II 

 Hasil penelitian siklus II ini masih diperoleh dari data observasi, jurnal 

siswa, jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi foto. Kelima hasil nontes 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

4.1.3.2.1 Observasi 

 Kegiatan observasi pada siklus II ini masih sama dengan observasi pada 

siklus I. observasi ini bertujuan untuk menilai perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Terdapat tujuh objek sasaran dalam observasi pada siklus II ini. 

Objek sasaran tersebut sebagai acuan dalam menilai kegiatan siswa selama 

pembelajaran. Berikut ini tabel 30 hasil observasi siklus II. 
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Tabel 30. Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek yang Dinilai Frekuensi Presentase Kategori 
1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik. 
31 100% SB 

2. Siswa merespon positif dan tertarik 
terhadap metode sugesti imajinasi dan 
media gambar berbasis komputer. 

28 90,32% SB 

3. Siswa aktif dalam mengamati media 
yang disediakan guru. 

31 100% SB 

4. Siswa aktif berdiskusi menentukan 
ide-ide pokok dari tayangan movie 
maker. 

28 90,32 SB 

5. Siswa menulis karangan deskripsi 
dengan sikap yang baik, tidak ramai, 
dan tidak mengganggu temannya. 

29 93,54% SB 

6. Siswa aktif mengerjakan tugas 
menulis karangan deskripsi dengan 
serius dan tekun 

25 80,64% B 

7. Siswa berpartisipasi dalam melakukan 
refleksi apabila menemukan kesulitan 

20 64,51% B 

Keterangan: 

SB: Sangat Baik  : 81%-100% 

B: Baik   : 61%-80% 

C: Cukup   : 41%-60% 

K: Kurang   : 21%-40% 

 Berdasarkan tabel 30 di atas dapat diketahui bahwa pada aspek pertama 

siswa memperhatikan penjelasn guru antusias sebanyak 31 siswa atau 100%, 

termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 
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komputer, siswa cukup merespon dengan antusias. Banyak respon positif, yaitu 

siswa mencatat materi.  

 Pada aspek yang kedua yaitu siswa senang dan tertarik terhadap metode 

sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. Siswa yang 

menunjukkan perilaku positif pada aspek yang kedua berjumlah 28 atau 90,32%. 

Siswa sangat senang karena dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer yang diberikan peneliti pembelajaran tidak 

membosankan, sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa untuk menyusun 

kalimat dan membentuk sebuah karangan. 

 Aspek ketiga yaitu siswa aktif dalam mengamati objek untuk dibuat 

karangan. Hasil observasi pada aspek ini berjumlah 31 atau 100%. Semua siswa 

secara cermat mengamati objek sesuai dengan pedoman pengamatan yang diberi 

oleh peneliti, mereka juga mengidentifikasinya sebagai bahan membuat kerangka 

karangan yang nantinya dikembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh. 

 Pada aspek keempat yaitu siswa aktif berdiskusi menentukkan ide-ide 

pokok dari tayangan movie maker. Pada aspek ini kebanyakan siswa berperilaku 

positif berjumlah 28 atau 90,32%. Keaktifan siswa saat berdiskusi terlihat lebih 

baik dari pada siklus I. Siswa yang biasa hanya diam, pada siklus II ikut berfikir 

menentukan ide-ide pokok. 

Aspek kelima yaitu siswa menulis karangan deskripsi dengan sikap yang 

baik, tidak ramai, dan tidak mengganggu temannya. Pada aspek ini kebanyakan 

siswa berperilaku positif berjumlah 29 atau 93,54%. Sikap siswa terlihat lebih 
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baik daripada sikap siswa pada siklus I. Sikap siswa yang biasa mengganggu 

siswa lain yang sedang mengerjakan tugas sudah mulai berkurang. 

 Aspek keenam yaitu siswa aktif mengerjakan tugas menulis karangan 

deskripsi dengan serius dan tekun. Pada aspek ini siswa berperilaku positif yaitu 

berjumlah 25 atau 80,64% siswa. Sebagian besar siswa mengerjakan karangan 

deskripsi dengan serius dan memperhatikan aspek-aspek yang dinilai. Mereka pun 

terlihat mengerjakan tugasnya masing-masing tanpa mencontoh hasil pekerjaan 

temannya atau tulisan karangan deskripsi yang dijadikan contoh. Selain itu 

mereka juga tekun, sehingga dapat menyelesaikan karangan deskripsi tepat waktu. 

 Pada aspek yang terakhir yaitu siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi apabila menemukan kesulitan. Pada aspek ini sebanyak 20 siswa atau 

64,51%. Sebagian besar siswa sudah bisa merefleksi pembelajaran pada saat itu. 

Hal itu karena selama proses pembelajaran, suasana kelas terlihat kondusif 

sehingga bisa meningkatkan daya pemahaman siswa.  

4.1.3.2.2 Jurnal 

 Jurnal pada siklus II ini sama dengan jurnal pada siklus I. Jurnal yang 

digunakan yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Berikut ini akan dibahasa lebih 

lanjut lagi tentang hasil jurnal siswa dan jurnal guru pada siklus II. 

4.1.3.2.2.1 Jurnal Siswa 

 Jurnal yang digunakan dalam tindakan siklus II ini masih sama seperti 

pada siklus I, yaitu terdiri atas jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal tersebut berisi 
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ungkapan perasaan, tanggapan, pesan, dan kesan terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dari siswa maupun guru selama pembelajaran menulis 

karangan deskripsi berlangsung. 

 Jurnal siswa berisi pertanyaan yang semuanya harus diisi oleh siswa, yaitu 

(1) apakah kalian tertarik mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

yang baru saja dilakukan, (2) kemudahan dan kesulitan apa yang kalian alami 

selama pembelajaran menulis karangan deskripsi yang baru saja dilakukan, (3) 

bagaimana perasaan kalian setelah mendapat pengajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer, (4) bagaimana kesan dan saran kalian setelah mengikuti pengajaran 

menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer. Setelah semua siswa mendapat bagiannya masing-

masing, siswa mengisi jurnal tersebut dengan situasi tenang dan teratur. Hasil 

jurnal siswa dapat diuraikan sebagai berikut.  

 Ungkapan ketertarikan dan senang terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer diungkapkan hampir semua siswa yaitu 30 siswa. Alasan siswa 

senang dengan pembelajaran ini karena pembelajaran dengan metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer belum pernah dilaksanakan, 

sehingga pembelajaran ini merupakan hal yang baru dan dapat menambah 

pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. ada 1 

siswa merasa kurang senang dan kurang tertarik karena dia merasa ini akan 

membuat pelajaran lebih sulit. 
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 Mengenai kesan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer semua siswa mengatakan senang, hal ini selain dilihat dari jurnal, 

peneliti juga menanyai semua siswa. Mereka mengangkat jari mereka ketika 

ditanya perasaan senang jika mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. 

 Kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer sebanyak 2 siswa. Sebanyak 29 siswa sudah tidak merasa kesulitan 

dalam menggunakan dan memahami pembelajaran dengan metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer karena dengan metode dan 

media ini siswa dapat membayangkan secara jelas, sehingga dapat dengan mudah 

diungkapkan dalam bentuk karangan deskripsi. selain itu, metode dan media ini 

tidak membosankan. 

 Saran yang diberikan siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi menggunakan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer. Mereka merasa senang dengan pembelajaran itu. Sebanyak 31 siswa 

memberikan saran yang mendukung terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

Mereka berharap pembelajaran yang akan datang lebih menarik dan 

menyenangkan. Siswa merasa senang karena selama proses pembelajaran peneliti 

tidak monoton dalam mengajar, sabar ketika menjelaskan materi dan suaranya pun 

sudah cukup keras. Siswa juga menyarankan agar peneliti jangan terlalu cepat saat 

menjelaskan materi. 
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4.1.3.2.2.2 Jurnal Guru 

  Jurnal guru diisi oleh peneliti selama kegiatan pembelajaran siklus I 

berlangsung,  jurnal guru berisi segala sesuatu yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung meliputi (1) kesiapan siswa dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi, (2) tingkah lau siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer, (3) respon siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer, (4) keaktifan siswa selama pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer, (5) 

situasi dan suasana kelas selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. 

 Berdasarkan pengamatan guru (peneliti) pada saat pembelajaran 

berlangsung sebagian siswa merespon positif terhadap materi pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi dan juga terhadap metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. Hal ini terlihat pada keaktifan 

siswa yang meningkat dibanding siklus I. Sebagian besar siswa sudah terlihat aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa siswa ada yang bertanya ketika 

mengalami kesulitan dan ada yang menanggapi atau memberi komentar terhadap 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini terlihat keaktifan siswa ketika 

menanggapi hasil pekerjaan temannya. 
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 Guru merasa cukup puas terhadap proses pembelajaran karena hanya 

sebagian kecil siswa yang tidak memperhatikan pada waktu mengikuti 

pembelajaran. Pada umumnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi pada siklus II ini menunjukkan peningkatan. Hal ini 

menandakan bahwa perilaku siswa sudah berubah ke arah yang positif. Oleh 

karena itu, suasana kelas menjadi terlihat sangat kondusif. 

 Situasi dan suasana kelas saat pembelajaran berlangsung dapat terkendali 

dengan baik. Selain itu, siswa terlihat senang dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer, karena metode dan media tersebut 

dianggap masih baru. Dengan metode dan media pembelajaran tersebut, 

kejenuhan siswa dalam pembelajaran dapat teratasi. Siswa juga semakin siap 

dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada siklus II. Hal tersebut 

dikarenakan mereka sudah tidak asing lagi dengan pengajar, metode, serta media 

yang digunakan pengajar. Respon siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer semakin tinggi. Hal tersebut terlihat saat guru meminta siswa untuk 

mengamati tayangan movie maker. Para siswa terlihat antusias dan senang 

mengamatinya. 

4.1.3.2.3 Wawancara 

 Wawancara pada siklus II ini masih sama seperti pada siklus I, wawancara 

ditujukan pada tiga siswa dengan perolehan nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

Teknik dan pelaksanaan wawancara pada siklus II ini masih sama dengan 
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wawancara pada siklus I, yaitu siswa menjawab pertanyaan yang dilontarkan 

menurut pendapat mereka. Pertanyaan yang digunakan oleh guru masih sama 

dengan pertanyaan pada siklus I. pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 

siswa semuanya seputar menulis karangan deskripsi yang telah berlangsung. 

 Berdasarkan analisis data pada saat wawancara, dapat dijelaskan bahwa 

perasaan tertarik dilontarkan tiga siswa pada akhir pembelajaran siklus II. Mereka 

mennyatakan tertarik dengan materi menulis karangan deskripsi karena mereka 

sebelumnya telah mendapatkan hal yang sama yang menjadikan mereka tidak 

asing lagi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan guru. Apalagi pada siklus II 

ini pembelajaran dikemas lebih menarik daripada siklus I. Adanya  pemberian 

penghargaan menambah ketertarikan mereka terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskrpsi pada siklus II ini. Selain itu, mereka juga berpendapat 

pembelajaran terkesan lebih santai namun tetap serius dan kondusif. Suasana 

seperti inilah yang membuat siswa menjadi tertarik terhadap pembelajaran. 

 Sebagian besar siswa merasa lebih jelas dengan keterangan guru mengenai 

menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer. Hal tersebut juga menjadi alasan bagi siswa mengapa 

mereka merasa lebih mudah memulai menulis karangan deskripsi dengan metode 

sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. Ketiga siswa tersebut 

menjawab bahwa guru menjelaskan materi dengan jelas dan saat ada siswa yang 

kurang mengerti guru dengan sabar akan mengulangi samapai siswa tersebut jelas. 
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 Tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer ini 

cukup baik. Pendapat mereka dengan adanya pembelajaran seperti itu membantu 

siswa dalam mengembangkan gagasan siswa menjadi sebuah karangan deskripsi. 

selain itu, sebagian besar siswa sudah mengalami peningkatan menulis karangan 

deskripsi. 

4.1.3.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

 Dokumentasi foto yang berupa gambar ini digunakan sebagai bukti visual 

peda kegiatan pembelajaran menulis karangan  deskripsi berlangsung. Pada siklus 

II dokumentasi difokuskan selama proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer. Kegiatan-kegiatan yang didokumentasikan pada siklus II ini antara 

lain: (1) ketika peneliti melakukan apersepsi, (2) ketika peneliti menyampaikan 

materi pembelajaran, (3) kegiatan siswa secara kelompok mengamati tayangan 

movie maker, (4) kegiatan siswa yang sedang mengerjakan tugas menulis 

karangan deskripsi, (5) kegiatan siswa saat mempresentasikan hasil karangannya, 

(6) kegiatan-kegiatan peneliti saat melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. 

Deskripsi gambar pada siklus II dapat dipaparkan sebagai berikut. 
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Gambar 8. Kegiatan peneliti melakukan apersepsi 

Gambar 8 merupakan kegaiatan awal pembelajaran siklus II yaitu peneliti 

memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Guru menyampaikan apersepsi tentang pembelajaran yang telah 

diperoleh pada siklus I dan menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan hari itu dan memberikan semangat kepada siswa. 

 

         Gambar 9. Aktivitas Siswa menerima penjelasan guru 

Gambar 9 adalah kegiatan siswa ketika menerima penjelasan guru tentang 

menulis karangan deskripsi. kegiatan ini betujuan untuk mengulang kembali 

materi tentang menulis karangan deskripsi pada siklus I. Guru juga menjelaskan 
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kesalahan-kesalahan yang terdapat pada karangan deskripsi siswa pada siklus I. 

Pada gambar di atas terlihat semua siswa memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru. Selama proses pembelajaran berlangsung, sembari 

menjelaskan, guru juga melakukan pengamatan yang nantinya dicatat di jurnal 

dan lembar observasi. Gambar selanjutnya adalah aktivitas siswa saat mengamati 

media gambar berbasis komputer (movie maker) 

 

Gambar 10. Aktivitas siswa mengamati multimedia movie maker 

 Gambar 10 menunjukkan kegiatan siswa sedang mengamati multimedia 

movie maker yang menggambarkan daerah yang bernama Sayidan yang ada di 

Yogyakarta. Siswa mengidentifikasi objek yang akan dijadikan bahan membuat 

kerangka karangan, setelah siswa membuat kerangka karangan secara 

berkelompok. Selanjutnya. Secara individu siswa pun menuangkan kerangka 

karangan yang dibuatnya ke dalam bentuk tulisan karangan deskripsi. 
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      Gambar 11. Aktivitas siswa menulis karangan deskripsi 

 Gambar 11 menunjukkan kegiatan siswa saat mengerjakan tugas membuat 

karangan deskripsi sesuai kerangka karangan yang telah didiskusikan secara 

berkelompok berdasarkan objek yang diamati melalui tayangan movie maker. Pola 

gambar tersebut siswa menulis karangan secara individu dan serius, tanpa melihat 

hasil karangan deskripsi teman walaupun posisi duduknya melingkar.  

