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SARI 
 
 
Azizah, Aida. 2007. Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

dengan Media Gambar pada Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah         
Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Tahun 
Ajaran 2006/2007. 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, Paragraf Deskripsi, dan Media Gambar. 
 

Keterampilan menulis merupkan salah satu keterampilan berbahasa yang 
perlu dimiliki oleh para siswa yang sedang belajar mulai dari tingkat pendidikan 
dasar sampai perguruan tinggi. Semakin tinggi tingkat kelas semakin meningkat 
dan berkembang kemahiran dalam menulisnya. Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan menunjukkan bahwa keterampilan menulis paragraf deskripsi 
siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan 
Kabupaten Semarang masih relatif rendah. Rendahnya keterampilan siswa dalam 
menulis disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
berasal dari siswa, sedangkan faktor eksternal berasal dari bahan ajar yang 
digunakan guru kurang tepat sehingga siswa merasa bosan dalam proses 
pembelajaran, Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha untuk mencari solusi 
terhadap masalah di atas melalui pengajaran menulis dengan menggunakan media 
gambar. Dengan pengajaran menulis paragraf deskripsi menggunakan media 
gambar ini digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan  keterampilan  menulis 
paragraf deskripsi siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. 

Penelitian ini berusaha mengkaji masalah mengenai (1) Bagaimanakah 
peningkatan keterampilan siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tahun ajaran 2006/2007 dalam 
pembelajaran menulis paragraf deskripsi setelah diberi pembelajaran menulis 
dengan media gambar?, dan (2) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas V 
Madarash Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 
Semarang tahun ajaran 2006/2007 dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi 
setelah diberi pembelajaran menulis dengan media gambar? Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis paragraf 
deskripsi dan perubahan tingkah laku siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al 
Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang setelah diberi 
pembelajaran menulis menggunakan media gambar. Adapun manfaat penelitian 
ini adalah dapat menambah khasanah keilmuan bahasa, kepentingan pengajaran 
bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Selain itu, 
penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru, bagi siswa, bagi penulis sendiri, 
dan bagi penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan 
dua siklus. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahap, yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah kemampuan 
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menulis paragraf deskripsi  siswa kelas V Madarash Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang berjumlah 28 siswa yang 
terdiri  atas 11 siswa putra dan 17 siswa putri. Variabel dalam penelitian ini 
adalah variabel peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dan variabel 
penggunaan media gambar. Pengumpulan data pada tahap prsiklus  menggunakan 
teknik tes, sedangkan pengumpulan data pada tahap siklus I dan siklus II 
menggunakan teknik tes dan nontes. Instrumen yang digunakan adalah instrumen 
tes dan nontes. Instrumen tes yang digunakan adalah tes esai perintah menulis 
paragraf deskripsi, sedangkan instrumen nontes yang digunakan berupa pedoman 
observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Hasil penelitian dianalisis 
dengan teknik kuantitatif dan kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi dengan media gambar rata-rata klasikal siswa kelas V 
Madarash Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 
Semarang dari nilai prasiklus, siklus I sampai dengan siklus II mengalami 
peningkatan. Dari pelaksanaan penelitian siklus I diperoleh hasil bahwa secara 
individu masih ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai dibawah standar yang 
ditentukan, yaitu 80,00. Nilai rata-rata klasikal menulis paragraf deskripsi pada 
prasiklus sebesar 64,38 mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 9,41dengan 
rata-rata sebesar 73,48 dan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 7,31 
dengan rata-rata sebesar 80,79. Jadi, peningkatan kemampuan menulis paragraf 
deskripsi siswa dari prasiklus sampai siklus II sebesar 16,41. Peningkatan 
keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa juga diikuti dengan perubahan 
tingkah laku negatif menjadi tingkah laku positif. Pada siklus II siswa terlihat 
senang dan menikmati pembelajaran, mereka semakin aktif dan bersemangat 
dalam mengikuti pembelajaran.  

Dari hasil penelitian keterampilan menulis paragraf deskripsi di atas, 
dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas V Madarash Ibtidaiyah Al 
Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang mengalami 
peningkatan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan media gambar dan 
tingkah laku siswa mengalami perubahan dari tingkah laku negatif menjadi 
tingkah laku positif. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini 
ialah agar guru Bahasa Indonesia hendaknya menggunakan media gambar pada 
pembelajaran keterampilan menulis karena dengan pembelajaran ini terbukti dapat 
mendrong siswa aktif dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 
pembelajaran menulis. Bagi siswa hendaknya mengikuti kegiatan pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi dengan semangat dan berperilaku positif sehingga 
siswa dapat mengekspresikan gagasan dengan acuan gambar dalam bentuk 
paragraf deskripsi dengan tepat. Dan bagi peneliti dapat melakukan penelitian 
serupa dengan media pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan berbagai 
alternatif media pembelajaran menulis. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

1. ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

sudah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan 

yang lain)”. (QS.Al-Insyirah:6-7). 

2. ”Berusaha tanpa berdo’a adalah sombong”. 

  Berdo’a tanpa berusaha adalah bohong”. 

3. ”Awali semua dari bawah kemudian dengan perlahan merangkak ke atas ”. 

4. ”Usaha dan do’a yang tak henti adalah suatu jalan menuju cita-cita”. 

 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

1. bapak  dan Ibu  tercinta yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan   

do’a-do’anya; 

2. kakak dan keluarga yang lain yang selalu memotivasi agar selalu maju; 

3. almamaterku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mencakup empat macam 

keterampilan berbahasa yaitu mendengarkan (listening skills), berbicara 

(speaking skills), membaca (reading skills), dan menulis (writing skills). 

Keterampilan menyimak berkenaan dengan bahasa lisan, sedangkan 

keterampilan membaca dan menulis berkenaan dengan bahasa tulis.  

Setiap keterampilan itu erat sekali hubungannya dengan tiga 

keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh 

keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang 

teratur: mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa kemudian 

berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan 

berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Keempat keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan, merupakan catur tunggal 

(Tarigan 1986:1). 

Menulis merupakan kegiatan kebahasaan yang penting di samping 

tiga kemampuan lainnya. Hal itu ditujukan pada tujuan setiap pengajaran 

bahasa di sekolah, yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun 

Sekolah Menengah Atas ditujukan untuk mencapai keterampilan-keterampilan 

berbicara, membaca, menyimak, dan menulis. Keterampilan-keterampilan 

tersebut tentu saja harus dilandasi dengan pengetahuan kebahasaan. 

1 
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Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini maka sang penulis haruslah trampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan 

menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan 

dan praktek yang banyak dan teratur.  

Dalam kehidupan modern ini jelas bahwa keterampilan menulis tidak 

hanya penting dalam dunia pendidikan, tetapi juga penting untuk lingkungan 

masyarakat. Keterampilan menulis ini penting karena keterampilan menulis 

sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Keterampilan menulis merupakan suatu 

ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Oleh karena itu, 

sebagai bangsa terpelajar orang Indonesia mempunyai keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis adalah keterampilan yang kompleks, karena 

keterampilan menulis ini merupakan suatu proses pengembangan yang 

menuntut pengembangan waktu, kesempatan, dan memerlukan cara berpikir 

yang teratur untuk mengungkapkannya dalam bentuk bahasa tulis (Tarigan 

1986:4). 

Pengembangan keterampilan menulis perlu mendapat perhatian 

sungguh-sungguh sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa. Menulis 

memang dapat dikuasai oleh siapa saja yang memiliki keterampilan intelektual 

yang memadai. Berbeda dengan keterampilan menyimak dan berbicara, 

menulis tidak diperoleh secara "alami" melainkan perlu latihan. 
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Agar dapat terampil dalam menulis, seseorang harus mempunyai niat 

untuk menulis. Niat disini bukan hanya sekedar niat, tetapi harus diimbangi 

pula dengan latihan yang terus-menerus tanpa putus asa sehingga apabila 

menjumpai berbagai kesuliatan tidak langsung menyerah melainkan mencari 

solusi dan terus berusaha. Buanglah rasa malu dan ragu-ragu dalam menulis 

dan tetaplah yakin bahwa tulisan tersebut akan bermanfaat bagi kita dan orang 

lain (pembaca).  