 

Gambar 12. Aktivitas siswa saat presentasi hasil karangannya 

 Gambar 12 menunjukkan kegiatan presentasi hasil pekerjaan siswa, 

kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan menulis karangan deskripsi selesai. 
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Peneliti menawarkan siapa siswa yang ingin mempresentasikan hasil karangan 

deskripsinya ke depan kelas. Terlihat dua siswa laki-laki dan perempuan 

membacakan hasil karangan deskripsinya di depan kelas. setelah itu siswa yang 

lain diminta untuk mengomentari hasil pekerjaan kedua siswa tersebut. Peneliti 

memberikan penghargaan kepada siswa yang maju mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. 

 

Gambar 13. Aktivitas peneliti melakukan refleksi 

 Gambar 13 merupakan kegiatan akhir pembelajaran siklus II yaitu peneliti 

memberikan refleksi tentang pembelajaran hari itu. Peneliti bertanya jawab 

dengan siswa tentang pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. Setelah itu guru 

menyimpulkan pembelajaran pada hari itu dan memotivasi kepada siswa agar 

tetap belajar untuk menulis karangan deskripsi. 

4.1.2.3 Refleksi Siklus II   

 Setelah dilakukan pembelajaran pada siklus II ternyata hasil menulis 

karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar 
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berbasis komputer yang diperoleh siswa sudah mencapai ketuntasan belajar 

dengan nilai rata-rata kelas yaitu 70. Nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 

74,09 sebanyak 21 siswa atau 67,74% yang mencapai nilai ketuntasan. Perilaku 

siswa menjadi lebih baik dibanding dengan siklus I. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru saat pembelajaran berlangsung, tidak berbicara sendiri dengan 

temannya, dan tidak memainkan alat tulis yang ada di meja. Hal tersebut 

menghasilkan situasi pembelajaran yang kondusif. 

 Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui perubahan perilaku siswa 

pada siklus II mengalami perubahan kearah positif, sebagian besar siswa sudah 

berkonsentrasi dan memperhatikan penjelasan dari guru dengan baik. Siswa yang 

semula tidak bersemangat, bermalas-malasan menjadi lebih serius, dan 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Dari hasil jurnal siswa dan jurnal guru sebagian besar siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti 

imajinasi dan media gambar berbasis komputer. Semua siswa dapat menerapkan 

metode dan media yang digunakan, siswa dapat memahami penjelasan guru. 

Suasana kelas sudah kondusif dan siswa sudah mampu mengikuti seluruh proses 

pembelajaran dengan baik. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa siswa 

menyatakan sudah mampu menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. Berdasarkan 

hasil dokemnetasi, menunjukkan bahwa siswa sudah berkonsentrasi pada saat 

proses pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 
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melalui media gambar berbasis komputer, sehingga suasana kelas menjadi 

kondisif. 

 Pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa, pada siklus I nilai rata-rata sebesar 65,16 dan termasuk dalam 

kategori cukup baik, sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan dengan 

nilai rata-rata 74,09 dan termasuk dalam kategori baik. Dari hasil nilai rata-rata 

siklus II telah mencapai target batas ketuntasan yaitu 70 dan menunjukkan 

kategori baik. Hasil data nontes memperlihatkan perubahan tingkah laku yang 

lebih baik dibanding dengan siklus I. Siswa sudah dapat mengikuti dengan baik 

selama pembelajaran berlangsung. 

 Mereka lebih termotivasi dalam pembelajaran sehingga nilai tes mereka 

menjadi lebih baik. Pembelajaran pada siklus II merupakan tindakan perbaikan 

dari pembelajaran pada siklus I. Pada siklus I masih banyak dijumpai kesulitan-

kesulitan yang dihadapi siswa. Kesulitan-kesulitan tersebut kemudian dicarikan 

jalan keluar untuk diterapkan pada pembelajaran pada siklus II. Pada 

pembelajaran siklus II guru memberikan motivasi kepada siswa serta membuat 

suasana lebih santai agar dapat mengurangi ketegangan, guru lebih kreatif untuk 

menciptakan suasana yang lebih menyenangkan supaya siswa lebih tertarik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Guru menyampaikan kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa, agar kesalahan siswa tidak diulangi  lagi. Guru memberikan 

pedoman pengamatan kepada siswa sehingga siswa fokus dalam mengamati objek 

melalui tayangan movie maker dan memberikan kata kunci kepada siswa sehingga 

mempermudah siswa menulis karangan deskripsi. 
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 Pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer ini menjadikan siswa lebih santai dan 

tidak tegang, sehingga mereka lebih mudah dalam mengembangkan gagasan yang 

dimilki. Dari hasil tes dan nontes yang telah tercapai oleh siswa selama proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer pada siklus II, maka tidak perlu 

dilakukan pelaksanaan siklus berikutnya. 

4.2 Pembahasan 

 Pembahasan dalam bab ini meliputi pembahasan tentang peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah dan 

perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 

komputer. Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian siklus 

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

Pembahasan hasil tes mengacu pada pemerolehan nilai yang dicapai siswa dalam 

menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media 

gambar berbasis komputer. 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Menggunakan 

Metode Sugesti Imajinasi melalui Media Gambar Berbasis Komputer  

 Hasil tes menulis karangan deskripsi yang telah dilakukan melalui siklus I 

dan siklus II pada siswa kelas IV SD mencapai hasil yang cukup memuaskan. 
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Nilai rata-rata pada siklus I mengalami peningkatan pada siklus II. Hasil tersebut 

sebagai bukti keberhasilan tindakan yang dilakukan. Peningkatan ini dipengaruhi 

oleh persiapan yang lebih matang pada siklus II. Berikut ini tabel dan penjelasan 

peningkatan hasil tes menulis karangan deskripsi tiap siklus pada siswa kelas IV 

SD N 01 Dukuhtengah. 

Tabel 31. Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Siklus I dan Siklus II 

No.  Aspek Penilaian  Nilai rata-rata kelas Peningkatan(%) 

Pra Siklus I Siklus II 

1. 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 

Keterlibatan aspek 

pancaindera 

Imajinasi 

Kesan hidup 

Menunjukkan objek yang 

ditulis 

Kesesuaian judul dengan 

isi 

Kohesi dan koherensi 

Memusatkan uraian pada 

objek yang ditulis 

Pemilihan kata 

EYD dan tanda baca 

Kerapian tulisan 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

66,12 

 

62,09 

62,90 

70,16 

 

65,32 

 

69,35 

65,32 

 

71,77 

59,67 

69,35 

71,77 

 

66,93 

75 

74,19 

 

76,61 

 

75 

75,8 

 

78,22 

74,19 

76.61 

8,54% 

 

7,79% 

19,23% 

5.74% 

 

17,28% 

 

8,14% 

16,04% 

 

8,98% 

24,33% 

10,46% 
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Jumlah  662,05 744,32  

Rata-rata nilai 62,67 65,16 74,09 13,7% 

 Melalui tabel 31 dapat diketahui bahwa hasil tes pada prasiklus mencapai 

nilai rata-rata 62,67. Nilai tersebut berasal dari tes menulis karangan deskripsi 

yang dilakukan oleh guru sebelumnya. Rata-rata nilai yang telah dicapai prasiklus 

ini masih di bawah standar ketuntasan belajar yaitu 64. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan tindakan untuk memperbaiki nilai rata-rata tersebut. Nilai yang berasal 

dari guru ini, digunakan sebagai pembanding pada siklus I dan siklus II. Selain 

itu, digunakan juga untuk menentukan standar ketuntasan dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi siklus I dan siklus II.  

 Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes keterampilan menulis karangan 

deskripsi dari siklus I dan siklus II yang terdapat pada tabel. Dapat dijelaskan 

bahwa keterampilan menulis karangan deskripsi setiap aspek mengalami 

peningkatan. Berikut ini hasil deskripsi tabel secara rinci. 

 Hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus I dengan rata-rata nilai 

secara klasikal mencapai 65,16 dengan kategori cukup baik, karena masih berada 

pada rentang 55-69. Nilai rata-rata tersebut dihasilkan melalui akumulasi dari 

beberapa aspek penilaian yang ada. 

 Penilaian karangan deskripsi terdiri atas tiga kelompok yaitu: (1) 

pendeskripsian; (2) organisasi isi; dan (3) bahasa dan EYD. Pada kelompok 

pendeskripsian terdiri dari empat aspek penilaian yang meliputi (1) keterlibatan 
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aspek pancaindera; (2) imajinasi; (3) kesan hidup; (4) meunjukkan objek yang 

ditulis. 

 Aspek keterlibatan pancaindera pada siklus I ini mencapai 66,12 atau 

berkategori cukup baik. Hal ini menunjukkan pemahaman siswa tentang karangan 

deskripsi yaitu keterlibatan pancaindra dalam menulis karangan deskripsi cukup 

baik. 

 Aspek imajinasi pada siklus I ini mencapai rata-rata 66,09 atau berkategori 

cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa sudah cukup paham pentingnya 

imajinasi dalam menulis karangan deskripsi. Kualitas pengolahan ide siswa sudah 

cukup baik. 

 Aspek kesan hidup pada siklus I secara klasikal mencapai nilai rata-rata 

62,09 atau berkategori cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman siswa 

dalam melukiskan objek tulisan sudah cukup baik. Sebagian siswa hanya 

melukiskan sebagian keadaan objek.  

 Pada aspek menunjukkan objek yang ditulis, nilai rata-rata yang dicapai 

siswa secara klasikal adalah 70,16 atau ketegori cukup baik. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan karangan deskripsi yang ditulis oleh siswa untuk aspek 

menunjukkan objek yang ditulis sudah cukup baik. Pada aspek ini yang dinilai 

tidak hanya menunjukkan secara lugas objek tulisan melainkan cara menunjukkan 

letak. Kondisi kebersihan objek juga dinilai.  

 Pada kelompok organisasi isi meliputi tiga aspek penilaian yaitu: (1) 

kesesuaian judul dengan isi; (2) kohesi dan koherensi; dan (3) memusatkan uraian 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


162 
 

 
 

pada objek yang ditulis. Pada aspek kesesuaian judul dengan isi rata-rata nilai 

yang dicapai oleh siswa adalah 65,32 atau kategori cukup baik. Hal ini 

dikarenakan siswa kelas IV SD belum dapat membuat judul yang sesuai dengan 

isi karangan.  

 Pada aspek kohesi dan koherensi pada siklus I mencapai nilai rata-rata 

69,35 atau berkategori cukup baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan karangan 

deskripsi yang ditulis oleh siswa untuk aspek kohesi dan koherensi sudah cukup 

baik. Namun, hal tersebut perlu ditingkatkan pada siklus II. 

 Aspek memusatkan perhatian pada objek yang ditulis rata-rata nilai pada 

siklus I adalah  65,32 atau berkategori cukup baik. Hal ini menunjukkan siswa 

belum terlalu paham mengenai pemusatan uraian pada hal-hal yang berhubungan 

dengan objek tulisan deskripsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

karangan deskripsi yang ditulis siswa pada aspek memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis cukup baik walaupu masih perlu diperbaiki pada siklus II. 

 Kelompok ketiga, yaitu bahasa dan EYD, meliputi tiga aspek penilaian 

yaitu: (1) pemilihan kata; (2) ejaan dan tanda baca; dan (3) kerapian tulisan. Pada 

aspek pemilihan kata secara klasikal nilai rata-rata yang dicapai siswa adalah 

71,77 atau berkategori baik. Siswa sudah paham menggunakan kata dalam 

menulis karangan deskripsi, hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mengerti  

mengenai pemilihan kata yang sesuai.  

 Rata-rata nilai untuk aspek ejaan dan tanda baca pada siklus I mencapai 

59,67. Rata-rata tersebut masih dalam kategori cukup baik. Hal ini membuktikan 
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bahwa siswa kelas IV SD belum mengerti dan paham dalam menggunakan ejaan 

dan tanda baca yang benar. Aspek ejaan dan tanda baca pada siklus II harus 

ditingkatkan. 

 Aspek yang terakhir adalah aspek kerapian tulisan. Pada aspek ini, rata-

rata nilai yang dicapai oleh siswa secara klasikal sebesar 69,35 atau kategori 

cukup baik. Pada aspek penilaian kerapian tulisan yang dinilai tidak hanya 

keindahan tulisannya saja melainkan kebersihan dan kemudahan untuk dibaca. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah berada pada kategori baik pada 

aspek kerapian tulisan.  

 Dengan demikain, dapat disimpulkan bahwa pada siklus I hasil tes menulis 

karangan deskripsi siswa kelas IV SD sudah mencapai kategori cukup baik. Hasil 

tersebut dapat diperoleh dari nilai rata-rata tiap aspek yang kemudian 

diakumulasikan. 

 Pada aspek menunjukkan objek yang ditulis dan pemilihan kata 

menunjukkan hasil yang baik. Masing-masing aspek tersebut sudah mencapai 

kategori baik. Pada aspek keterlibatan pancaindera, aspek imajinasi, aspek kesan 

hidup, aspek kesesuain judul dengan isi, aspek kohesi dan koherensi, aspek 

memusatkan uraian pada objek yang ditulis, aspek ejaan dan tanda baca, dan 

aspek kerapian tulisan menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini perlu 

ditingkatkan pada siklus II. 

 Hasil tes keterampilan menulis karangan deskripsi pada siklus II secara 

klasikal mencapai nilai sebesar 74,09 dengan rentang nilai 70-84 atau kategori 
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baik. Pencapaian nilai tersebut berarti sudah memenuhi target yang diharapkan 

bahkan melampaui target yang ditentukan. Dengan demikian, hasil tes 

ketarampilan menulis karangan deskripsi dapat dikatakan telah berhasil. 

Penjelasan nilai masing-masing aspek diuraikan sebagai berikut. 

 Penilaian karangan deskripsi pada siklus II ini masih sama pada siklus I. 

terbagi atas tiga kelompok yaitu: (1) pendeskripsian; (2) organisasi isi; (3) bahasa 

dan EYD. Pada kelompok pendeskripsian terbagi menjadi empat aspek penilaian 

yang meliputi (1) keterlibatan aspek pancaindera; (2) imajinasi; (3) kesan hidup; 

(4) menunjukkan objek yang ditulis. 