Pembelajaran menulis sudah diberikan sejak anak-anak mulai 

bersekolah. Semakin tinggi tingkat kelas semakin meningkat dan berkembang 

kemahiran dalam menulisnya. Keterampilan menulis tidak hanya diajarkan 

melalui penjelasan atau uraian-uraian semata. Keterampilan menulis lebih 

banyak diperoleh melalui latihan-latihan secara terus menerus. Daya imajinasi 

siswa masih terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan 

usianya.  

Keterampilan menulis merupkan salah satu keterampilan berbahasa 

yang perlu dimiliki oleh para siswa yang sedang belajar mulai dari tingkat 

pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Keterampilan ini fungsional 

sifatnya bagi pengembangan diri dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, 

menulis harus mendapatkan perhatian yang serius dalam pengajaran. 

Keterampilan menulis seseorang merupakan gambaran dari penguasaan 

seseorang terhadap bahasa yang digunakan untuk mengukur tingkat 

keterampilan berbahasa seseorang. Dikatakan demikian, karena keterampilan 

menulis menggabungkan sejumlah keterampilan lainnya.  
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Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

kegiatan berbahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Kegiatan 

berbahasa tersebut dalam rangka menyampikan pesan kepada orang lain. 

Pesan yang dimaksud harus dapat dipahami sebab kegiatan berbahasa tulis ini 

merupakan bentuk komunikasi. 

Ruang lingkup Standar Kompetensi di Sekolah Dasar berdasarkan 

draf Kurikulum Berbasis Kompetensi edisi final yaitu kemampuan berbahasa 

meliputi Sub aspek Mendengarkan, Berbicara, Membaca, dan Menulis. Telah 

dijelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, maka 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di Sekolah Dasar yang utama adalah 

diarahkan agar siswa terampil berkomunikasi. 

Pada kesempatan ini, peneliti membahas pembelajaran menulis 

khususnya menulis paragraf deskripsi. Berdasarkan pengalaman dan 

pengamatan peneliti, keterampilan siswa untuk menulis masih terbatas, 

terlebih lagi untuk dapat menulis paragraf deskripsi. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain pemahaman siswa terhadap keterampilan menulis 

masih kurang, siswa kurang bisa membedakan antara karangan deskripsi dan 

narasi, siswa tidak senang dengan pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

yang monoton dan membosankan, tebatasnya kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan antara judul dengan isi karangan, penggunaan kosa kata yang 

belum maksimal, penggunaan ejaan dan tanda baca yang masih salah 

tebatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan atau ide 

menjadi suatu bentuk karangan, terbatasnya kemampuan siswa dalam 
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berimajinasi dan memberi kesan hidup pada objek karangan. Selain itu, siswa 

juga belum bisa memaksimalkan penginderaan dalam menulis paragraf 

deskripsi. Keadaan ini mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran menulis 

di kelas. Agar dapat menulis siswa perlu diacu dengan bahan ajar yang 

menarik. Untuk itu, guru perlu mencari upaya yang dapat membuat siswa 

tertarik agar siswa dapat menulis dengan baik.  

Seorang guru dalam memberikan pengajarannya dituntut untuk 

memiliki keterampilan yang lebih baik dalam berbahasa. Guru diharapkan 

dapat mengelola kelas agar kegiatan proses belajar mengajar dapat tercapai 

sesuai tujuan. Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia guru dapat 

memanfaatkan bahan ajar dan media yang tepat. Kegunaan media yang tepat 

untuk pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akan merangsang anak-anak 

untuk lebih bersemangat dan lebih menyenangi pembelajaran Bahasa dan 

sastra Indonesia yang sedang berlangsung. Dengan demikian, materi yang 

sedang diajarkan akan lebih mudah ditangkap oleh para siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap siswa-

siswi kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan  

Kabupaten Semarang, ternyata kemampuan menulis paragraf deskripsi para 

siswa masih relatif rendah. 

Rendahnya keterampilan menulis paragraf deskripsi tersebut tampak 

dalam hal siswa yang kebanyakan berlatar belakang dari keluarga kurang 

mampu, sehingga banyak waktu tersita untuk membantu orang tua (jarang ada 

waktu santai, apalagi untuk menulis), pemahaman siswa terhadap 
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keterampilan menulis masih kurang, siswa kurang bisa membedakan antara 

karangan deskripsi dan narasi, siswa tidak senang dengan pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi yang monoton dan membosankan, tebatasnya 

kemampuan siswa dalam menyesuaikan antara judul dengan isi karangan, 

penggunaan kosa kata yang belum maksimal, penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang masih salah, tebatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan 

gagasan atau ide menjadi suatu bentuk karangan, terbatasnya kemampuan 

siswa dalam berimajinasi dan memberi kesan hidup pada objek karangan. 

Selain itu, siswa juga belum bisa memaksimalkan penginderaan dalam 

menulis paragraf deskripsi.  

Penyebab lain di samping faktor dari siswa adalah faktor dari guru 

antara lain kurang memberi motivasi kepada siswa dalam hal menulis paragraf 

deskripsi, jarang memberikan pelajaran menulis paragraf deskripsi karena 

menulis paragraf deskripsi membutuhkan waktu yang banyak, kurangnya 

alokasi waktu dalam pembelajaran menulis menyebabkan siswa semakin 

malas untuk menulis, model pembelajaran yang digunakan guru yaitu dengan 

menggunakan ceramah dan penugasan, pemberian materi menulis paragraf 

deskripsi yang dilakukan guru tidak bervariasi dan monoton, sehingga siswa 

merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan guru selama ini.  

Dari latar belakang tersebut, guru disarankan harus pandai memilih 

bahan ajar serta menggunakan media yang beragam. Salah satu jenis media 

yang akan diterapkan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah media 

gambar. Penggunaan media gambar ini digunakan sebagai alternatif 
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pembelajaran menulis paragraf deskripsi, sehingga diharapkan dengan media 

ini siswa akan lebih tertarik untuk menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk 

tulisan dan diharapkan dapat menciptakan situasi pembelajaran yang 

menyenangkan, tenang, dan santai sehingga mengurangi kejenuhan 

pembelajaran menulis selama ini.  

Pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar ini 

merupakan langkah yang dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk 

dapat menggunakan sebuah gambar sebagai media dalam proses mengajar di 

kelas. Penyajian gambar digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam menulis 

paragraf  deskripsi. Siswa diminta untuk membuat paragraf berdasarkan 

gambar tersebut.  Dengan demikian, ide dan gagasan siswa akan lebih mudah 

dituangkan secara jelas, konkrit, dan lengkap.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang 

menjadi fokus dalam penelitian tindakan kelas ini adalah rendahnya 

keterampilan dalam menuliskan paragraf deskripsi pada siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang. Permasalahan ini akan dibatasi dengan pemberian pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media gambar. Sekaligus menggunakannya 

sebagi judul Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan 

Media Gambar pada Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tahun ajaran 2006/2007. 

 

 



 8

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ketidakberhasilan dalam kegiatan 

pembelajaran bahasa khususnya dalam kegiatan menulis paragraf deskripsi 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari siswa dan faktor 

yang berasal dari guru.  