 Aspek keterlibatan pancaindera pada siklus II ini mencapai nilai sebesar 

71,77 atau kategori baik. Rata-rata tersebut sudah baik. Hasil tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 8,54%. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman siswa 

tentang karangan deskripsi sudah baik. 

 Aspek imajinasi pada siklus II ini mencapai 66,93. Rata-rata tersebut 

sudah pada kategori cukup baik. Pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 

7,23%. Hal ini membuktikan bahwa siswa sudah cukup paham dengan pentingnya 

imajinasi dalam karangan deskripsi. Kualitas pengolahan ide siswa sudah cukup 

baik walaupun sebagian siswa masih sebatas menunjukkan atau memperlihatkan 

hal yang ditulis dan merasakannya secara biasa.  

 Aspek kesan hidup pada siklus II ini secara klasikal mencapai nilai rata-

rata 75 atau berkategori baik. Pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 
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19,23%. Hal ini membuktikan pemahaman siswa dalam melukiskan objek tulisan 

sudah baik. Sebagian besar siswa melukiskan keseluruhan keadaan objek.  

 Pada aspek menunjukkan objek yang ditulis, rata-rata nilai yang dicapai 

siswa secara klasikal adalah 74,19 atau berkategori baik. Pada aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 5,74%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

karangan deskripsi yang ditulis siswa untuk aspek menunjukkan objek yang 

ditulis sudah baik. Siswa sudah paham mengenai cara mendeskripsikan objek 

yang ditulis.  

 Pada kelompok organisasi isi meliputi tiga aspek penilaian yaitu: (1) 

kesesuaian judul dengan isi; (2) kohesi dan koherensi; (3) memusatkan uraian 

pada objek yang ditulis. Pada aspek kesesuaian judul dengan isi rata-rata nilai 

yang dicapai siswa secara klasikal adalah sebesar 76,61 atau berkategori baik. 

Pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 17,28%. Hal ini dikarenakan siswa 

kelas IV SD sudah mampu membuat judul yang sesuai dengan isi karangan yang 

ditulis.  

 Pada aspek kohesi dan koherensi pada siklus II ini mencapai nilai rata-rata 

75 atau berkategori baik. Pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 8,14% 

dibandingkan hasil tes pada siklus I. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

karangan deskripsi yang ditulis oleh siswa untuk aspek kohesi dan koherensi 

sudah baik. Siswa sudah paham mengenai kohesi dan koherensi dalam karangan 

deskripsi.  
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 Aspek memusatkan perhatian pada objek yang ditulis rata-rata nilai pada 

siklus II ini adalah 75,8 atau berkategori baik. Pada aspek ini mengalami 

peningkatan sebesar 16,04%. Hal ini menunjukkan siswa sudah paham mengenai 

pemusatan uraian pada hal-hal yang berhubungan dengan objek tulisan deskripsi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karangan deskripsi yang ditulis siswa 

pada aspek memusatkan memusatkan perhatian pada objek sudah baik.  

 Kelompok ketiga yaitu bahasa dan EYD, meliputi tiga aspek penilaian 

yaitu: (1) pemilihan kata; (2) ejaan dan tanda baca; (3) kerapian tulisan. Pada 

aspek pemilihan kata secara klasikal nilai rata-rata yang dicapai adalah 78,22 atau 

berkategori baik. Pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 8,98%. Siswa 

sudah paham menggunakan kata dalam karangan deskripsi. Hal ini menunjukkan 

siswa sudah mengerti dan paham mengenai pemilihan kata yang sesuai. 

 Rata-rata nilai untuk aspek ejaan dan tanda baca pada siklus II mencapai 

74,19. Rata-rata tersebut masih dalam kategori baik. Pada aspek ini mengalami 

peningkatan sebesar 24,33%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah paham 

mengenai ejaan dan tanda baca. Hal ini ditunjukkan pada hasil menulis karangan 

deskripsi yang ditulis siswa sudah memperhatikan ejaan dan tanda baca. 

 Aspek yang terakhir adalah aspek kerapian tulisan. Pada aspek ini, rata-

rata nilai yang dicapai oleh siswa secara klasikal sebebesar 76,61 atau berkategori 

baik. Pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 10,46%. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa siswa sudah berada pada kategori baik pada aspek kerapian 

tulisan. 
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 Peningkatan-peningkatan yang terjadi tiap aspek merupakan suatu hal 

yang membanggakan dan diharapkan. Hal inilah yang sangat diharapkan oleh 

peneliti sebagai hasil dari siklus II. Hasil tersebut merupakan target yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi siklus II. Keberhasilan 

pencapaian target ini membuktikan bahwa tindakan pada siklus II sudah berhasil 

dengan baik.   

4.2.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa dalam Pembelajaran Menulis 

Karangan Deskripsi Menggunakan Metode Sugesti Imajinasi melalui Media 

Gambar Berbasis Komputer 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi diikuti 

pula dengan adanya perubahan perilaku siswa dari siklus I dan siklus II. 

Penggunaan metode dan media pembelajaran yang diterapkan guru dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 01 

Dukuhtengah terbukti mampu membantu kelancaran, efektifitas, dan efisiensi 

pembelajaran. Materi pembelajaran yang semula terkesan biasa saja menjadi 

menarik dengan adanya metode sugesti imajinasi dan pemanfaatan media gambar 

berbasis komputer. Metode dan media ini mampu memanipulasi materi 

pembelajaran sehingga lebih menarik, menyenangkan, dan lebih bermakna bagi 

siswa. 

Selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi, dilakukan juga 

pengamatan terhadap perilaku siswa. Pengamatan dilakukan mulai dari siklus I 

sampai siklus II berakhir. Proses pengamatan dilakukan melalui instrumen nontes 
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yang berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi. Melalui observasi, 

dapat diketahui sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Hampir semua 

perilaku negatif siswa pada siklus II tidak lagi dijumpai dan berubah menjadi 

perilaku positif. Siswa mengikuti pembelajaran dengan aktif, serius, dan senang. 

Pedoman observasi yang digunakan pada siklus I sama dengan yang digunakan 

pada siklus II.  Berikut ini tabel 32 data peningkatan hasil observasi. 

Tabel 32. Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I ke Siklus II  

No. Aspek yang Diamati Siklus I 
(%) 

Siklus II 
(%) 

Peningkatan 
(%) 

1. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru dengan baik. 

80,64 100 19,36 

2. Siswa merespon positif dan tertarik 
terhadap metode sugesti imajinasi 
melalui media gambar berbasis 
komputer. 

87,09 90,32 3,26 

3. Siswa aktif dalam mengamati media 
yang disediakan guru. 

77,42 100 22,58 

4.  Siswa aktif berdiskusi mentukan 
ide-ide pokok dari tayangan movie 
maker. 

64,51 90,32 25,81 

5. Siswa menulis karangan deskripsi 
dengan sikap yang baik, tidak ramai, 
dan tidak mengganggu temannya. 

70,96 93,54 22,58 

6. Siswa aktif mengerjakan tugas 
menulis karangan deskripsi dengan 
serius dan tekun 

64,51 80,64 16,31 

7. Siswa berpartisipasi dalam 
melakukan refleksi apabila 
menemukan kesulitan 

12,9 64,51 51,61 

 Berdasarkan data tabel 32 peningkatan aspek perhatian terhadap 

penjelasan guru. Pada siklus II aspek ini mengalami peningkatan sebesar 19,36% 

dari siklus I. Hal ini terjadi karena siswa memiliki ketertarikan yang lebih 

sehingga perhatian siswa meningkat dibandingkan pada siklus I. usaha guru untuk 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


169 
 

 
 

meningkatkan perhatian siswa yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri dengan 

siswa dan membuat suasana pembelajaran sedikit santai, tetapi tetap fokus ke 

materi pembelajaran. Siswa tidak begitu tegang dan cepat bosan selama proses 

pembelajaran. Selain itu, pemberian penghargaan juga dilakukan agar siswa lebih 

antusias mengikuti pembelajaran, sehingga siswa akan lebih memperhatikan 

penjelasan. 

 Aspek merespon positif dan tertarik terhadap metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 3,26%. Usaha yang dilakukan agar aspek ini meningkat yaitu dengan cara 

mendorong setiap siswa untuk secara intensif mengerjakan tugas menulis yang 

diberikan. Pada siklus II sama dengan siklus I dalam cara mengerjakan tugas. 

Pada siklus I dan siklus II siswa mengerajakan kerangka karangan secara 

berkelompok kemudian secara individu siswa menulis karangan deskripsi 

berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat. Hal ini bertujuan agar siswa 

mendapat masukan dari temannya sebagai bahan menulis karangan deskripsi.  

 Aspek mengamati media untuk bahan membuat karangan deskripsi pada 

siklus II mengalami peningkatan 22,58%. Siswa sudah mulai terfokus dalam 

mengamati media. Peningkatan ini terjadi karena siswa diberikan pedoman 

pengamatan yang berupa pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang 

ditayangkan melalui multimedia. 

 Aspek aktif menentukan ide-ide pokok dari tayangan movie maker pada 

siklus II mengalami peningkatan 25,81%. Siswa yang semula bingung bagaimana 
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menentukan ide-ide pokok dari tayangan movie maker mulai aktif berfikir 

menentukan ide-ide pokok.  

 Aspek sikap siswa saat menulis karangan deskripsi lebih serius dan tekun 

pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 22,58% dari siklus I. Usaha yang 

dilakukan oleh guru untuk meningkatkan sikap siswa agar lebih serius dan tekun 

yaitu dengan pemberian bimbingan, arahan, dan pengawasan terhadap siswa. Hal 

ini akan memotivasi siswa untuk lebih serius dan tekun selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 Aspek siswa mampu merefleksi proses dari hasil pembelajaran menulis 

karangan deskripsi pada siklus II meningkat 51,61% dari siklus I. Hal ini  berarti 

bahwa proses pembelajaran telah berhasil dilalui siswa dengan baik. Siswa telah 

mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru, mampu bersikap baik, 

dan mampu mengungkapkan kembali materi yang dipelajari. 

Berdasarkan pengamatan secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sebagian besar siswa sudah tertarik dan senang pada pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dan sudah memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-

sungguh. Presentase perilaku positifnya juga lebih banyak dibandingkan siswa 

yang berperilaku negatif. Hal ini menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik 

dari siklus sebelumnya. 

Sikap positif siswa dibuktikan pula melalui hasil jurnal siswa. Menurut 

hasil jurnal siswa, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh siswa senang dengan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi 
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menggunakan media gambar berbasis komputer. Siswa merasa hal ini adalah 

pengalaman baru bagi mereka. Metode dan media tersebut mampu 

membangkitkan semangat dan keaktifan siswa pada pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. 

Jurnal yang dibagikan kepada siswa meliputi 4 aspek, yaitu untuk 

mengungkapkan ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran, kesan siswa 

ketika diajar guru dengan menggunakan metode dan media yang digunakan, 

kesulitan yang dialami selama pembelajaran, dan saran siswa terhadap guru dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer. Berikut adalah perbandingan jurnal 

siswa pada siklus I dan siklus II yang akan diuraikan secara deskripsi lengkap. 

 Aspek pertama yaitu ungkapan ketertarikandan senang terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer. Pada siklus I ini sebanyak 29 siswa 

menyatakan tertarik dengan pembelajaran tersebut. Alasan siswa senang 

pembelajaran ini karena merupakan pembelajaran yang belum pernah 

dilaksanakan sehingga pembelajaran dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer ini merupakan hal yang baru dan dapat 

menambah pengalaman. Sementara itu, pada siklus II  yaitu, 30 siswa 

mengungkapakan kesenangan dalam mengikuti pembelajaran. Alasan siswa 

senang dengan pembelajaran ini karena pembelajaran dengan menggunakan 

metode sugesti imajinasi ini belum pernah dilaksanakan sehingga  mereka merasa 

tertarik untuk lebih menerapkan metode tersebut. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa jumlah siswa yang tertarik pada pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan menggunakan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer pada siklus II lebih banyak daripada siklus I. 

 Aspek kedua mengenai kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi.  Pada siklus I ini sebanyak 28 siswa mengatakan 

senang selama mengikuti pembelajaran. Sementara itu, pada siklus II semua siswa 

mengatakan senang selama mengikuti pembelajaran. Hal ini selain dilhat dari 

jurnal, peneliti juga menanyai semua siswa. Mereka menjawab senang secara 

serentak ketika ditanya perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer. 

 Aspek ketiga yaitu tentang kesulitan yang dialami selama proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis komputer. Sebanyak 8 siswa pada siklus I 

mengalami kesulitan, sedangkan pada siklus II ada 2 siswa yang mengalami 

kesulitan. Siswa yang mengalami kesulitan pada pembelajaran siklus II lebih 

sedikit daripada siklus I. Sebagian besar siswa pada siklus I dan siklus II sudah 

tidak merasa kesulitan dalam menggunakan metode sugesti imajinasi dan media 

gambar berbasis komputer (movie maker). Alasannya, karena metode sugesti 

imajinasi dan media gambar berbasis komputer yang disediakan membuat 

pembelajaran yang dilaksanakan terasa menyenangkan dan mempermudah dalam 

membuat karangan deskripsi. 
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 Aspek terakhir yaitu saran yang diberikan siswa terhadap pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer. Sebanyak 29 siswa pada siklus I memberikan saran 

yang mendukung terhadap pembelajaran yang baru saja dilakukan. Sedangkan 

pada siklus II semua siswa sebanyak 31 siswa mendukung karena menurut mereka 

pembelajaran tersebut sangat menarik dan menyenangkan.  

 Selain jurnal siswa, dibuktikan pula melalui jurnal guru. Jurnal guru 

merupakan hasil pengamatan peneliti tentang perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Jurnal guru memuat segala sesuatu yang terjadi dalam proses 

pembelajaran dan berisi segala sesuatu hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang menjadi objek sasaran dalam jurnal guru 

adalah (1) kesiapan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, (2) tingkah laku 

siswa saat proses pembelajaran, (3) respon siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi,  (4) keaktifan siswa selama pembelajaran, dan (5) situasi dan 

suasana kelas selama proses pembelajaran. 

 Aspek yang pertama mengenai kesiapan siswa saat mengikuti proses 

pembelajaran. Siswa terlihat siap mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh 

peneliti. Suasana yang mulanya gaduh menjadi tenang, ketika peneliti 

menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. 

Kemudian peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa 

semakin tertarik dengan pembelajaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang 

metode dan media yang diajarkan peneliti. 
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Aspek yang kedua mengenai tingkah laku siswa saat proses pembelajaran. 

Tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berjalan baik. Hal ini ditunjukkan 

dalam tingkah laku siswa yang menjawab pertanyaan guru, mencatat penjelasan 

guru. Selama proses pembelajaran berlangsung, tidak ditemui tingkah laku yang 

menimbulkan kegaduhan dalam kelas. 

  Aspek yang ketiga mengenai respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer. Para siswa terlihat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Hal 

ini bisa dilihat ketika peneliti memberikan apersepsi kepada siswa di awal 

pembelajaran, ketika peneliti mengungkapkan kelemahan-kelemahan dalam 

menulis karangan deskripsi, ketika diskusi kelompok, dan kegiatan siswa dalam 

mengerjakan karangan deskripsi.  

 Aspek yang keempat, keaktifan dan antusias siswa dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer, ditunjukkan melalui respon siswa yang mau menjawab 

pertanyaann-pertanyaan yang diajukan peneliti selama proses pembelajaran 

beralngsung. Selain itu, keaktifan tersebut ditunjukkan oleh sikap siswa yang mau 

bertanya kepada peneliti ketika menemui kesulitan. 

 Apek yang kelima, situasi dan suasana selama proses pembelajaran dengan 

metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis komputer. Situasi dan 

suasana belajar lancar, tertib, dan tidak ramai. Hal ini karena siswa sangat tertarik 

mengikuti pembelajaran yang digunakan, ini merupakan pengalaman baru bagi 
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mereka menggunakan metode dan media tersebut dalam pembelajaran. Hal ini 

yang membuat siswa sangat tertarik. Berdasarkan hasil wawancara siklus I dua 

orang siswa senang dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi dan seorang 

siswa menyatakan kurang senang. Sebagian besar siswa juga menyatakan jelas 

dengan keterangan guru ketika memberikan penjelasan mengenai menulis 

karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer. Tetapi masih ada siswa yang memperoleh nilai rendah yang 

menyatakan masih belum jelas dengan keterangan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Selain itu, dua orang siswa merasa lebih mudah 

memulai menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer, karena dengan metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer mereka merasa tidak bosan dan merasa senang 

dengan pembelajaran yang dilakukan. Mereka juga tidak bingung lagi terhadap 

apa yang mereka tulis di dalam karangan deskripsi. Satu orang masih merasa 

kesulitan dalam menulis karangan deskripsinya. Sebagian besar siswa juga tertarik 

dengan penggunaan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, terbukti siswa sudah 

dapat mengembangkan gagasannya dengan baik, tetapi satu orang yang 

memperoleh nilai rendah masih belum tertarik dengan penggunaan metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer karena siswa tersebut masih 

belum terbiasa dengan penggunaan metode sugesti imajinasi melalui media 

gambar berbasis komputer ntuk membantunya dalam membuat sebuah karangan 

deskripsi. Dua orang merasa mengalami peningkatan dalam menulis karangan 
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deskripsi setelah digunakannya metode sugesti imajinasi melalui media gambar 

berbasis komputer. Satu siswa yang memperoleh nilai rendah merasa belum 

mengalami peningkatan dalam menulis karangan deskripsi. 

 Berdasarkan Hasil wawancara pada siklus II sedikit berbeda dengan hasil 

wawancara siklus I. Hampir semua siswa sudah tertarik dengan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Apalagi pembelajaran pada siklus II dikemas secara 

menarik dengan adanya pemberian penghargaan kepada siswa yang aktif selama 

proses pembelajaran. Ini semua menambah ketertarikan siswa dalam belajara 

menulis karangan deskripsi. 

 Semua siswa juga sudah menyatakan jelas dengan keterangan yang 

diberikan oleh guru. Dengan bekal materi yang telah diberikan oleh guru dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi semua 

siswa menyatakan bahwa mereka menemukan kemudahan untuk memulai menulis 

karangan deskripsi dan mengembangkan gagasan atau ide yang dimilki siswa. 

Salain itu, semua siswa sudah merasakan meningkatnya kemampuan menulis 

karangan deskripsinya. Dapat disimpulkan bahwa kesan siswa pada siklus II 

terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti 

imajinasi melalui media gambar berbasis komputer mengikuti pembelajaran di 

siklus II. 

 Perubahan perilaku siswa yang positif dibuktikan juga melalui gambar 

pada dokumentasi foto selama pembelajaran berlangsung. Melalui dokementasi 

foto dapat dilihat keantusiasan siswa selama proses pembelajaran. Dokumentasi 
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ini sebagi bukti visual keberhasilan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. 

Perbandingan dokumentasi foto ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

  

            

 Siklus I     Siklus II 

 Gambar 14. Aktivitas siswa ketika guru melakukan apersepsi 

 Gambar 14 merupakan perbandingan aktivitas siswa ketika guru 

melakukan apersepsi pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I terlihat semua siswa 

memperhatikan apersepsi guru. Semua siswa terlihat tertib dan serius untuk 

mnegikuti pembelajaran. Begitu pula pada siklus II semua siswa memperhatikan 

apersepsi guru. Semua siswa terlihat tertib dan serius serta memperhatikan guru 

untuk mengikuti pembelajaran. Hal itu terlihat dari sikap duduk siswa yang rapi 

dan tertib. Gambar selanjutnya adalah perbandingan aktivitas siswa ketika 

menerima penjelasan guru. 
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 Siklus I     Siklus II 

 Gambar 15. Aktivitas siswa menerima penjelasan guru 

 Gambar di atas merupakan aktivitas siswa menerima penjelasan guru pada 

siklus I dan siklus II. Pada gambar siklus I terlihat masih ada siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru. Hal tersebut dapat diketahui 

dari sikap duduk siswa ada yang menghadap ke temannya dan yang masih 

membuka-buka tas. Pada siklus II, terlihat semua siswa memperhatikan penjelasan 

yang disampaikan guru. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap duduk siswa yang 

teratur dan menghadap ke depan. Selain itu, juga dapat dilihat sikap siswa yang 

mencatat penjelasan guru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

menerima penjelasan guru pada siklus II lebih teratur dari siklus I. 
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 Siklus I     Siklus II 

 Gambar 16. Aktivitas siswa saat mengamati objek 

 Gambar 16 merupakan perbandingan aktivitas siswa dalam mengamati 

objek pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I siswa terlihat antusias untuk 

mengamati objek yang melalui tayangan movie maker secara berkelompok. 

Namun, terlihat masih ada siswa yang tidak memperhatikan tayangan movie 

maker, siswa tersebut menghadap ke belakang. Begitu pula dengan siklus II, 

terlihat siswa antusias dan serius dalam mengamati objek melalui tayangan movie 

maker. Perubahan perilaku kea rah positif siswa terlihat pada aktivitas siklus II.  

          

 Siklus I     Siklus II 

 Gambar 17. Aktivitas siswa saat menulis karangan deskripsi 
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 Gambar di atas merupakan perbandingan aktivitas siswa menulis karangan 

deskripsi. Gambar pada siklus I terlihat siswa serius dalam menulis karangan 

deskripsi, tetapi masih ada siswa yang menulis karangan deskripsi dengan melihat 

temannya dan bercanda dengan temannya. Begitu pula pada siklus II, terlihat 

siswa serius dalam menulis karangan deskripsi tanpa melihat hasil menulis 

karangan deskripsi temannya. Gambar selanjutnya yaitu perbandingan aktivitas 

siswa saat mempresentsikan hasil karangannya di depan kelas.  

        

 Siklus I     Siklus II 

 Gambar 18. Aktivitas siswa saat menulis karangan deskripsi 

 Gambar 18 merupakan aktivitas siswa mempresentasikan hasil 

karangannya. Pada siklus I dan siklus II siswa terlihat berani untuk maju 

mempresentasikan hasil karangannya, siswa yang lain memperhatikan temannya 

yang maju. Setelah itu peneliti melakukan Tanya jawab dengan siswa membahas 

hasil presentasi dan menjelaskan pokok-pokok karangan deskripsi yang benar. 
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4.2.3 Refleksi 

 Berdasarkan hasil tes dan nontes yang telah dilaksanakan pada siklus I dan 

siklus II terjadi peningkatan sebesar 8,93 atau 13,87% diungkapkan bahwa target 

penelitiannya tercapai. 

 Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui adanya perubahan yang terjadi 

pada siklus I dan siklus II. Pada siklus I perilaku siswa yang sebelumnya tidak 

mengikuti pembelajaran dengan baik mereka terlihat bersemangat dalam 

pembelajaran. Dengan demikian, secara keseluruhan siswa sudah mampu 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa 

kebanyakan siswa sudah tidak mengalami kesulitan dalam menulis karangan 

deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer. Ditambah lagi, dengan metode dan media tersebut mereka merasa 

terbantu untuk menulis karangan deskripsi. 

 Berdasarkan hasil jurnal siswa dan guru juga ada peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. Pada siklus I ada beberapa siswa yang tidak suka dengan metode dan 

media yang digunakan guru, pada siklus II sebagian besar siswa suka dengan 

metode sugesti imajinasi dan media gambar berbasis komputer, serta aktif dalam 

rangkaian atau setiap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil dokumentasi siswa 

sudah berkonsentrasi saat pembelajaran berlangsung. Saat mempresentasikan, 

siswa sudah menanggapi dengan baik sehingga suasana kelas kondusif. Saat 

proses pembelajaran berlangsung masih ada beberapa siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan guru, masih ada beberapa siswa yang berbicara dengan 
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teman sebangkunya, pada saat presentasi masih ada siswa yang tidak serius 

memperhatikan temannya yang sedang mempresentsikan. Pada pembelajaran 

siklus II sikap siswa yang berbicara sendiri berubah menjadi bersikap positif, 

terlihat mereka mendengarkan penjelasan guru. Siswa juga lebih serius pada saat 

mengerjakan tugas dan mempresentasikannya di depan kelas. Dengan demikian, 

dapat dismpulkan bahwa metode sugesti imajinasi melalui media gambar berbasis 

komputer mampu meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada 

siswa kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten 

Brebes.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dann pembahasan dalam 

penelitian, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

menulis karangann deskripsi melalui metode sugesti imajinasi. 

Peningkatan ini dapat dilihat berdasarkan hasil tes yang dilakukan siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Dukuhtengah yang meliputi hasil tes prasiklus, tes 

siklus I, dan siklus II. Secara umum rata-rata nilai keterampilan menulis 

karangan deskripsi  pada prasiklus mencapai 62,67 dan terdapat 6 siswa 

atau 19,4% yang mencapai nilai ketuntasan. Pada siklus I ini menunjukkan 

keseluruhan nilai rata-rata klasikal menulis karangan deskripsi mencapai 

65,16 dan 12 siswa atau 38,70% yang mencapai nilai ketuntasan. Pada 

siklus II rata-rata klasikal menulis karangan deskripsi adalah 74,09 dan 

terdapat 21 siswa atau 67,74% yang mencapai nilai ketuntasan. 

b) Peningkatan hasil tes juga diikuti oleh perubahan tingkah laku siswa kelas 

IV SD Negeri 01 Dukuhtengah ke arah yang lebih positif setelah 

dilaksanakan pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui metode 

sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. Hal tersebut 

dapat diketahui dari hasil nontes yang meliputi hasil observasi, jurnal, 

wawancara, dan dokumentasi foto. Tingkah laku siswa pada pembelajaran 
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di siklus II lebih positif daripada siklus I. meskipun demikian, masih ada 

siswa yang melakukan tingkah laku negatif, seperti berbicara sendiri dan 

mengganggu teman. Pada siklus II menjadi berubah menjadi senang, aktif, 

dan serius terhadap materi yang diberikan oleh guru. Selain itu, mereka 

terlihat antusias dan menikmati kegiatan kelompok maupun kegiatan 

individu. 

5.2 Saran 

 Saran yang diberikan peneliti berdasarkan simpulan hasil penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknnya menggunakan metode dan 

media pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar 

berbasis komputer, sehingga keterampilan menulis siswa semakin 

meningkat. 

2) Para peneliti dalam bidang pendidikan dan bahasa dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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Lampiran 1 

Siklus I (pertemuan pertama) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SD N 01 Dukuhtengah 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/ semester : IV/ II 

Alokasi Waktu : 2X35 (1X pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  
 Mengungkapakan pikiran perasaan dan informasi secara tertulis dalam 
bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar  
Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 
memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 
dll) 

C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu menulis 
karangan deskripsi dengan penggunaan ejaan huruf besar, tanda koma, dan 
tanda titik yang benar. 

D. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan, menggambarkan, 
memberikan suatu peristiwa atau objek hasil pengindraan dengan menyertakan 
bukti-bukti kuat sehingga pembaca seolah-olah di dalamnya secara langsung.  

2. Ciri-ciri karangan deskripsi 
a. Karangan deskripsi mengambarkan atau melukiskan sesuatu 
b. Pengambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan 

kesan indra 
c.  Memuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami 

sendiri. 
3. Langkah-langkah menyusun karangan 

a. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan,  
b. Tentukan tujuan , 
c. Mengumpulkan data dengan mengamati objek , 
d. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik (menyusun kerangka 

karangan 
e. Menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan 

tema yang ditentukan 
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4. Contoh karangan 

 

Gajah adalah hewan darat terbesar yang masih ada sampai saat ini. Di 

antara semua hewan hanya ikan paus yang mampu menyaingi besarnya gajah. 

Saat ini, gajah terdapat di Afrika, India, Sri Lanka, dan daerah-daerah di sekitar 

Asia. Gajah adalah hewan tinggi yang bertubuh dan berkepala besar. Kepalanya 

memiliki dua ciri khas, yakni belalai yang panjang dan gading. Belalai tidak lain 

adalah moncong dan bibir atas yang memanjang. Gadingnya merupakan gigi 

khusus yang memanjang dan digunakan sebagai senjata atau alat penggali. Gajah 

termasuk kelompok mamalia berkuku. 