Faktor yang berasal dari siswa di antaranya yaitu (1) siswa yang 

kebanyakan berlatar belakang dari keluarga kurang mampu, sehingga banyak 

waktu tersita untuk membantu orang tua (jarang ada waktu santai, apalagi 

untuk menulis); (2) pemahaman siswa terhadap keterampilan menulis masih 

kurang; (3) siswa kurang bisa membedakan antara karangan deskripsi dan 

narasi; (4) siswa tidak senang dengan pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

yang monoton dan membosankan; (4) tebatasnya kemampuan siswa dalam 

menyesuaikan antara judul dengan isi karangan (5) penggunaan kosa kata 

yang belum maksimal; (6) penggunaan ejaan dan tanda baca yang masih 

salah; (7) tebatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan atau 

ide menjadi suatu bentuk karangan; (8) terbatasnya kemampuan siswa dalam 

berimajinasi dan memberi kesan hidup pada objek karangan; dan (9) siswa 

belum bisa memaksimalkan penginderaan dalam menulis paragraf deskripsi.  

Faktor yang berasal dari guru di antaranya (1) kurang memberi 

motivasi kepada siswa dalam hal menulis paragraf deskripsi; (2) jarang 

memberikan pelajaran menulis paragraf deskripsi karena menulis paragraf 

deskripsi membutuhkan waktu yang banyak; (3) kurangnya alokasi waktu 

dalam pembelajaran menulis menyebabkan siswa semakin malas untuk 
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menulis; (4) model pembelajaran yang digunakan guru yaitu dengan 

menggunakan ceramah dan penugasan; (5) pemberian materi menulis paragraf 

deskripsi yang dilakukan guru tidak bervariasi dan monoton, sehingga siswa 

merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan guru selama ini.  

Masalah yang muncul pada diri siswa ini dapat diatasi dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia yang disajikan dalam bentuk yang lebih 

menarik antara lain dengan penggunaan media gambar.  Media ini digunakan 

agar siswa merasa lebih senang dan tidak jenuh dalam proses belajar mengajar 

berlangsung. Siswa dibimbing untuk membuat kerangka karangan dan 

pengembanganya menjadi paragraf deskripsi. Penyusunan kalimat dalam 

bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diatasi dengan pemberian 

pelatihan-pelatihan secara rutin.  

Masalah-masalah yang dialami guru ini hanya dapat diatasi dengan 

menyadari bahwa pembelajaran menulis paragraf deskripsi merupakan bagian 

yang penting dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang tidak boleh 

dilewati begitu saja. Pembelajaran menulis paragraf  deskripsi harus 

memperoleh porsi yang cukup. Guru hendaknya dapat menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan secara kreatif menggunakan bahan ajar yang tepat 

sehingga dapat menarik minat siswa, menghargai hasil karya siswa dengan 

memberikan penilaian dan pujian seperlunya, menggunakan bermacam-

macam media secara bervariasi sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.   
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1.3 Pembatasan Masalah     

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul 

sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan 

agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. 

Penulis membatasi permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian 

yaitu pada media yang digunakan dalam proses pembelajaran keterampilan 

menulis paragraf deskripsi. Media pembelajaran ini digunakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi. Dengan 

menggunakan media gambar akan mempermudah siswa dalam 

mengembangkan gagasan atau ide dalam menulis paragraf deskripsi dan 

akhirnya dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 

masalah, adapun rumusan masalah yang timbul pada penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagaimanakah peningkatan keterampilan siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang 

tahun ajaran 2006/2007 dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

setelah diberi pembelajaran menulis dengan menggunakan media gambar ? 

1.4.2 Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas V Madarash Ibtidaiyah    

Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tahun 

ajaran 2006/2007 dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi setelah 

diberi pembelajaran menulis dengan menggunakan media gambar ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Untuk mendeskripsikan besarnya peningkatan keterampilan siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang dalam menulis paragaraf deskripsi setelah diberi pembelajaran 

menulis deskripsi dengan menggunakan media gambar. 

1.5.2 Untuk mendeskripsikan besarnya perubahan perilaku siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah AL Bidayah Candi Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang dalam menulis paragraf deskripsi setelah mereka 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media gambar. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak. Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan 

manfaat praktis.  

1.6.1 Manfaat secara Teoretis 

1.6.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca yang lebih 

luas terutama dalam penggunaan media gambar. 

1.6.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bahasa 

Indonesia, khususnya bagi metodologi pengajaran bahasa dan sastra 

Indonesia terutama penerapan media gambar untuk meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa.  
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1.6.2 Manfaat secara Praktis 

1.6.2.1 Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap guru 

mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada umumnya dan bagi guru 

bahasa dan sastra Indonesia Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kelas V 

pada khususnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagi salah satu cara untuk 

mengelola pembelajaran bahasa dan sastra indonesia selangkah lebih maju 

dan bermutu. Karena dengan media gambar akan lebih mudah dalam 

membimbing siswa menulis paragraf.  

1.6.2.2 Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 

menemukan ide-ide secara tepat untuk dituangkan dalam bentuk paragraf 

deskripsi juga merangsang imajinasi para siswa dalam menuangkan 

gagasan secara tertulis. 

1.6.2.3 Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penambah semangat dan 

wawasan dalam karya penulisan 

1.6.2.4 Bagi penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baru pada 

penelitian berikutnya 



BAB II 

LANDASAN TEORETIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN   

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang beranjak dari awal jarang ditemui karena biasanya 

suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai 

titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Dengan demikian, peninjauan 

terhadap penelitian lain sangat penting sebab bisa digunakan untuk 

mengetahui relevansi penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Selain itu, peninjauan penelitian sebelumnya digunakan untuk 

membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan dilakukan.  

Upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya penelitian tentang upaya peningkatan keterampilan 

menulis paragraf deskripsi yang telah dilakukan oleh peneliti bahasa. 

Penelitian-penelitian tersebut belum semuanya sempurna. Oleh karena itu, 

penelitian tersebut memerlukan penelitian lanjutan demi melengkapi dan 

menyempurnakan penelitian awal tersebut. 

Di bawah ini disajikan hasil penelitian yang membahas topik tentang 

peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi antara lain Suhartono 

(2001), Esty Ziyadati (2004), Amar Musodik (2005), dan Anis Safaatun 

(2005). 
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Penelitian Suhartono (2001) dalam penelitiannya yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi melalui Analisis Catatan Harian 

Siswa Kelas IIE SMP 2 Kaliwungu Kudus. Penelitian ini membahas tentang 

keterampilan menulis deskripsi melalui analisis catatan harian. Catatan harian 

tersebut dibuat oleh siswa berdasarkan peristiwa yang mereka alami selama 

sekolah di SMP 2 Kaliwungu Kudus. Pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan dua macam teknik yaitu tes dan nontes. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

menulis deskripsi melalui analisis catatan harian sebesar 6,57%. Skor rata-rata 

pada tahap siklus I sebesar 45,94. Sedangkan pada siklus II skor rata-rata 

meningkat menjadi 52,52. Penelitian ini menyatakan bahwa melalui analisis 

catatan harian dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi. Siswa 

merasa lebih mudah menentukan objek dan kemudian mengembangkan 

menjadi karangan. Selain itu, juga terjadi perubahan pada tingkah laku siswa. 

Perubahan tingkah laku tersebut terlihat pada keberanian siswa untuk 

menentukan objek yang dijadikan bahan karangan. 

Penelitian Esty Ziyadati (2004) yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Menggunakan Elemen Bertanya 

Pembelajaran Kontekstual pada Siswa Kelas IIE SMP Negeri I Garung 

Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini didasarkan pada tiga tahap, yaitu 

prasiklus, siklus I, dan siklus II.  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan elemen bertanya. Skor rata-



 15

rata pada tahap prasiklus sebesar 50,37. Pada siklus I skor rata-rata kelas 

meningkat sebesar 12 menjadi 77,91. Setelah digunakan elemen bertanya 

pembelajaran kontekstual terjadi perubahan tingkah laku siswa. Siswa yang 

sebelumnya merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran menulis menjadi 

lebih tertarik dan bersemnagat mengikuti kegiatan pembelajaran.  