E. Model Pembelajaran 
a. Metode: Sugesti imajinasi 
b. Ceramah 
c. Tanya jawab 
d. diskusi 
e. performansi 
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F. Skenario Pembelajaran (pertemuan pertama) 
Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran Metode  

 
Waktu 

Pendahuluan 1. Guru menyampaikan 
kompetensi yang harus dikuasai 
siwa, 

2. Siswa dan guru melakukan 
Tanya jawab mengenai 
pengalaman siswa menulis 
karangan dan menanyakan 
kesulitan-kesulitan siswa yang 
dihadapi ketika menulis, 

3. Guru menjelaskan metode dan 
media yang digunakan 

Ceramah 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
Ceramah 

5 menit 

Kegiatan Inti 
 

Eksplorasi 
1. Siswa diberi pengarahan 

tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan 

2. Siswa membentuk kelompok 
masing-masing 5-6 siswa  

3. Siswa diberi contoh karangan 
deskripsi, siswa mencermati 
karangan deskripsi, 

4. Guru memberikan deskripsi 
benda-benda lingkungan kelas 

5. Siswa dan guru melakukan 
Tanya jawab tentang isi 
karangan deskripsi 
mengidentifikasi ciri-ciri 
karangan deskripsi, 

6. Guru dan siswa bertanya jawab 
tentang langkah-langkah 
menulis karangan deskripsi 

7. Guru mempersiapkan 
multimedia gambar berbasis 
komputer dengan dibantu siswa 

 

 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
Tanya jawab 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 

60 menit 

Elaborasi 
1. Dengan kelompoknya siswa 

diminta menyimak multimedia 
gambar berbasis komputer 

2. Masing-masing siswa mencatat 
kerangka karangan dari 
tayangan gambar berbasis 
komputer 

3. Bersama kelompoknya siswa 

 
Sugesti 
imajinasi 
 
Sugesti 
imajinasi 
 
 
Diskusi 
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mengembangkan kerangka 
menjadi karangan yang utuh 

4. Setelah selesai siswa 
menukarkan hasil karangannya 
dengan kelompok lain untuk 
disunting, setelah selesai 
disunting karangan 
dikembalikan kepada 
pemiliknya 

Konfirmasi 
1. Salah satu kelompok 

membacakan hasil karangannya 
di depan kelas 

2. Kelompok yang lain 
mendengarkan lalu memberi 
tanggapan terhadap hasil 
karangan temannya yang 
dibacakan  

3. Guru memberikan masukan 
terhadap hasil karangan 
deskripsi yang telah dibacakan 
di depan kelas 

 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 
Performansi 
 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
Tanya jawab 

Penutup 1. Guru dan siswa melakukan 
refleksi 

2. Guru memberikan evaluasi 
3. Guru memotivasi siswa untuk 

belajar menulis karangan  
4. Guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan 
mengucapkan salam 

Tanya jawab 
 
Ceramah 
Ceramah 
 
 
Tanya jawab 

5 menit 

G. Sumber  dan Media Pembelajaran 
1. Buku paket Bahasa Indonesia: Edi Warsidi dan Farika 
2. Multimedia gambar berbasis komputer 
3. Contoh karangan deskripsi. 
4. Kertas HVS 
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H. Penilaian 
Indikator pencapaian 
kompetensi 

Teknik 
penilaian 

Bentuk 
penilaian 

Instruments 

1. Mampu 
mengembangkan 
ide pokok menjadi 
karangan dari 
tayangan gambar 

Tes menulis Karya 
siswa 

1. Buatlah 
karangan 
deskripsi sesuai 
dengan ide 
pokok dari 
gambar yang 
ditayangkan tadi 
minimal lima 
kalimat! 

2. Mampu 
menyunting 
karangan deskripsi 
yang telah dibuat 

Tes perbuatan Karya 
siswa 

2. Suntinglah 
karangan deskripsi 
yang telah kalian 
buat dilihat dari 
segi isi, ejaan, dan 
bahasanya! 

1. Penilaian Proses 
Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

2. Penilaian Hasil 
Penilaian hasil dilakukan dengan menilai hasil individu berdasarkan 
aspek menulis karangan deskripsi. 

Pedoman penskoran 

Skor penilaian 

No  Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 
Maksimal 1 2 3 4 

A. Pendeskripsian  
1. Keterlibatan aspek pancaindra 
2. Kesan hidup 
3. Imajinasi 
4. Menunjukan objek yang ditulis 
5. Memusatkan pada objek yang ditulis 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
5 
5 
6 
4 
4 

 
20 
20 
24 
16 
16 

B. Organisasi Isi 
6.  Kesesuaian isi dengan judul 
7. Kohesi dan koherensi 

 
 
 

   
 
 

 
4 
4 

 
16 
16 

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
8. Pemilihan kata 
9. Ejaan dan tanda baca 
10. Kerapian tulisan 

 
 
 

   
 
 
 

 
2 
2 
2 

 
8 
8 
8 

 Jumlah       152 
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Penilaian karangan deskripsi 

No
.  

Aspek Penilaian Bobot Skor 
maksimal 

Kategori  

A. Pendeskripsian 
1. Keterlibatan aspek pancaindera 
a. Melibatkan tiga indera 
b. Melibatkan dua indera 
c.  Melibatkan satu indera 
d. Tidak melibatkan indera  

 
 
4 
3 
2 
1 

 
 
20 
15 
10 
5 

 
 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

 2. Imajinasi 
a. Kualitas pengolahan idenya sangat 

baik. 
b. Kualitas pengolahan idenya baik. 
c.  Kualitas pengolahan idenya cukup. 
d.  Kulitas pengolahan idenya kurang. 

 
4 
 
3 
2 
1  

 
24 
 
18 
12 
6 
 

 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 

 3. Kesan hidup 
a. Melukiskan objek secara nyata, 

kesan hidup benar-benar terasa. 
b. Melukiskan objek kurang sempurna, 

kesan hidup cukup terasa. 
c. Melukiskan objek tidak secara 

keseluruhan, kesan hidup kurang 
terasa. 

d. Melukiskan objek secara lugas,    
kesan hidup tidak terasa. 

 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 
20 
 
 
15 
 
10 
 
5 

 
Sangat baik 
 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

 4. Menunjukan objek yang dituli 
a. Menunjukan objek secara 

keseluruhan. 
b. Menunjukan letak, situasi, dan    

kondisi objek. 
c. Menunjukan letak dan situasi   

objek. 
Menunjukan letak objek 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
16 
 
12 
 
8 
 
4 

 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

 5. Memusatkan uraian pada objek yang 
ditulis. 
a. Uraian terpusat pada objek yang 

ditulis. 
b. Sedikit melibatkan objek lain. 
c. Setengah tulisan melibatkan objek    

yang lain. 
d. Uraian terpusat pada objek yang   

lain. 

 
 
4 
 
3 
2 
 
1 

 
 
16 
 
12 
8 
 
4 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup 
 
kurang 

B. Organisasi Isi 
6. Kesesuaian judul dengan isi 
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a. Judul menari, singkat, provokatif, 
relevan selaras dengan isi karangan. 

b. Judul, menarik, singkat, relevan 
selaras dengan isi karangan. 

c. Judul kurang menarik, cukup relevan 
selaras dengan isi karangan. 

d. Judul tidak menarik, tidak relevan 
dengan isi karangan. 

7. Kohesi dan koherensi 
a. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat jelas. 
b. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat cukup jelas. 
c. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat kurang jelas. 
d. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat tidak jelas. 

4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

16 
 
12 
 
8 
 
4 
 
 
16 
 
12 
 
8 
 
4 

Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 
 
 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang  

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
8. Pemilihan kata 

a. Tepat, bermakna tunggal, singkat, 
bervariasi, ekspresif, dan menarik. 

b. Tepat bermakna tunggal, bervariasi, 
ekspresif, dan menarik. 

c. Bermakna ambigu, singkat, 
bervariasi, dan menarik. 

d. Kurang tepat dan ambigu. 
 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
8 
 
6 
 
4 
 
2 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup  
 
Kurang 

 9. Ejaan dan tanda baca 
a. Sangat sempurna  
b. Sedikit kesalahan 
c.  Banyak kesalahan 
d.  Salah semua 

 
4 
3 
2 
1 

 
8 
6 
4 
2 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang  

 

Nilai= ����� ���� ���������
��� ��� � ����� ��

 x Nilai makasimal  
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Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No.  Kategori  Skor  
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik 70-84 
3. Cukup 55-69 
4. Kurang  0-54 
Nilai= ����� ���� ���������

��� ��� � ����� ��
 x Nilai makasimal (100)=  

 

  

Brebes,   Februari 2010 

Guru Kelas     Peneliti 

 

Sri Hartuti, S.Pd.     Rizky Hardiati Shabrina 

NIP 19530815 197401 2 002    NIM 2101407171 

 

 

       Kepala Sekolah 

 

Abidin, S.Pd. 

NIP 19631129 198405 1 001 
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Lampiran II 

Siklus I (pertemuan kedua) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah  : SD N 01 Dukuhtengah 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas   : IV/ II 

Alokasi Waktu : 2 X 35 (1X pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  
 Mengungkapakan pikiran perasaan dan informasi secara tertulis dalam 
bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar  
Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 
memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, 
dll) 

C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu menulis karangan 
deskripsi dengan penggunaan ejaan huruf besar, tanda koma, dan tanda titik 
yang benar. 

D. Materi Pembelajaran 
1) Pengertian karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan,menggambarkan, 
memberikan suatu peristiwa atau objek hasil pengindraan dengan 
menyertakan bukti-bukti kuat sehingga pembaca seolah-olah terlibat di 
dalamnya secara langsung. 

2) Ciri-ciri karangan 
a. Karangan deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu 
b. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya yang melibatkan 

kesan indera  
c. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami 

sendiri. 
3) Langkah-langkah menyusun karangan 

a. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan, 
b. Tentukan tujuan, 
c. Mengumpulkan data dengan mengamati objek, 
d. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik, dan 
e. Menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan  

tema yang ditentukan. 
E. Model Pembelajaran 

a. Metode: Sugesti imajinasi 
b. Ceramah 
c. Tanya jawab 
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d. Diskusi 
e. performansi 

 
F. Skenario Pembelajaran (pertemuan kedua) 

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran Metode  
 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengkondisikan siswa untuk 
siap mengikuti proses pembelajaran 

2. Guru menyampaikan tujuan dan 
manfaat pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi kepada 
siswa untuk tetap semangat dalam 
belajar menulis karangan deskripsi 

Ceramah 
 
Ceramah 
 
Ceramah  

5 menit 

Kegiatan Inti 
 

Eksplorasi 
1. Guru mengingatkan kembali materi 

pada pertemuan sebelumnya yaitu 
menulis karangan deskripsi. 

2. Siswa mendengarkan dan mencatat hal-
hal yang penting mengenai materi 
tersebut. 

3. Guru menjelaskan tugas yang harus 
dikerjakan siswa pada saat itu, yaitu 
menulis karangan deskripsi 

 

 
Ceramah 
 
 
Ceramah 
 
 
Tanya jawab 
 
 

60 menit 

Elaborasi 
1. Guru bersama siswa berdiskusi  

mengenai materi menulis karangan 
deskripsi yang masih dianggap sulit 
oleh siswa  

2. Guru mengingatkan kembali 
langkah-langkah pembelajaran pada 
pertemuan yang lalu 

3. Guru meminta siswa menulis 
karangan deskripsi dengan tema 
pariwisata dengan beracuan pada 
metode sugesti imajinasi dan media 
gambar berbasis komputer yang 
digunakan pada pertemuan lalu 

4. Setelah selesai menulis karangan 
deskripsi siswa menukarkan hasil 
tulisannya dengan teman 
sebangkunya 

5. Siswa bersama guru melakukan 
tanya jawab untuk menyunting 
karangan. 

6. Siswa mengembalikan karangan 
deskripsi pada pemiliknya. 

 
Tanya jawab 
 
 
 
Tanya jawab 
 
 
Sugesti 
imajinasi 
 
 
 
 
Tanya jawab 
 
 
Tanya jawab 
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 Konfirmasi 
1. Guru menawarkan kepada siswa 

untuk mempresentasikan hasil 
karangannya 

2. Siswa maju ke depan untuk 
mempresentasikan hasil 
karangannya 

3. Siswa mengumpulkan hasil 
karangannya kepada guru untuk di 
evaluasi 

 
Tanya jawab 
 
 
Performansi 

 

Penutup 1. Guru dan siswa melakukan refleksi 
2. Guru menyimpulkan materi 

pembelajaran pada hari itu 
3. Guru meminta siswa untuk mengisi 

catatan harian 
4. Guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan mengucapkan 
salam 

Tanya jawab 
Ceramah 
 
Ceramah  
 
Tanya jawab 

5 menit 

      G. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku paket Bahasa Indonesia: Edi Warsidi dan Farika 
2.  Kertas HVS 
3. Multimedia gambar berbasis komputer 

H. Penilaian 

Indikator pencapaian 
kompetensi 

Teknik 
penilaian 

Bentuk 
penilaian 

Instrumen 

1. Mampu 
mengembangkan 
ide pokok menjadi 
karangan dari 
tayangan gambar  

Tes menulis Karya 
siswa 

1. Buatlah 
karangan 
deskripsi  sesuai 
dengan ide 
pokok dari 
gambar yang 
ditayangkan tadi 
minimal lima 
kalimat! 

2. Mampu 
menyunting 
karangan deskripsi 
yang telah dibuat 

Tes perbuatan Karya 
siswa 

2. Suntinglah 
karangan narasi 
yang telah di 
buat dari segi isi, 
ejaan, dan 
bahasa! 
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1. Penilaian Proses 
Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

2. Penilaian Hasil 
Penilaian hasil dilakukan dengan menilai hasil individu berdasarkan 
aspek menulis karangan deskripsi 

Pedoman penskoran 

Skor Penilaian 

No  Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 
Maksimal 1 3 3 4 

A. Pendeskripsian  
1. Keterlibatan aspek pancaindra 
2. Kesan hidup 
3. Imajinasi 
4. Menunjukan objek yang ditulis 
5. Memusatkan pada objek yang ditulis 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
5 
5 
6 
4 
4 

 
20 
20 
24 
16 
16 

B. Organisasi Isi 
6.  Kesesuaian isi dengan judul 
7. Kohesi dan koherensi 

 
 
 

   
 
 

 
4 
4 

 
16 
16 
 

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
8. Pemilihan kata 
9. Ejaan dan tanda baca 
10. Kerapian tulisan 

 
 
 

   
 
 
 

 
2 
2 
2 

 
8 
8 
8 

 Jumlah       152 
 

Nilai: ��� ��� ���� ���������
��� ��� � ����� ��  X Skor maksimal (100)= 

 

Pedoman Penilaian 

No.  Aspek Penilaian Bobot Skor 
maksimal 

Kategori  

A. Pendeskripsian 
1. Keterlibatan aspek pancaindera 
a. Melibatkan semua indera 
b.  Melibatkan dua indera 
c. Melibatkan satu indera 
d. Tidak melibatkan indera  

 
 
4 
3 
2 
1 

 
 
20 
15 
10 
5 

 
 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
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 2. Imajinasi 
a. Kualitas pengolahan idenya sangat 

baik. 
b. Kualitas pengolahan idenya baik. 
c.  Kualitas pengolahan idenya cukup. 
d.  Kulitas pengolahan idenya kurang. 