 Penelitian Amar Musodik (2005) yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan Teknik Pemetaan Pikiran 

pada Siswa Kelas II3 SMA Don Bosko Semarang. Penelitian ini dilakukan 

dalam tiga tahap yaitu  tahap prasiklus, siklus I ,dan siklus II. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel, yaitu penggunaan teknik pemetaan pikiran dalam 

menulis karangan deskripsi dan peningkatan keterampilan menulis karangan 

deskripsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik pemetaan pikiran terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas II3 SMA Don 

Bosko Semarang. Skor rata-rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 48,73. 

Pada siklus I skor rata-rata kelas meningkat sebesar 14,37 menjadi 62,5. Pada 

siklus II skor rata-rata kelas meningkat sebesar 10,16 menjadi 72,66. Setelah 

dilaksanakan pembelajaran dengan teknik pemetaan pikiran, siswa yang 

semula malas menulis menjadi lebih tertarik mengikuti pembelajaran menulis. 

Penelitian Anis Safaatun (2005) dalam penelitiannya yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan Teknik 

Menulis Terbimbing pada Siswa Kelas II SLTP Negeri 3 Kradenan 
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Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan 

desain penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II 

yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik Menulis Terbimbing terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan siswa kelas II SLTP Negeri 3 Kradenan 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Skor rata-rata siklus I 38,33. 

Sedangkan pada siklus II 44,04. Peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

96,54%. Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan teknik menulis 

terbimbing, siswa yang semula pada siklus I kurang bersemangat pada siklus 

II merasa lebih bersemangat dan lebih senang karena siswa merasa lebih 

mudah mengembangkan dan menuangkan idenya dalam mengarang. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas tentang menulis karangan deskripsi memiliki persamaan, 

penelitian yang dilakukan sama-sama mengenai keterampilan menulis 

karangan deskripsi, hanya saja berbeda dalam penggunaan teknik, metode, 

bahkan pendekatan yang bervariasi dalam upaya untuk meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa. Setiap penelitian mempunayi 

kebaruan dalam hal cara sehingga hasilnya pun berbeda. Namun demikian, 

penelitian tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa. Terkait dengan penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan, penelitian tersebut dapat digunakan sebagai 

panduan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  
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Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas keterampilan siswa dalam 

menulis paragraf deskripsi dengan memperhatikan sepuluh aspek pokok yang 

dijadikan kriteria penilaian dalam menulis paragraf deskripsi antara lain,      

(1) kesesuaian judul dengan isi; (2) pemilihan kata; (3) ejaan dan tanda baca; 

(4) kerapian tulisan; (5) kohesi dan koherensi; (6) kesan hidup; (7) imajinasi; 

(8) keterlibatan aspek pancaindera; (9) menunjukan objek yang ditulis; dan 

(10) memusatkan uraian pada objek. Adapun media pembelajaran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah media gambar.  Dengan media gambar 

ini dapat memotivasi dan merangsang keinginan siswa untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran menulis paragraf deskripsi karena model pembelajaran 

ini belum pernah dilakukan oleh guru. Selain itu dengan melihat gambar dapat 

merangsang pikiran, membantu siswa dalam memunculkan gagasan atau ide 

yang akan dituangkan dalam bentuk paragraf deskripsi.  Untuk itu, penelitian 

ini berusaha untuk membuktikan apakah keterampilan menulis paragraf 

deskripsi siswa dapat meningkat setelah diberikan model pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar.  

 

2.2 Landasan Teoretis   

Dalam landasan teori ini penulis menguraikan teori-teori yang 

diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. 

Landasan teori tersebut terdiri atas teori tentang keterampilan menulis, hakikat 

menulis, hakikat paragraf, hakikat paragraf deskripsi, dan hakikat media 

gambar. 
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2.2.1 Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa 

yaitu, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis itu sendiri. Setiap 

keterampilan mempunyi hubungan yang erat dengan keterampilan lainnya 

dalam memproleh keterampilan berbahasa. Berikut ini dipaparkan mengenai 

hakikat dan tujuan menulis. 

2.2.1.1 Hakikat Menulis  

Menulis ialah keterampilan mengeluarkan, mengekspresikan isi hati 

dalam bentuk tulisan. Keterampilan ini erat sekali hubungannya dengan 

keterampilan bahasa yang lain, yaitu keterampilan membaca, keterampilan 

menyimak dan keterampilan berbicara.  

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Keterampilan menulis tidak langsung datang dengan 

sendirinya melainkan harus banyak latihan dan praktek secara teratur. Menulis 

juga diartikan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Gambar atau lukisan mungkin 

dapat menyampikan makna-makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-

kesatuan bahasa. Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-

kesatuan ekspresi bahasa (Tarigan 1986:21).  
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Dalam kehidupan modern ini jelas bahwa keterampilan menulis 

sangat dibutuhkan untuk segala keperluan. Keterampilan menulis merupakan 

suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar (Tarigan 

1986:4). Keterampilan menulis dapat menjadikan suatu bangsa lebih maju. 

Keterampilan menulis bukanlah menjadi milik golongan atau orang-orang 

yang berbakat saja, tetapi dapat dimiliki oleh siapa saja yang mau melakukan 

dengan sungguh-sunguh. Jadi, keterampilan menulis diperoleh seseorang 

melalui proses pelatihan yang terus menerus. Sementara itu, Fachruddin 

(1988:6) mengemukakan bahwa menulis adalah suatu alat yang sangat ampuh 

dalam belajar yang dengan sendirinya memainkan peran yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan.  

Akhadiah, dkk (1991:2) berpendapat bahwa kegiatan menulis 

merupakan suatu proses. Kemampuan menulis bukan merupakan kemampuian 

yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi merupakan hasil proses dan 

ketekunan berlatih. 

Suriamiharja (1996:1) mengatakan bahwa menulis adalah kegiatan 

melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga diartikan bahwa 

menulis adalah berkomunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

kehendak kepada orang lain secara tertulis. Sementara itu, Owens (dalam 

Soenardji dan Hartono 1998:102) memberi pengertian tentang menulis adalah 

menggabungkan sejumlah kata menjadi kalimat yang baik dan benar menurut 

tata bahasa, dan menjalinnya menjadi wacana yang tersusun menurut 

penalaran yang tepat. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:1219) menulis adalah 

membuat huruf dengan pena. Selain itu menulis juga diartikan sebagai suatu 

kegitan melahirkan pikiran atau perasaan. Hal ini berarti seseorang dalam 

menulis memerlukan proses berpikir yang akan dituangkan dalam pikirannya.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. Selain itu, menulis juga diartikan sebagai kegiatan pelukisan lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, 

sehingga orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut, mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menulis merupakan suatu 

representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa. Menulis sangat 

penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Juga 

memudahkan kita merasakan daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi, menyusun urutan bagi pengalaman. Hasil 

tulisan merupakan satu-satunya media untuk menyampaikan pesan yang ingin 

kita sampaikan.  

2.2.1.2  Tujuan Menulis    

Tujuan menulis adalah memproyeksikan sesuatu mengenai diri 

seseorang. Tulisan mengandung nada yang serasi dengan maksud dan 

tujuannya. Menulis tidak hanya mengharuskan memilih suatu pokok 

pembicaraan yang cocok dan sesuai, tetapi juga harus menentukan siapa yang 

akan membaca tulisan tersebut dan apa maksud tujuannya. 
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Tarigan (1986:23) mengatakan bahwa setiap jenis tulisan 

mengandung beberapa tujuan : 

a. Bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar 

b. Bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak 

c. Bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan 

d. Bertujuan untuk mengutarakan atau mengekspresikan perasaan 

dan emosi yang berapi-api.  

Praktek-praktek kategori tersebut sering bertumpang tindih dan 

setiap penulis dapat pula menambahkan tujuan-tujuan lain yang belum 

tercakup dalam kategori tersebut diatas. Tetapi dalam kebanyakan tujuan 

menulis, ada satu tujuan yang paling menonjol atau dominan; dan yang 

dominan inilah yang memberi nama atas keseluruhan tujuan tersebut 

(D’Angelo dalam Tarigan 1986:24). 

Setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan, tetapi karena 

tujuan itu sangat beranekaragam, maka bagi penulis yang belum 

berpengalaman ada baiknya memperhatikan tujuan menulis, yaitu 

memberitahukan (informative), meyakinkan (persuasive), menghibur 

(literally), mengekspresikan perasaan dan emosi (ekspresive). 

Hugo Hartig (dalam Tarigan 1986:24) mengemukakan bahwa tujuan 

penulisan suatu tulisan adalah (1) tujuan penugasan; (2) tujuan altruistik 

(menghibur); (3) tujuan persuasif; (4) tujuan penerangan; (5) tujuan 

pernyataan diri; (6) tujuan kreatif; (7) tujuan pemecahan masalah. 
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Tujuan penugasan sebenarnya tidak mempunyai tujuan sama sekali. 

Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan atas kemauannya sndiri 

(misalnya para siswa yang diberi tugas membuat laporan kegiatan). Tujuan 

kedua adalah tujuan altruistik (menghibur). Penulis bertujuan untuk 

menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, ingin 

menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, 

ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan 

dengan karyanya itu. Seseorang tidak dapat menulis secara tepat guna apabila 

dia percaya bahwa pembaca atau penikmat karyanya itu adalah “lawan” atau 

“musuh”. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan suatu tulisan. Tujuan 

ketiga adalah tujuan persuasif (mempengaruhi) adalah meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan dengan berbagai teknik 

menulis. Tujuan yang keempat adalah tujuan penerangan yaitu memberi 

informasi atau keterangan/penerangan kepada para pembaca. Tujuan yang 

kelima adalah tujuan pernyataan diri yaitu memperkenalkan atau menyatakan 

diri sang pengarang kepada para pembaca agar mendapatkan pengakuan dari 

pembaca. Tujuan yang keenam adalah tujuan kreatif yang berhubungan erat 

dengan pernyataan diri. Tetapi “keinginan kreatif” di sini melebihi pernyataan 

diri dan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik atau 

seni yang ideal, seni idaman. Tujuan yang ketuju adalah tujuan pemecahan 

masalah adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Penulis ingin 

menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi dan meneliti secara cermat pikiran-
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pikiran dan gagasan-gagasannya agar dapat dimengerti dan diterima oleh 

pembaca.  

Sedangkan Keraf (1995:6) mengemukakan tujuan umum menulis 

utuh dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia, 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 orang lain. Jadi, tujuan 

umum menulis terdapat keterkaitan antara penulis dengan orang lain. Penulis 

memberi dan memperoleh informasi, mempengaruhi sikap dan pendapat, 

mendeskripsikan sesuatu, menceritakan sesuatu peristiwa baik yang dialami 

atau didengar dari orang lain. 

Pembelajaran menulis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir dan bernalar serta kemampuan memperluas wawasan. Selain itu juga 

diarahkan untuk mempertajam kepekan perasaan siswa. Siswa tidak hanya 

mampu memahami informasi yang disampaikan secara lugas atau langsung, 

melainkan juga disampaikan secara terselubung atau tidak langsung. 

Dari beberapa pendapat pakar yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa menulis mempunyai tujuan yang khusus 
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seperti menginformasikan, melukiskan, dan menyarankan. Tujuan menulis 

adalah memproyeksikan sesuatu mengenai diri seseorang kedalam sepenggal 

tulisan. Penulis memegang sesuatu peranan tertentu, dalam tulisannya 

mengandung nada yang sesuai dengan maksud dan tujuan.   

 

2.2.2 Paragraf 

Suatu tulisan tentu menggunakan paragraf. Tanpa paragraf penulis 

akan mengalami kesulitan serius dalam mengorganisasi pikiran-pikirannya. 

Penulis juga akan mengalami kesulitan untuk memilah-milah ide yang 

dituangkan ke dalam tulisan. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan 

yang fungsinya untuk menggabungkan satu gagasan pokok. Selain itu, 

paragraf juga dapat memperindah suatu karangan dan mempermudah pembaca 

dalam memahami karangan yang dibaca. Berikut akan dipaparkan pengertian 

paragraf, syarat-syarat pembentukan paragraf, kegunaan paragraf, dan jenis-

jenis paragraf. 

2.2.2.1 Hakikat Paragraf  

A.L. Becker bersama-sama rekannya dalam (Tarigan,1986:89) 

menyimpulkan bahwa paragraf adalah suatu kesatuan (atau unit) yang ditandai 

oleh hadirnya jenis-jenis “slot” tertentu, yaitu :  

a. Slot (atau celah) yang memperkenalkan suatu judul. 

b. Slot (atau celah) yang membatasi judul tersebut. 

c. Slot (atau celah) yang menguraikan atau mengembangkan judul yang 

telah dibatasi itu. 
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Ketiga celah tersebut ada kaitannya dengan bagian-bagian komponen 

tulisan penyingkapan yang telah diuraikan terdahulu pendahuluan sesuai esai, 

yang menyatakan pokok tulisan yang dibatasi pada suatu ruang lingkup yang 

dapat digarap, erat berhubungan dengan celah-celah paragraf judul dan 

pembatasan: dan isi tulisan, tempat menyajikan, gagasan-gagasan penunjang 

dan yang bersifat uraian, beranologi dengan celah uraian pada paragraf 

penyingkapan. Sedangkan Enre (1988:45) berpendapat bahwa paragraf pada 

umumnya merupakan rangkaian beberapa kalimat yang secara bersama-sama 

mengembangkan suatu ide atau pemikiran. Ia dapat merupakan suatu karangan 

utuh yang berdiri sendiri sebagai satu paragraf tunggal. Bahkan ada kalanya 

diperlukan paragraf yang terdiri atas satu kalimat saja.  

Akhadiah, dkk (1991:144) mengatakan bahwa paragraf merupakan 

inti penungan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf 

terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam 

paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat topik, kalimat-kalimat 

penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian 

dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan.  

Kelompok Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (1991:35) memberikan 

pendapat bahwa paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang terkecil 

dalam karangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sakri (1992:1) yang 

mengatakan bahwa paragraf disebut juga alinea. Menurutnya, paragraf  

merupakan satuan terkecil sebuah karangan. Isinya membentuk satuan pikiran 

sebagai bagian dari pesan yang disampikan oleh penulis dalam karangan.  
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Soedjito (1991:3) yang mengatakan bahwa paragraf adalah bagian-

bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubung-hubungan 

secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran Hal ini sejalan 

dengan pendapat. Mustakim (1994:112) berpendapat bahwa paragraf 

merupakan suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian 

beberapa kalimat. 

Kridalaksana (dalam Suriamiharja 1996:45) memberikan pendapat 

bahwa paragraf adalah satuan bahasa yang mengandung satu tema 

pengembangannya. Sementara itu M.Ramlan (1996:1) menjelaskan bahwa 

paragraf sebagai bagian suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah 

kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai 

pengendaliannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:82) 

paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan (biasanya mengandung satu 

ide pokok dan penulisanya dimulai dengan garis baru) alinea.  

Selain pendapat-pendapat di atas, Widjono (2005:160) mengatakan 

bahwa paragraf mempunyai beberapa pengertian, (1) Paragraf adalah karangan 

mini. Artinya, semua unsur karangan yang panjang ada dalam paragraf;        

(2) Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri beberapa kalimat yang 

tersusun secara runtut, logis, dalam satu ksatuan ide yang tersusun secara 

lengkap, utuh, dan padu; (3) Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang 

terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan 

pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai 
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pendukungnya; (4) Paragraf yang terdiri atas satu kalimat berarti tidak 

menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan.  

Dari beberapa pendapat pakar yang telah dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa paragraf merupakan gagasan pokok yang tertuang dalam 

deretan kalimat dalam satu kesatuan yang padu. Hubungan antar kalimat 

tersebut menyatakan kesatuan yang diikat oleh struktur bahasa dan kesatuan 

yang logis. Selain itu paragraf juga dapat diartikan sebagai bagian dari suatu 

karangan atau tulisan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan 

informasi dengan ide-ide pokok sebagai pengandaliannya. Di dalam paragraf, 

ide pokok itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Paragraf dapat juga 

dinyatakan sebagai karangan yang paling pendek.   

2.2.2.2 Syarat-Syarat Pembentukan Paragraf 

Akhadiah, dkk (1991:148) mengemukakan bahwa dalam 

Pengembangan  paragraf kita harus menyajikan dan mengorganisasikan 

gagasan menjadi satu paragraf yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu 

ialah kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. 

Persyaratan yang pertama yaitu Kesatuan, yang dimaksud dengan 

kesatuan dalam paragraf adalah bahwa semua kalimat yang membina paragraf 

itu secara bersama-sama menyatakan satu hal, satu tema tertentu. Tiap 

paragraf hanya  mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Fungsi 

paragraf adalah mengembangkan tema tersebut. Oleh sebab itu, dalam 

pengembangannya tidak boleh terdapat unsur-unsur yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan topik atau gagasan pokok tersebut. Penyimpangan akan 
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menyulitkan pembaca. Jadi, satu paragraf hanya boleh mengandung satu 

gagasan pokok atau topik. Semua kalimat dalam paragraf harus membicarakan 

gagasan pokok tersebut. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah 

paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan 

kumpulan  atau tumpukan kalimat  yang masing-masing berdiri sendiri atau 

terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan 

timbal-balik. Pembaca dengan mudah dapat memahami  dan mengikuti jalan 

pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya loncatan pikiran yang 

membingungkan. Urutan pikiran yang teratur, akan memperlihatkan adanya 

kepaduan. Jadi, kepaduan atau koherensi  dititikberatkan pada hubungan 

antarkalimat dengan kalimat. Syarat yang ketiga yaitu Kelengkapan, suatu 

paragraf dikatakan lengkap, jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup 

untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama sebaliknya suatu 

paragraf dikatakan tidak lengkap, jika tidak dikembangkan atau hanya 

diperluas dengan pengulangan-pengulangan. 

Mustakim (1994:115) mengatakan bahwa pengungkapan gagasan, 

sebuah paragraf yang baik hendaknya dapat memenuhi dua persyaratan, yaitu 

kesatuan (kohesi) dan kepaduan (koherensi). Kriteria kesatuan atau kohesi 

menyangkut keeratan hubungan makna antargagasan dalam sebuah paragraf. 

Sedangkan kriteria kepaduan atau koherensi menyangkut keeratan hubungan 

antar kalimat dalam paragraf dari segi bentuk atau strukturnya. Sementara itu 

Keraf (dalam Suriamiharja,1996:48) mengemukakan bahwa syarat-syarat 
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pembetukan paragraf itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu kohesi 

(kesatuan), koherensi (kepaduan), dan pengembangan/kelengkapan paragraf.  

Kesatuan (kohesi) dalam paragraf adalah bahwa semua kalimat yang 

membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan satu hal, satu tema 

tertentu. Paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam 

paragraf itu tidak terlepas dari topik atau selalu relevan dengan topik. Semua 

kalimat terfokus pada topik dan mencegah masuknya hal-hal yang tidak 

relevan. Syarat yang kedua yaitu kepaduan (koherensi) adalah kekompakan 

hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk 

paragraf itu. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat 

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

kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Sedangkan syarat 

yang terakhir yaitu pengembangan/kelengkapan paragraf, adalah penyusunan 

atau perincian dari gagasan-gagasan yang membina paragraf itu. Suatu 

paragraf dikatakan berkembang atau lengkap jika berisi kalimat-kalimat 

penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat 

utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika tidak 

dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan.   

Widjono (2005:167) mengemukakan bahwa paragraf yang baik harus 

memenuhi syarat kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi 

penggunaan sudut pandang. 

Syarat pertama yaitu kesatuan, untuk menjamin adanya kesatuan 

paragraf, setiap paragraf hanya berisi satu pikiran. Paragraf dapat berupa 
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beberapa kalimat, tetapi seluruhnya harus merupakan kesatuan. Syarat kedua 

yaitu kepaduan, paragraf dinyatakan padu jika dibangun kalimat-kalimat yang 

berhubungan logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf 

menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Hubungan kalimat 

tersebut menghasilkan paragraf menjadi satu, padu, utuh, dan kompak. Syarat 

ketiga yaitu ketuntasan, ketuntasan ialah kesempurnaan. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan: (1) klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara 

lengkap dan menyeluruh; (2) ketuntasan bahasan yaitu kesempurnaan 

membahas materi menyeluruh dan utuh. Syarat keempat yaitu keruntutan, 

keruntutan ialah penyusunan urutan gagasan dalam karangan. Gagasan demi 

gagasan disajikan secara runtut bagaikan air mengalir tidak pernah putus. 

Syarat yang kelima sekaligus syarat yang terakhir yaitu konsistensi 

penggunaan sudut pandang, sudut pandang adalah cara penulis memaparkan 

diri dalam karangannya. Misalnya sudut pandang aku, dia, ia, dan penulis. 

Dari beberapa pendapat pakar yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembentukan paragraf harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan, yaitu kesatuan, kepaduan, keruntutan, ketuntasan, 

dan konsistensi penggunaan sudut pandang. 

2.2.2.3 Kegunaan Paragraf 

Soedjito (1991 :3) memberikan pendapat bahwa paragraf itu berguna 

untuk memudahkan memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 

karangan. Hal itu sejalan dengan pendapat Kelompok Studi Bahasa dan Sastra 

indonesia (1991:43) yang mengatakan bahwa penggunaan paragraf dalam 
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tulisan sangat membantu pembaca dalam memahami isi karangan. Pada 

umumnya pembaca sudah mengetahui bahwa satu paragraf berisi satu ide 

pokok. Dengan pengetahuan itu pembaca dapat mencari, menemukan, dan 

mengungkapkannya. Pembaca dapat berhenti membaca dan merenungkan ide 

pokok paragraf pada akhir paragraf. Dengan demikian, paragraf dapat 

membantu pembaca dalam mengidentifikasi ide pokok. 

Akhadiah, dkk (1991 :144) menyebutkan ada dua kegunaan paragraf, 

yaitu (1) untuk memadai pembuatan topik baru atau pengembangan lebih 

lanjut topik sebelumnya (yang baru); (2) untuk menambah hal-hal yang 

penting atau untuk merinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf 

sebelumnya atau paragraf terdahulu.  

Dari beberapa pendapat pakar yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kegunaan paragraf dalam sebuah karangan 

adalah sebagai pergantian ide pokok. Dengan adanya paragraf maka akan 

memudahkan pembaca untuk mengetahui dimana suatu pokok pikiran mulai 

diterangkan, dikembangkan, dan diakhiri.  

2.2.2.4 Jenis Paragraf 

Akhadiah, dkk (1991:146) mengatakan bahwa berdasarkan 

tujuannya, paragraf dapat dibedakan  menjadi tiga yaitu (1) paragraf pembuka; 

(2) paragraf penghubung; (3) paragraf penutup. 

Paragraf  pembuka berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada 

masalah yang akan diuraikan. Sebab itu paragraf pembuka harus dapat 

menarik  minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan  pikiran 
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pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf pembuka ini jangan 

terlalu panjang supaya tidak membosankan. Paragraf pembuka mempunyai 

dua kegunaan, yaitu supaya dapat menarik perhatian pembaca, juga berfungsi 

menjelaskan tentang tujuan dari penulisan itu. Masalah yang akan diuraikan 

terdapat dalam paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti 

persoalan yang akan dikemukakan. Oleh sebab itu secara kuantitatif paragraf 

inilah yang paling panjang, dan antara paragraf dengan paragraf harus saling 

berhubungan dengan logis. Sedangkan paragraf penutup mengakhiri sebuah 

karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Dapat 

juga paragraf penutup berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang 

dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang 

berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang. Namun, 

tidak berarti paragraf ini dapat tiba-tiba diputuskan dengan begitu saja. Untuk 

itu, seorang penulis harus dapat menjaga perbandingan antara paragraf 

pembuka, penghubung dan penutup. 