 
4 
 
3 
2 
1  

 
24 
 
18 
12 
6 
 

 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 

 3. Kesan hidup 
a. Melukiskan objek secara nyata, 

kesan hidup benar-benar terasa. 
b. Melukiskan objek kurang sempurna, 

kesan hidup cukup terasa. 
c. Melukiskan objek tidak secara 

keseluruhan, kesan hidup kurang 
terasa. 

d. Melukiskan objek secara lugas,    
kesan hidup tidak terasa. 

 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 
20 
 
 
15 
 
10 
 
5 

 
Sangat baik 
 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

 4. Menunjukan objek yang ditulis 
a. Menunjukan objek secara 

keseluruhan. 
b. Menunjukan letak, situasi, dan    

kondisi objek. 
c. Menunjukan letak dan situasi  objek. 
d. Menunjukan letak objek 

 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
16 
 
12 
 
8 
 
4 

 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

 5. Memusatkan uraian pada objek yang 
ditulis. 
a. Uraian terpusat pada objek yang 

ditulis. 
b. Sedikit melibatkan objek lain. 
c. Setengah tulisan melibatkan objek    

yang lain. 
d. Uraian terpusat pada objek yang   

lain. 

 
 
4 
 
3 
2 
 
1 

 
 
16 
 
12 
8 
 
4 

 
 
 

B. Organisasi Isi 
6. Kesesuaian judul dengan isi 
a. Judul menarik, singkat, provokatif, 

relevan selaras dengan isi karangan. 
b. Judul menarik, singkat, relevan 

selaras dengan isi karangan. 
c. Judul kurang menarik, cukup 

relevan selaras dengan isi karangan. 
d. Judul tidak menarik, tidak relevan 

dengan isi karangan 
7. Kohesi dan koherensi 
a. Keterpaduan isi paragraf dan 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
4 

 
 
16 
 
12 
 
8 
 
4 
 
 
16 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 
 
 
Sangat baik 
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Nilai= ����� ���� ���������
��� ��� � ����� ��  x Nilai makasimal  

 

 

Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No.  Kategori  Skor  
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik 70-84 
3. Cukup 55-69 
4. Kurang  0-54 

 Nilai= ����� ���� ���������
��� ��� � ����� ��

 x Nilai makasimal  

 

 

 

antarkalimat jelas. 
b. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat cukup jelas. 
c. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat kurang jelas. 
d. Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat tidak jelas. 

 
3 
 
2 
 
1 

 
12 
 
8 
 
4 

 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang  

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
      8. Pemilihan kata 

a. Tepat, bermakna tunggal, singkat, 
bervariasi, ekspresif, dan menarik. 

b. Tepat, bermakna tunggal, bervariasi, 
ekspresif, dan menarik. 

c. Bermakna ambigu, singkat, 
bervariasi, dan menarik. 

d. Kurang tepat dan bermakna ambigu. 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
8 
 
6 
 
4 
 
2 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup  
 
Kurang 

 9. Ejaan dan tanda baca 
a. Sangat sempurna  
b. Sedikit kesalahan 
c.  Banyak kesalahan 
d. Salah semua 

 
4 
3 
2 
1 

 
8 
6 
4 
2 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang  

 10. Kerapian tulisan 
a. Jelas terbaca dan bersih 
b. Terbaca dan cukup bersih 
c. Terbaca dan tidak bersih 
d. Tidak terbaca dan tidak bersih 

 
4 
3 
2 
1 

 
8 
6 
4 
2 
 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang 
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Brebes,   Februari 2010 

Guru Kelas     Peneliti 

 

Sri Hartuti, S.Pd.     Rizky Hardiati Shabrina 

NIP 19530815 197401 2 002    NIM 2101407171 

       Kepala Sekolah 

 

Abidin, S.Pd. 

NIP 19631129 198405 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


203 
 

 
 

Lampiran III 

Siklus 2 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah   : SD N 01 Dukuhtengah 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/ Semester : IV/ II 

Alokasi Waktu : 3X35 (1X pertemuan) 

A. Standar Kompetensi  

Mengungkapakan pikiran perasaan dan informasi secara tertulis dalam bentuk       
karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi Dasar  

Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 
penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

C. Tujuan Pembelajaran 

      Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu menulis 
karangan deskripsi dengan menggunakan ejaan huruf besar, tanda koma, dan 
tanda titik yang benar. 

  D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian karangan deskripsi 
 Karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan, menggambarkan, 
memberikan suatu peristiwa atau objek hasil pengindraan dengan menyertakan 
bukti-bukti kuat sehingga pembaca seolah-olah terlibat di dalamnya secara 
langsung. 

2. Ciri-ciri karangan deskripsi 
a. Karangan deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu 
b. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan 

kesan indera 
c. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami 

sendiri. 
3. Langkah-langkah Menyusun Karangan Deskripsi 

a. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan, 
b. Tentukan tujuan, 
c. Mengumpulkan data dengan mengamati objek 
d. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik 
e. Menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan 

tema yang ditentukan 
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4. Contoh karangan 
Desa Nambahdadi 

Tepat pukul 06.00 aku terbangun, diiringi dengan suara-suara ayam yang 

berkokok seolah menyanyi sambil membangunkan orang-orang yang masih 

tertidur. Serta dapat ku lihat burung-burung yang berterbangan meninggalkan 

sarangnya untuk mencari makan. Dari timur sang surya menyapaku dengan 

malu-malu untuk menampakkan cahayanya. Aku berjalan kehalaman depan 

rumah tepat dihadapan ku ada sebuah jalan besar untuk berlalu lintas dari 

kejauhan terlihat sawah-sawah milik para petani yang ditanami padi masih 

berwarna hijau terlihat sangat sejuk, indah, dan damai. Dari kejauhan pula 

terlihat seorang petani yang sedang membajak sawahnya yang belum ditanami 

tumbuhan, dan ada juga petani yang sedang mencari rumput untuk makanan 

binatang peliharaannya seperti kambing, sapi, dan kerbau. Didesa ku rata-rata 

penduduknya bekerja sebagai petani. 

Pagi ini terlihat sangat sibuk, dijalan-jalan terlihat ibu-ibu yang tengah 

berjalan menuju pasar untuk berjualan sayuran. Tetangga ku seorang peternak 

bebek juga tidak kalah sibuknya dengan orang-orang. Pagi-pagi sekali dia 

berjalan menggiring bebek-bebeknya ke rawa dekat sawah untuk mencari 

makanan, bebek-bebek yang pintar mereka berbaris dengan rapi. Sungguh 

pemandangan yang sangat menarik dilihat ketika kita bangun tidur. Di 

halaman rumah kakekku yang menghadap ke timur terdapat pohon-pohon 

yang rindang, ada pohon mangga yang sedang berbuah sangat lebat, 

disamping kiri pohon mangga terdapat pula pohon jambu air yang belum 

berbuah karena belum musimnya. Dan disebelah kanan rumah ada pohon 

rambutan yang buahnya sangat manis rasanya. Sungguh pemandangan yang 

indah desa yang sangat asri dan damai ini adalah desa tempat tinggal kakek ku 

serta tempat kelahiran ku. Desa yang bernama Nambahdadi ini adalah tempat 

yang paling sering aku kunjungi saat liburan. Selain bias bertemu kakek dan 

nenek aku juga bias melihat pemandangan yang indah nan damai. 
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 E. Model Pembelajaran 

1. Metode: Sugesti imajinasi 
2. Ceramah 
3. Tanya jawab 
4. Diskusi  
5. performansi 

F. Skenario Pembelajaran 

Tahap Uraian Kegiatan Pembelajaran Metode  
 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengkondisikan siswa untuk 
siap mengikuti proses pembelajaran 

2. Guru mengingatkan kepada siswa 
tentang kompetensi yang akan 
dicapai dalam pembelajaran pada 
hari itudan manfaatnya. 

3. Guru memancing siswa tentang 
materi menulis karangan deskripsi 
yang telah diajarkan sebelumnya. 

Ceramah 
 
 
Ceramah 
 
 
Tanya jawab 
 
 

5 menit 

Kegiatan Inti 
 

Eksplorasi 
1. Guru menyampaikan kembali materi 

pembelajaran menulis deskripsi 
sebagai tindak lanjut pembelajaran 
yang lalu 

2. Guru mengulas kembali hasil tes 
siklus I 

3. Guru menyampaikan kelemahan-
kelemahan siswa pada pembelajaran 
siklus I. 

4. Guru memberikan solusi atas 
kesulitan yang dihadapi siswa yaitu 
menjelaskan bagaimana penggunaan 
ejaan dan tanda baca yang benar 

5. Siswa diminta untuk  kembali  ke 
kelompok asalnya sesuai dengan 
kelompok pada pertemuan yang lalu 

6. Guru menjelaskan tugas yang harus 
dikerjakan siswa saat pembelajaran. 

7. Guru menyiapkan multimedia 
gambar berbasis komputer sebagai 
media pembelajaran dengan dibantu 
oleh siswa dengan objek yang 
berbeda. 

 
Tanya jawab 
 
 
 
Tanya jawab 
 
ceramah 
 
 
ceramah 
 
 
 
 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
 
 

60 menit 
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Elaborasi 
1. Siswa menyimak tayangan 

multimedia gambar berbasis 
komputer 

2. Siswa mencatat ide pokok yang saat 
menyimak tayangan  gambar berbais 
komputer sebagai bahan untuk 
membuat karangan deskripsi 

3. Siswa mengembangkan kerangka 
karangan menjadi sebuah karangan 
yang utuh 

Konfirmasi 
1. Setelah membuat karangan deskripsi 

dengan sesuai dengan tema dari 
tayangan multimedia gambar 
berbasis komputer  siswa 
menukarkan hasil pekerjaanya 
dengan teman sebangku untuk saling 
menanggapi 

2. Siswa mempresentasikan hasil 
karangannya di depan kelas dan 
ditanggapi oleh guru dan siswa yang 
lain 

3. Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa yang maju 
mempresentasikan hasil 
karangannya. 

4. Siswa mengumpulkan hasil 
karangan deskripsi kepada guru 
untuk dievaluasi 

 
Sugesti imajinasi 
 
Sugesti imajinasi 
 
 
 
Sugesti imajinasi 
 
 
 
Tanya jawab 
 
 
 
 
 
Tanya jawab 
 
performansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penutup 1. Guru dan siswa melakukan refleksi 
2. Guru meminta kepada siswa untuk 

mempelajari kembali karangan 
deskripsi 

3. Guru meminta siswa untuk mengisi 
catatan harian  

4. Guru mengakhiri kegiatan 
pembelajaran dengan mengucapkan 
salam 

Tanya jawab 
Ceramah 
 
 
Tanya jawab 
 
Ceramah  

5 menit 

G. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Buku paket Bahasa Indonesia: Edi Warsidi dan Farika 
2. Kertas HVS 
3. Multimedia gambar, LCD 
4. Speaker 
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H. Penilaian 

Indikator pencapaian 
kompetensi 

Teknik 
penilaian 

Bentuk 
penilaian 

Instruments 

1. Mampu 
mengembangkan 
ide pokok menjadi 
karangan dari 
gambar yang 
ditayangkan 

Tes menulis Karya siswa 1. Buatlah 
karangan 
deskripsi  
sesuai dengan 
ide pokok dari 
gambar yang 
ditayangkan! 

2. Mampu 
menyunting 
karangan deskripsi 
yang telah dibuat 

Tes perbuatan Karya siswa 2. Suntinglah 
karangan 
deskripsi yang 
telah dibuat! 

 
3. Penilaian Proses 

Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung 
4. Penilaian Hasil 

Penilaian hasil dilakukan dengan menilai hasil individu berdasarkan 
aspek menulis karangan deskripsi 

 
Pedoman penskoran 
Skor penilaian 

No  Aspek Penilaian Skala Bobot Skor 
Maksimal 1 3 3 4 

A. Pendeskripsian  
1. Keterlibatan aspek pancaindera 
2. Kesan hidup 
3. Imajinasi 
4. Menunjukan objek yang ditulis 
5. Memusatkan pada objek yang ditulis 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
5 
5 
6 
4 
4 

 
20 
20 
24 
16 
16 

B. Organisasi Isi 
6.  Kesesuaian isi dengan judul 
7. Kohesi dan koherensi 

 
 
 

   
 
 

 
4 
4 

 
16 
16 

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
8. Pemilihan kata 
9. Ejaan dan tanda baca 
10. Kerapian tulisan 

 
 
 

   
 
 
 

 
2 
2 
2 

 
8 
8 
8 

 Jumlah       152 
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Nilai: ��� ��� ���� ���������
��� ��� � ����� ��

 X Skor maksimal (100)= 

Penilaian karangan deskripsi 

No.  Aspek Penilaian Bobot Skor 
maksimal 

Kategori  

A. Pendeskripsian 
1. Keterlibatan aspek pancaindera 
a) melibatkan semua indera, 
b) melibatkan dua indera, 
c) melibatkan satu indera, 
d) tidak melibatkan indera.  

 
 
4 
3 
2 
1 

 
 
20 
15 
10 
5 

 
 
Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 

 2. Imajinasi 
a) kualitas pengolahan idenya sangat 

baik, 
b) kualitas pengolahan idenya baik, 
c) kualitas pengolahan idenya cukup, 
d) kulitas pengolahan idenya kurang. 

 
4 
 
3 
2 
1  

 
24 
 
18 
12 
6 
 

 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup 
Kurang 
 

 3. Kesan hidup 
a) melukiskan objek secara nyata, kesan 

hidup benar-benar terasa, 
b) melukiskan objek kurang sempurna, 

kesan hidup cukup terasa, 
c) melukiskan objek tidak secara 

keseluruhan, kesan hidup kurang 
terasa, 

d) melukiskan objek secara lugas,    
kesan hidup tidak terasa. 

 
4 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 
20 
 
 
15 
 
10 
 
5 

 
Sangat baik 
 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 

 4. Menunjukan objek yang ditulis 
a) menunjukan objek secara 

keseluruhan, 
b) menunjukan letak, situasi, dan    

kondisi objek, 
c) menunjukan letak dan situasi  objek, 
d) Menunjukan letak objek. 

 
4 
 
3 
 
2 
1 

 
16 
 
12 
 
8 
4 

 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
Kurang 

 5. Memusatkan uraian pada objek yang 
ditulis. 
a) uraian terpusat pada objek yang 

ditulis, 
b) sedikit melibatkan objek lain, 
c) setengah tulisan melibatkan objek   

yang lain, 
d) uraian terpusat pada objek yang   

lain. 