Menurut Keraf (1995:6-7) Berdasarkan tujuannya, terdapat lima 

macam jenis paragraf. Yakni eksposisi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan 

narasi.  

1. Eksposisi 

Dari sudut penulis memenuhi keinginan manusia untuk memberi 

informasi kepada orang lain, atau dari sudut pembaca berkeinginan 

untuk memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal. 
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2. Argumentasi 

Dari sudut penulis keinginan untuk meyakinkan pendengar atau 

pembaca mengenai suatu kebenaran dan lebih jauh mempengaruhi 

sikap dan pendapat orang lain. Sedangkan dari pihak pembaca dan 

pendengar, mereka ingin kepastian tentang kebenaran itu. 

3. Persuasi 

Wacana persuasi sebenarnya merupakan sebuah varian dari 

argumentasi. Wacana ini lebih condong untuk mempengaruhi 

manusianya dari pada mempertahankan kebenaran mengenai suatu 

objek tertentu. 

4. Deskipsi 

Penulis atau pembicara berkeinginan untuk menggambarkan atau 

menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu suatu barang atau 

objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. 

5. Narasi 

Penulis atau pembicara ingin menceritakan pada orang lain tentang 

kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang 

dialami sendiri maupun yang didengarnya dari orang lain. Dengan cara 

ini ia memenuhi pula kebutuhan para pendengar atau pembacanya 

untuk memperoleh informasi tentang kejadian itu.  

Sementara itu Widjono (2005:177) berpendapat bahwa paragraf 

dilihat dari sudut pandang tempat dan fungsinya di dalam karangan, dibedakan 

menjadi paragraf pengantar, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. 
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Paragraf pengantar yaitu paragraf berfungsi untuk memberitahukan 

latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik akan 

mengetuk hati dan memperoleh simpati, menggugah minat dan gairah orang 

lain untuk mengetahui lebih banyak. Paragraf pengembang yaitu paragraf 

yang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Dan 

paragraf penutup yaitu paragraf yang menyatakan bahwa karangan sudah 

selesai.  

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa paragraf dapat dibedakan dari berbagai sudut 

pandang. Dilihat dari tujuan, paragraf dibedakan  menjadi tiga yaitu paragraf 

pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Dilihat dari fungsinya 

di dalam karangan, dibedakan menjadi paragraf pengantar, paragraf 

pengembang, dan paragraf penutup. Berdasarkan tujuannya, terdapat lima 

macam jenis paragraf yakni eksposisi, argumentasi, persuasi, deskripsi, dan 

narasi.  

 

2.2.3 Paragraf Deskripsi 

Sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan laporan ini, maka 

penulis akan menitikberatkan pada pembahasan paragraf deskripsi.  

2.2.3.1 Hakikat Paragraf Deskripsi 

Deskripsi lebih menekankan pengungkapanya melalui rangkaian 

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

mengadakan identifikasi terlebih dahulu, namun pengertian deskripsi hanya 
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menyangkut pengungkapan melalui kata-kata. Dengan mengenal ciri-ciri 

objek garapan, penulis dapat menggambarkan secara verbal objek yang ingin 

diperkenalkan kepada para pembaca. 

Kelompok studi Bahasa dan Sastra Indonesia (1991 :100) 

memberikan pendapat bahwa deskripsi merupakan karangan yang ditujukan 

untuk menimbulkan imajinasi. Karangan deskripsi ini bukan pada pikiran 

(intelektual) melainkan perasaan (emosi). Dengan membaca deskripsi, 

pembaca akan membuat imajinasi barang atau benda yang dideskripsikan.  

Parera (1993:5) berpendapat bahwa deskripsi adalah suatu bentuk 

karangan yang hidup dan berpengaruh. Deskripsi memberikan satu gambaran 

tentang satu peristiwa atau kejadian dan masalah. Untuk  menulis satu 

deskripsi yang baik seseorang  pengarang harus dekat kepada objek dan 

masalahnya dengan semua panca inderanya. 

Keraf (1995:16) berpendapat bahwa deskripsi adalah semacam 

bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu hal sedemikian rupa, 

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

akan para pembaca melihat sendiri objek itu. Deskripsi memberi suatu citra 

mental mengenai sesuatu hal yang dialami, misalnya pemandangan, orang, 

atau sensasi. 

Menurut Wiyanto (2004:64) deskripsi yaitu menguraikan, 

memberikan, atau melukiskan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang 

bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, 

tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Dengan 
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deskripsi yang baik pembaca dapat dibuat seolah-olah melihat, mendengar, 

merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis. 

Deskripsi merupakan pengambaran suatu benda, tempat, keadaan, 

atau peristiwa tertentu dengan kata-kata. Pengambaran dalam deskripsi 

bertujuan agar pembaca dapat ‘melihat’ apa yang dilihat penulis, ‘mendengar’ 

apa yang didengar penulis, ‘mencium bau’ apa yang dicium penulis, 

‘mencicipi’ apa yang dicicipi penulis, dan ‘merasakan’ apa yang dirasakan 

penulis. Untuk itu penulis harus mengungkapkan ‘semua’ yang dilihat, 

didengar, dicium, dicicipi, dan dirasakannya. Penulis harus mempunyai 

pengamatan yang tajam dan menggunakan semua alat indera manusia.  

Paragraf deskripsi merupakan penggambaran suatu keadaan dengan 

kalimat-kalimat, sehingga menimbulkan kesan yang hidup. Penggambaran 

atau lukisan itu harus disajikan sehidup-hidupnya, sehingga apa yang 

dilukiskan itu hidup di dalam angan-angan pembaca, seolah-olah ikut 

menginderai (melihat, merasakan, dan mendengar) maksud penulis. Deskripsi 

tidak sekedar menggambarkan objek yang terlihat dapat pula mendeskripsikan 

hati, misalnya perasaan kasih sayang, cinta dan cemas. Paragraf deskripsi 

berfungsi untuk mengemukakan sifat, watak, dan tingkah laku seseorang, 

melukiskan suasana   

Deskripsi dibedakan dari eksposisi dalam hal bahwa fungsi 

utamanya adalah membuat para pembacanya melihat barang-barang atau 

objeknya, atau menyerap kualitas khas dari barang-barang itu. Secara kasar 
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dapat dikatakan, deskripsi memusatkan uraiannya pada penampakan barang, 

kita melihat objek garapan secara hidup-hidup dan konkrit. 

Secara singkat deskripsi bertujuan membuat para pembaca 

menyadari dengan hidup-hidup tentang apa yang diserap penulis melalui 

panca inderanya, merangsang perasaan pembaca mengenai apa yang 

digambarkannya, menyajikan suatu kualitas pengalaman langsung. Objek 

yang dideskripsikan mungkin sesuatu yang bisa ditangkap dengan pancaindera 

kita. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek 

sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan ikut merasakan 

hal-hal yang ditulis oleh pengarang.  

2.2.3.2 Langkah-langkah Menulis Paragraf Deskripsi 

Langkah-langkah dalam menulis paragraf deskripsi menurut 

Akhadiah (1988:2-5) dan Surana (1995:8) adalah: (1) menentukan tema;      

(2) menetapkan tujuan penulisan; (3) mengumpulkan bahan; (4) membuat 

kerangka karangan; (5) mengembangkan kerangka karangan; dan (6) merevisi 

karangan. 