 
 
4 
 
3 
2 
 
1 

 
 
16 
 
12 
8 
 
4 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup 
 
Kurang 
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B. Organisasi Isi 
6. Kesesuaian judul dengan isi 
a) judul menarik, singkat, provokatif, 

relevan selaras dengan isi karangan. 
b) judul menarik, singkat, relevan 

selaras dengan isi karangan. 
c) Judul kurang menarik, cukup relevan 

selaras dengan isi karangan. 
d) Judul tidak menarik, tidak relevan 

dengan isi karangan. 
7. Kohesi dan koherensi 
a) Keterpaduan antarparagraf dan 

antarkalimat jelas. 
b) Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat cukup jelas. 
c)  Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat kurang jelas. 
d) Keterpaduan isi paragraf dan 

antarkalimat tidak jelas. 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
16 
 
12 
 
8 
 
4 
 
 
16 
 
12 
 
8 
 
4 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang 
 
 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup 
 
Kurang  

C. Penggunaan Bahasa dan EYD 
       8. Pemilihan kata 

a) Tepat, bermakna tunggal, singkat, 
bervariasi, ekspresif, dan menarik. 

b) Tepat, bermakna tunggal, bervariasi, 
ekspresif, dan menarik. 

c) Bermakna ambigu, singkat, 
bervariasi, dan menarik. 

d) Kurang tepat dan bermakna ambigu. 

 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 
8 
 
6 
 
4 
 
2 

 
 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup  
 
Kurang 

 9. Ejaan dan tanda baca 
a) sangat sempurna  
b) sedikit kesalahan 
c) banyak kesalahan 
d) salah semua 

 
4 
3 
2 
1 

 
8 
6 
4 
2 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang  

 10. Kerapian tulisan 
a) Jelas terbaca dan bersih 
b) Terbaca dan cukup bersih 
c) Terbaca dan tidak bersih 
d) Tidak terbaca dan tidak bersih 

 
4 
3 
2 
1 

 
8 
6 
4 
2 
 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup  
Kurang 
 

Nilai= ����� ���� ���������
��� ��� � ����� ��

 x Nilai makasimal  
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Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No.  Kategori  Skor  
1. Sangat baik 85-100 
2. Baik 70-84 
3. Cukup 55-69 
4. Kurang  0-54 
          Nilai= ����� ���� ���������

��� ��� � ����� ��
 x Nilai maksimal  

 

Brebes,   Februari 2010 

Guru Kelas     Peneliti 

 

Sri Hartuti, S.Pd.     Rizky Hardiati Shabrina 

NIP 19530815 197401 2 002    NIM 2101407171 

                                                        

         Kepala Sekolah 

 

Abidin, S.Pd. 

NIP 19631129 198405 1 001 
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Lampiran 5 

PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I DAN SIKLUS II 

Nama Sekolah: SD N 01 Dukuhtengah 

Hari/Tanggal : 

Kelas  : IV 

Berikan tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini! 

No. Aspek Pengamatan Keterangan 

 1 2 3 4 5 6 7  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

       1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
dengan baik 

 

 

2. Siswa merespon positif dan tertarik 
terhadap metode sugesti imajinasi melalui 
media gambar berbasis komputer 

 

 

3. Siswa aktif dalam mengamati media yang 
disediakan guru 

 

 

4. Siswa aktif berdiskusi menentukan ide-ide 
pokok dari tayangan movie maker. 

 

5. Siswa menulis karangan deskripsi dengan 
sikap yang baik, tidak ramai, dan tidak 
mengganggu temannya 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29 

30. 

31. 

 

 

 

6. Siswa aktif mengerjakan tugas menulis 
karangan deskripsi dengan serius dan 
tekun 

 

 

 

 

 

 

 

7. Siswa berpartisipasi dalam melakukan 
refleksi apabila menemui kesulitan 

Keterangan: 

(v) perilaku positif 

(-) perilaku negatif 
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Lampiran 6 

PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS I DAN II 

Nama Siswa  : 

Kelas/No Absen : 

Hari/ tanggal  : 

 

1. Apakah kalian tertarik mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

yang baru saja dilakukan? 

2. Kemudahan dan kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran 

menulis  yang baru saja dilakukan? 

3. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapat pembelajaran menulis yang 

baru saja dilakukan? 

4. Bagaimana kesan dan saran kalian setelah mengikuti pembelajaran 

menulis? 
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Lampiran 7 

PEDOMAN JURNAL GURU SIKLUS I DAN II 

Nama   : 

Kelas/ No Absen : 

Hari/ tanggal  : 

 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi? 

2. Tingkah laku siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi? 

3. Bagaiaman respon siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi? 

4. Bagaimana keaktifan siswa selama pembelajaran menulis karangan 

deskripsi? 

5. Bagaiaman situasi dan suasana selama proses pembelajaran? 
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I DAN SIKLUS II 

No. Responden : 

Kelas/ No absen : 

Hari/ Tanggal  : 

1. Apakah kamu berminat mengikuti pembelajaran menulis yang baru saja 

dilakukan? 

2. Apakah pendapat kamu mengenai penjelasan guru dalam pembelajaran 

menulis yang baru saja dilakukan? 

3. Apakah kamu mengalami kesulitan ketika menulis? 

4. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis yang baru saja 

dilakukan? 

5. Apakah anda merasa lebih mudah setelah mengikuti pembelajaran menulis 

yang baru saja dilakukan? 
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Lampiran 9 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO SIKLUS I DAN SIKLUS II 

1. Aktivitas siswa saat melakukan apersepsi, 

2. Aktivitas siswa menerima penjelasan guru, 

3. Aktivitas siswa membaca contoh karangan deskripsi, 

4. Aktivitas siswa saat menyaksikan tayangan movie maker, 

5.  Aktivitas siswa menulis karangan  deskripsi, 

6. Aktivitas siswa presentasi hasil karangan, dan 

7. Aktivitas peneliti saat melakukan refleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


217 
 

 
 

Lampiran 10 

Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Siklus 1 

No. Nama A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Nilai 
1. Nurkhasanah 5 6 10 8 4 4 4 4 4 4 34 
2. Rinanto 15 24 15 12 16 16 12 6 4 8 84 
3. Elawati 10 12 15 8 8 12 8 4 4 4 56 
4. Amelia 15 18 15 12 12 8 12 6 6 6 72 
5. Dedi 

Setiawan 
15 18 10 12 12 12 12 6 6 8 73 

6. Erlang 
Pramana.  

15 12 10 12 8 12 8 6 4 4 59 

7. Fatyatun 
Khasanah 

15 18 10 12 12 12 12 6 4 4 69 

8. Fitri Aryani 10 12 10 8 8 8 8 4 4 6 51 
9. Guntur 

Prasetyo 
10 12 10 12 12 8 12 6 4 6 54 

10. Ika Tri 
Mulyani 

20 18 15 12 12 12 16 6 8 4 81 

11. M. Jenio 15 12 15 12 12 12 12 6 4 6 69 
12. Mei 

Wulandari 
15 18 10 12 12 12 12 6 6 8 73 

13. Mellynda 
Puspita. P 

15 12 10 12 12 8 8 6 6 4 61 

14. M. Afrizal 
Alifia 

10 12 15 12 12 12 8 6 4 6 62 

15. M. Tulus 
Hermawan 

15 12 15 12 12 12 12 6 6 8 72 

16. M. Azka 
Firozy 

10 6 10 12 8 12 8 4 4 4 51 

17. Nur Laeli 
Oktaviatin 

15 18 15 12 12 12 12 4 6 8 75 

18. Puspita Sari 15 24 15 12 8 16 12 6 4 6 77 
19. Rima 

Nurhikmah 
10 18 10 8 8 8 12 6 4 4 57 

20. Suharjo 20 18 15 16 8 12 12 8 4 6 78 
21. Shayrul 

Supardi 
15 18 15 12 8 12 12 6 4 4 69 

22. Wiandra 10 18 10 12 8 8 12 6 4 4 60 
23. Winda Ayu.  15 24 20 12 12 12 12 6 4 6 80 
24. Dian Putri U 10 12 10 12 12 12 12 6 4 6 63 
25. M. Tegar R 15 18 15 8 12 12 8 8 4 4 68 
26. Hemalia Putri 15 18 15 8 12 12 8 8 6 6 71 
27. Wahyu 15 12 15 12 12 12 12 4 6 6 69 
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Wardani 
28. Muarif 15 18 15 12 12 12 8 6 6 4 71 
29. Damayanti 10 6 10 12 12 12 12 6 6 6 60 
30. Siti Masitoh 5 6 5 8 4 8 4 4 4 6 35 
31. Dwi Kusuma  15 12 10 12 12 12 12 6 4 6 66 
 

Keterangan: 

1. A1:  Aspek keterlibatan pancaindra 
2. A2: Aspek imajinasi 
3. A3:   Aspek kesan hidup 
4. A4:  Aspek menunjukkan objek yang ditulis 
5. A5: Aspek kesesuaian judul dengan isi 
6. A6: Aspek kohesi dan koherensi 
7. A7: Aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis 
8. A8: Aspek pemilihan kata 
9. A9: Aspek ejaan dan tanda baca 
10. A10: Aspek kerapian tulisan 

NA:  ����� �� ��������� ��1��2��3� �4� �5� �6� �7��8��9��10�
����� � ����� ��

X Skor maksimal 
(100) 
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Lampiran 11 

Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Siklus II 

No. Nama A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Nilai 
1. Nurkhasanah 10 12 10 12 8 8 12 6 4 6 56 
2. Rinanto 20 18 20 12 16 16 12 8 6 8 89 
3. Elawati 15 12 15 12 12 12 12 4 6 4 68 
4. Amelia 15 18 15 12 12 12 12 6 6 6 75 
5. Dedi 

Setiawan 
10 12 15 12 12 12 12 6 6 8 69 

6. Erlang 
Pramana. 

15 12 15 12 12 16 8 4 4 4 67 

7. Fatyatun 
Khasanah 

15 18 15 12 12 12 12 8 6 6 69 

8. Fitri Aryani. S 15 12 15 12 12 12 12 6 6 6 71 
9. Guntur 

Prasetyo 
10 12 10 8 12 12 12 4 4 6 65 

10. Ika Tri 
Mulyani 

15 18 15 12 12 12 12 8 6 6 76 

11. M. Jenio 15 18 15 12 12 12 16 8 8 8 81 
12. Mei 

Wulandari 
20 18 20 12 12 12 12 8 6 8 84 

13. Mellynda 
Puspita. P 

15 12 15 12 12 16 16 8 6 8 78 

14. M. Afrizal 
Alifia 

15 18 15 12 12 12 8 4 6 4 69 

15. M. Tulus 
Hermawan 

15 18 20 12 16 12 12 6 6 6 80 

16. M. Azka 
Firozy 

10 18 10 12 12 12 8 6 6 6 65 

17. Nur Laeli 
Oktaviatin 

20 18 15 12 12 8 12 6 8 8 75 

18. Puspita Sari 20 24 20 16 12 12 12 6 6 8 89 
19. Rima 

Nurhikmah 
10 12 10 8 12 12 12 4 4 4 57 

20. Suharjo 20 24 20 12 12 12 12 8 6 8 88 
21. Shayrul 

Supardi 
20 18 15 16 16 12 12 6 6 4 82 

22. Wiandra 20 12 15 12 12 12 12 6 6 6 71 
23. Winda Ayu. R 20 24 20 12 12 12 12 6 6 4 84 
24. Dian Putri U 15 12 10 12 12 12 16 6 6 6 70 
25 M. Tegar R 15 18 15 16 16 12 12 6 8 6 81 
26 Hemalia Putri 15 12 15 8 12 12 12 8 8 8 72 
27. Wahyu 15 18 15 12 12 12 12 8 6 6 76 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


220 
 

 
 

Wardani 
28. Muarif 15 18 15 12 12 12 16 8 6 6 78 
29 Damayanti 15 18 15 12 12 12 12 8 6 6 76 
30. Siti Masitoh 10 12 10 8 8 12 12 4 4 6 56 
31. Dwi Kusuma 

W 
15 12 15 12 12 8 12 6 6 6 68 

 

Keterangan: 

1. A1:  Aspek keterlibatan pancaindra 
2. A2: Aspek imajinasi 
3. A3:   Aspek kesan hidup 
4. A4:  Aspek menunjukkan objek yang ditulis 
5. A5: Aspek kesesuaian judul dengan isi 
6. A6: Aspek kohesi dan koherensi 
7. A7: Aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis 
8. A8: Aspek pemilihan kata 
9. A9: Aspek ejaan dan tanda baca 
10. A10: Aspek kerapian tulisan 

NA: ����� �� ��������� ��1� �2� �3� �4��5��6��7��8� ㄵ9� �10�
����� � ����� �� X Skor maksimal 

(100) 
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Lampiran 12 

HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

Nama Sekolah  : SD Negeri 01 Dukuhtengah 

Hari/Tanggal  : Rabu, 16 Februari 2011 

Kelas   : IV 

Berikan tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini. 

No Aspek Pengamatan Keterangan 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik, 

2. Siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap metode sugesti imajinasi 

melalui media gambar berbasis 

komputer 

3. Siswa aktif dalam mengamati media 

yang disediakan guru 

4. Siswa aktif berdiskusi menentukan 

ide-ide pokok dari tayangan movie 

maker 

5. Siswa menulis karangan deskripsi 

dengan sikap yang baik, tidak ramai, dan 

tidak mengganggu temannya 

6. Siswa aktif mengerjakan tugas 

menulis karangan deskripsi dengan 

serius dan tekun 

7. Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi apabila menemui kesulitan 

 

1. - - - - V V - 
2. V V V V V V V 
3. V - V - V - - 
4. V V V V - V - 
5. V V V V - V - 
6. - V - - V - - 
7. V V V V - V - 
8. V V V V V - - 
9. V V - - V - - 
10. V V V V V V V 
11. V V V V V - - 
12. V V V V V V - 
13. V - V V - - - 
14. V V - V - - - 
15. V V V V V V - 
16. - V - V V V - 
17. V V V V V V - 
18. V V V V V V - 
19. - - V - V V - 
20. V V V V V V - 
21. V V V - - - - 
22. V V - - - V - 
23. V V V V V V V 
24. V V V V - - - 
25. V V V - - - - 
26. V V V V V V V 
27. V V V V V V - 
28. V V V V V V - 
29. - V V - V V - 
30. - V - - V - - 
31. V V V - V V - 
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Keterangan: 

(v) perilaku positif 

(-) perilaku negatif 
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Lampiran 13 

HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

Nama Sekolah  : SD Negeri 01 Dukuhtengah 

Hari/Tanggal  : Selasa, 22 Februari 2011 

Kelas   : IV 

Berikan tanda check list (v) pada kolom lembar observasi berikut ini! 

No Aspek Pengamatan Keterangan 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dengan baik, 

2. Siswa merespon positif dan tertarik 

terhadap metode sugesti imajinasi melalui 

media gambar berbasis komputer 

3. Siswa aktif dalam mengamati media yang 

disediakan guru 

4. Siswa aktif berdiskusi menentukan ide-

ide pokok dari tayangan movie maker 

5. Siswa menulis karangan deskripsi dengan 

sikap yang baik, tidak ramai, dan tidak 

mengganggu temannya 

6. Siswa aktif mengerjakan tugas menulis 

karangan deskripsi dengan serius dan tekun 

7. Siswa berpartisipasi dalam melakukan 

refleksi apabila menemui kesulitan 

 

1. V - V - - - - 
2. V V V V V V V 
3. V V V V V V - 
4. V V V V V V - 
5. V V V V V V - 
6. V V V V V V - 
7. V V V V V V - 
8. V V V V V V V 
9. V - V - - - - 
10. V V V V V V V 
11. V V V V V V V 
12. V V V V V V V 
13. V V V V V V V 
14. V V V V V V V 
15. V V V V V V - 
16. V V V V V - - 
17. V V V V V V V 
18. V V V V V V - 
19. V - V V V - V 
20. V V V V V V V 
21. V V V V V V V 
22. V V V V V V V 
23. V V V V V V V 
24. V V V V V V V 
25. V V V V V V V 
26. V V V V V V V 
27. V V V V V V V 
28. V V V V V V V 
29. V V V V V V V 
30. V V V - - - - 
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31. V V V - V - V 

Keterangan: 

(v) perilaku positif 

(-) perilaku negatif 
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Lampiran 14 

HASIL JURNAL SISWA SIKLUS I 

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam jurnal siswa sebagai berikut. 

1. Apakah kalian tertarik mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 
yang baru saja dilakukan? 
Jawab:  
Dari jumlah siswa 30 sebanyak 29 siswa yang mengungkapkan 
ketertarikannya. Alasan siswa senang dengan pembelajaran ini karena 
pembelajaran yang baru saja dilakukan belum pernah dilaksanakan. Ada 2 
siswa merasa kurang senang dan tertarik karena merasa belum bisa 
mengikuti pembelajaran yang baru saja dilakukan. 

2. Kemudahan dan kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran 
menulis karangan deskripsi yang baru saja dilakukan? 
Jawab:  
Kemudahan dengan metode ini siswa dapat menggambarkan objek yang 
ditentukan oleh peneliti, walaupun mereka belum pernah melihatnya 
langsung, sehingga dapat dengan mudah dituangkan dalam bentuk 
karangan deskripsi. selain itu, metode dan media yang digunakan ini tidak 
membosankan. Kesulitan siswa adalah menuangkan kata-kata dalam 
karangan. Sebanyak 23 siswa sudah tidak merasa kesulitan dalam 
memahami pembelajaran yang diterapkan peneliti. 

3. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapat pengajaran menulis 
karangan? 
Jawab:  
Sebagian besar siswa merasa senang karena dengan  metode dan media 
pembelajaran yang diterapkan oleh guru siswa tidak merasa tegang saat 
berlangsungnya proses pembelajaran. Ada 3 siswa merasa kurang senang 
dengan pembelajaran yang baru saja dilakukan karena masih belum dapat 
mengikuti proses pembelajaran dengan baik. sebagian besar siswa merasa 
senang saat mengikuti pembelajaran menulis karangan, yaitu berjumlah 28 
siswa. 

4. Bagaimana kesan dan saran kalian setelah mengikuti pengajaran menulis 
yang baru saja dilakukan? 
Jawab:  
Mengenai kesan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan  
merasa senang. Hal ini selain dilihat dari jurnal, peneliti juga menanyai 
semua siswa. Mereka menjawab dengan semangat kalau dirinya senang 
mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi yang baru dilakukan. 
Ada 3 siswa merasa kurang senang. Saran yang diberikan siswa terhadap 
pembelajaran. Mereka merasa senang dengan pembelajaran itu. Sebanyak 
29 siswa memberikan saran yang mendukung terhadap pembelajaran yang 
akan mendatang akan lebih menarik dan menyenangkan. Siswa merasa 
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senang karena selama proses pembelajaran peneliti tidak monoton dalam 
mengajar, suaranya cukup keras, dan sabar ketika menjelaskan materi.   

Lampiran 15 

 HASIL JURNAL SISWA SIKLUS II 

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam jurnal siswa sebagai berikut.  

1. Apakah kalian tertarik mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 
yang baru saja dilakukan? 
Jawab:  
Hampir semua siswa menyatakan tertarik dengan pembelajaran menulis 
karangan. Alasan siswa senang dengan pembelajaran ini karena 
pembelajaran seperti itu belum pernah dilaksanakan, sehingga 
pembelajaran ini merupakan hal yang baru dan dapat menambah 
pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan. ada 1 
siswa merasa kurang senang dan kurang tertarik karena dia merasa ini 
akan membuat pelajaran lebih sulit. 

2. Kemudahan dan kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran 
menulis karangan deskripsi yang baru saja dilakukan? 
Jawab:  
Sebagian besar siswa sudah tidak merasa kesulitan dalam menggunakan 
dan memahami pembelajaran karena dengan metode dan media ini siswa 
dapat membayangkan secara jelas, sehingga dapat dengan mudah 
diungkapkan dalam bentuk karangan deskripsi. selain itu pembelajaran 
jadi tidak membosankan. 

3. Bagaimana perasaan kalian setelah mendapat pengajaran menulis yang 
baru saja dilakukan? 
Jawab:  
Semua siswa merasa senang saat mengikuti pembelajaran menulis 
karangan yang diterapkan oleh guru, siswa tidak merasa tegang saat 
berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan metode dan media yang 
digunakan guru saat belajar siswa juga merasa terhibur, sehingga suasana 
kelas lebih santai. 

4. Bagaiaman kesan dan saran kalian setelah mengikuti pembelajaran 
menulis yang baru saja dilakukan? 
Jawab:  
Siswa merasa senang karena selama proses pembelajaran peneliti tidak 
monoton dalam mengajar, sabar ketika menjelaskan materi dan suaranya 
pun sudah cukup keras. Kesan siswa selama mengikuti pembelajaran 
menulis karangan deskripsi dengan metode sugesti imajinasi melalui 
media gambar berbasis komputer semua siswa mengatakan senang, hal ini 
selain dilihat dari jurnal, peneliti juga menanyai semua siswa. Mereka 
mengangkat jari mereka ketika ditanya perasaan senang, jika mengikuti 
pembelajaran menulis yang diberikan peneliti. 
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Lampiran 16 

 HASIL JURNAL GURU SIKLUS I 

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam jurnal guru adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 
deskripsi? 
Jawab:  
Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 
melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer, terlihat ketika peneliti memasuki kelas, para siswa telah siap di 
tempat duduk masing-masing. Suasana yang mulanya gaduh menjadi 
tenang, ketika peneliti menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 
selama pembelajaran. Kemudian peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai. Siswa mulai tertarik  dengan pembelajaran metode 
sugesti imajinasi menggunakan media gambar berbasis komputer karena  
baru pertama kali mereka ketahui. 

2. Bagaimana tingkah laku siswa dalam pembelajaran menulis karangan 
deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer? 
Jawab:  
Tingkah laku siswa selam proses pembelajaran berjalan baik meskipun ada 
siswa yang kurang merespon. Hal ini ditunjukkan dalam tingkah laku 
siswa yang tidak menjawab pertanyaan guru, tidak mencatat penjelasan 
guru. Meskipun demikian, tidak ditemui tingkah laku yang berarti yang 
dapat menimbulkan kegaduhan dalam kelas tersebut selama proses 
pembelajaran berlangsung. 

3. Bagaiaman respon siswa da;am pembelajaran menulis karangan deskripsi 
melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer? 
Jawab:  
Respon siswa terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 
metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer. Para 
siswa terlihat antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal ini bisa 
dilihat ketika peneliti memberikan apersepsi kepada siswa di awal 
pembelajaran. Selain itu, dapat juga dilihat ketika diskusi kelompok. 

4. Bagaimana keaktifan siswa selama pembelajaran menulis karangan 
deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer? 
Jawab:  
Keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 
metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer 
ditunjukkan melalui  respon siswa yang mau menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan peneliti selama proses pembelajaran 
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berlangsung. Hampir semua siswa masih terlihat malu-malu dan kurang 
percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. 

5. Bagaiaman situasi dan suasana selama proses pembelajaran menulis 
karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar 
berbasis komputer? 
Jawab:  
Situasi dan suasana belajar berjalan lancar, tertib, dan tidak ramai. Hal ini 
karena siswa sangat tertarik mengikuti pembelajaran yang menggunakan 
metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer yang 
merupakan pengalaman baru bagi mereka menggunakan metode dan 
media tersebut dalam pembelajaran. Namun, ada beberapa siswa yang 
berbicara sendiri, memainkan alat tulis di meja, dan kurang 
memperhatikan penjelasa guru. 
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Lampiran 17 

       HASIL JURNAL GURU SIKLUS II 

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam jurnal guru siklus II adalah sebagai 
berikut. 

1. Bagaimana kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 
deskripsi? 
Jawab:  
Siswa sudah siap mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. 
Suasana yang mulanya gaduh menjadi tenang, ketika peneliti menjelaskan 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Kemudian 
peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa 
semakin tertarik dengan pembelajaran dan ingin mengetahui lebih dalam 
tentang metode dan media yang diajarkan peneliti. Hal ini karena pada 
siklus I baru mengenal metode sugesti imajinasi dan media gambar 
berbasis komputer. Oleh sebab itu, pada siklus II mereka lebih siap dan 
berminat untuk mengikuti pembelajaran. 

2. Bagaimana tingkah laku siswa dalam pembelajaran menulis karangan 
deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer? 
Jawab:  
Tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berjalan baik. Hal ini 
ditunjukkan dalam tingkah laku siswa yang menjawab pertanyaan guru, 
mencatat penjelasan guru. Selama proses pembelajaran berlangsung, tidak 
ditemui tingkah laku yang menimbulkan kegaduhan dalam kelas. 

3. Bagaimana respon siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 
melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer? 
Jawab:  
Siswa mulai tertarik pada saat mereka menggunakan metode ini, mereka 
melakukan latihan menggunakan metode sugesti imajinasi. Hampir semua 
siswa merasa pembelajaran sangat menyenangkan. Selanjutnya, 
penggunaan metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer siswa merasa kemudahan untuk menulis karangan deskripsi. 

4. Bagaimana keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 
deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis 
komputer? 
Jawab: 
Keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 
metode sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer 
ditunjukkan melalui respon siswa yang mau menjawab pertanyaan-
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pertanyaan yang diajukan peneliti selama proses pembelajaran 
berlangsung. Selain itu, keaktifan tersebut ditunjukkan oleh sikap siswa 
yang mau bertanya kepada peneliti ketika menemui kesulitan. 

5. Bagaimana situasi dan suasana selama proses pembelajaran menulis 
karangan deskripsi melalui metode sugesti imajinasi dengan media gambar 
berbasis komputer? 
Jawab:  
Situasi dan suasana berjalan lancar, tertib, dan tidak ramai. Hal ini karena 
siswa sangat tertarik mengikuti pembelajaran yang menggunakan metode 
sugesti imajinasi dengan media gambar berbasis komputer yang 
merupakan pengalaman baru bagi mereka menggunakan metode dan 
media dalam pembelajaran. Hal ini yang membuat siswa sangat tertarik 
mengikuti pembelajaran di siklus II. 
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Lampiran 18 

HASIL WAWANCARA SIKLUS I 

 No. Responden : 2, 18, 1 

Kelas   : IV 

Hari/ tanggal   : 22 Februari 2011 

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kamu berminat dalam mengikuti pembelajaran menulis yang baru 
saja dilakukan? 
Nilai tertinggi  : ya, berminat 
Nilai sedang  : cukup berminat 
Nilai rendah  : kurang berminat 

2. Apakah pendapat kamu mengenai penjelasan guru dalam pembelajaran 
yang baru saja dilakukan? 
Nilai tertinggi  : sudah baik, dapat dipahami 
Nilai sedang  : sudah baik, suaranya keras 
Nilai rendah  : suaranya keras 

3. Apakah kamu mengalami kesulitan ketika menulis? 
Nilai tertinggi  : tidak 
Nilai sedang  : tidak 
Nilai rendah  : cukup kesulitan 

4. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis yang baru saja 
dilakukan? 
Nilai tertinggi  : jelas, mudah dipahami 
Nilai sedang  : jelas, mudah dipahami 
Nilai rendah  : jelas 

5. Apakah kamu merasa lebih mudah setelah mengikuti pembelajaran 
menulis yang baru saja dilakukan? 
Nilai tertinggi  : mudah 
Nilai sedang  : ya, mudah 
Nilai rendah  : sulit menuangkan ide 
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Lampiran 19 

HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

No. Responden : 2,  28, 30 

Kelas   : IV 

Hari/ tanggal  : Selasa, 15 Februari 2011 

Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam wawancara siklus II adalah sebagai 
berikut. 

1. apakah kamu berminat dalam mengikuti pembelajaran yang baru saja 
dilakukan? 
Nilai tertinggi : ya, berminat 
Nilai sedang : ya, berminat 
Nilai rendah : ya, berminat 

2. Apakah pendapat kamu mengenai penjelasan guru mengenai pembalajaran 
yang baru saja dilakukan? 
Nilai tertinggi : penjelasan dari guru lebih jelas dari pembelajaran yang 
lalu 
Nilai sedang : jelas 
Nilai rendah : jelas 

3. Apakah kamu mengalami kesulitan ketika menulis? 
Nilai tinggi : tidak ada kesulitan 
Nilai sedang : tidak ada kesulitan 
Nilai rendah : kesulitannnya sedikit 

4. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran menulis yang baru saja 
dilakukan? 
Nilai tinggi : Pembelajarannya menyenangkan tidak tegang 
Nilai sedang : menyenangkan 
Nilai rendah : menyenangkan dan menghibur 

5. Apakah anda merasa lebih mudah setelah mengikuti pembelajaran menulis 
yang baru saja dilakukan? 
Nilai tinggi : ya 
Nilai sedang : ya 
Nilai rendah : ya 
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