Langkah yang pertama adalah menentukan tema. Pada kegiatan ini  

yang mula-mula dilakukan jika akan menulis suatu karangan ialah 

menentukan tema. Hal ini berarti bahwa harus ditentukan apa yang dibahas 

dalam tulisan. Tema adalah gagasan pokok yang hendak disampaikan di 

dalam penulisan. Gagasan atau ide pokok dapat diperoleh dari pengalaman, 
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hasil penelitian, beberapa sumber, pendapat, dan pengamatan. Pernyataan 

tema mungkin saja sama dengan judul, tetapi mungkin juga tidak. 

Langkah kedua adalah menetapkan tujuan penulisan. Pada langkah 

ini setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan yang 

akan dilaksanakannya. Perumusan tujuan penulisan sangat penting dan harus 

ditentukan lebih dahulu karena hal ini merupakan titik tolak dalam seluruh 

kegiatan menulis selanjutnya. Dengan menentukan tujuan penulisan, akan 

diketahui apa yang harus dilakukan pada tahap penulisan. Kita akan tahu 

bahan-bahan yang diperlukan, macam organisasi karangan yang akan 

diterapkan, atau mungkin sudut pandang yang akan dipilih. Tujuan merupakan 

penentu yang pokok dan akan mengarahkan serta membatasi karangan. 

Kesadaran mengenai tujuan selama proses penulisan akan menjaga keutuhan 

tulisan. 

Langkah ketiga adalah mengumpulkan bahan. Pada waktu memilih 

dan membatasi topik kita hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan 

mendapatkan bahan. Dengan membatasi topik, maka kita pun sebetulnya 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. 

Langkah keempat adalah membuat kerangka karangan. Agar 

organisasi karangan dapat ditentukan, sebelumnya kita harus menyusun 
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kerangka karangan. 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 penulis dalam ide secara logis dan teratur. 

Penyusunan kerangka karangan sangat dianjurkan karena akan menghindarkan 

penulis dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi.  

Kegunaan kerangka karangan bagi penulis adalah (a) kerangka 

karangan dapat membantu penulis menyusun karangan secara teratur dan tidak 

membahas satu gagasan dua kali serta dapat mencegah penulis keluar dari 

sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik atau judul; (b) sebuah kerangka 

karangan memperlihatkan bagian-bagian pokok karangan serta memberi 

kemungkinan bagi perluasan bagian-bagian tersebut. Hal ini akan membantu 

penulis menciptakan suasana yang berbeda-beda, sesuai dengan variasi yang 

diinginkan; dan (c) sebuah kerangka karangan akan memperlihatkan kepada 

penulis bahan-bahan atau materi apa yang diperlukan dalam pembahasan yang 

akan ditulisnya nanti. 

Langkah yang kelima adalah mengembangkan kerangka karangan. 

Pada langkah ini penulis mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu 

karangan atau tulisan yang utuh. Dan langkah yang terakhir adalah merevisi 

karangan. Pada langkah ini meneliti secara meyeluruh mengenai ejaan, tanda 

baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, dan sebagainya. 
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2.2.4 Media Pembelajaran 

Dalam kegiatan belajar mengajar lebih efektif apabila menggunakan 

media dan media tersebut tidak harus media yang canggih saja, melainkan 

media yang lebih sederhana buatan guru sendiri. Dalam melaksanakan 

kegiatan proses pembelajaran untuk menulis paragraf deskripsi. Penulis 

memakai suatu alat bantu yang disebut dengan media pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah alat, teknik, dan metode yang digunakan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi, serta interaksi antar guru dan siswa dalam proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. Berikut ini dipaparkan mengenai 

hakikat media gambar, Pembelajaran menulis dengan media gambar, serta 

kelebihan dan kekurangan media gambar. 

2.2.4.1 Hakikat Media Gambar 

Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran (channel) 

untuk menyampikan suatu pesan (message) atau informasi dari suatu sumber 

(resource) kepada penerimanya (receiver). Dalam dunia pengajaran, pada 

umumnya pesan atau informasi tersebut berasal dari sumber informasi, yakni 

guru. Sedangkan sebagai penerima informasinya adalah siswa. Pesan atau 

informasi yang dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan yang 

perlu dikuasai oleh para siswa (Soeparno 1988:1).  

Sementara itu Hastuti (1996:171) mengemukakan bahwa media 

berasal dari bahasa latin dalam bentuk jamak medium yang berarti perantara, 

maksudnya segala sesuatu yang membawa pesan dari suatu sumber untuk 

disampaikan kepada penerima pesan.  
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Pada hakikatnya media telah memperluas atau memperpanjang 

kemampuan manusia untuk merasakan sesuatu (mendengar, mencium, melihat 

dan sebagainya). Media ini merupakan peralatan yang digunakan untuk 

membantu atau mempermudah proses pembelajaran. 

Gerlach dan Ely (dalam Hastuti 1996:172) Mengemukakan media 

adalah grafik, fotografik, elektronik, atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, 

memperjelas dan menjelaskan informasi lesan atau pandangan. Media 

merupakan sarana untuk mengantarkan informasi kepada siswa. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan untuk 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

proses belajar pada diri siswa.   

Hastuti (1996:172) Mengungkapkan media dalam arti luas  adalah 

setiap orang, bahan atau alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi 

yang memungkinkan siswa untuk menerima pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Dengan demikian sebetulnya guru, buku ajar, dan lingkungan sekolah 

adalah media. Setiap media adalah sarana untuk menuju kepada suatu tujuan. 

Didalam media terkandung informasi yang dapat dikomunikasikan kepada 

orang lain. Informasi ini dapat diperoleh dalam buku, rekaman, peta, gambar, 

film dan sebagainya. 

Gambar adalah media yang sering dipakai atau dipergunkan di mana-

mana. Gambar adalah salah satu jenis bahasa yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi, merupakan bahasa yang diekspreikan melalui tanda dan simbol. 

Gambar merupakan bahasa yang umum, yang dapat dimengerti dan dinikmati 
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dimana-mana. Penuangan gagasan ke dalam sebuah gambar harus 

memperhatikan tatanan bagian-bagian yang akan ditampilkan. Tatanan bagian 

itu harus dapat menampilkan gambar yang dapat dimengerti, dapat dibaca, dan 

dapat menarik perhatian sehingga ia mampu menyampaikan pesan yang 

diinginkan. 

Menurut Edgar Dale (dalam Hastuti 1996:177) Mengemukakan 

bahwa gambar dapat mengalihkan pengalaman belajar dari taraf belajar 

dengan lambang kata-kata ke taraf yang lebih konkret. Misalnya, guru akan 

menjelaskan hutan tropis, bagi siswa yang belum pernah melihat hutan tropis, 

dengan memperlihatkan gambarnya. Cara itu lebih efektif agar siswa dapat 

memahami bagaimana hutan tropis tersebut, daripada bila hanya mendengar 

uraian guru secara lisan saja. 

Media ini lebih praktis dan mudah digunakan. Gambar ini digunakan 

oleh guru untuk memberikan gambaran tentang manusia, tempat atau segala 

sesuatu sehingga penjelasan guru lebih konkrit dari pada hanya diuraikan 

dengan kata-kata. Melalui gambar orang menerjemahkan ide-ide abstrak 

dalam bentuk yang lebih realistik. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa media gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan 

sebagainya) merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan untuk 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah.  
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2.2.4.2 Pembelajaran Menulis dengan Media Gambar 

Media gambar termasuk salah satu jenis media grafis. Sebagaimana 

media lainnya, media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber 

ke penerima pesan. Saluran yang di pakai menyangkut indera penglihatan. 

Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi 

visual. Media gambar ini termasuk media yang paling umum dipakai. Hal ini 

dikarenakan siswa lebih menyukai gambar dari pada tulisan, apalagi jika 

gambarnya dibuat dan disajikan sesuai dengan persyaratan gambar yang baik, 

sudah barang tentu akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Hamalik (dalam Pangesti 2005:35) mengemukakan bahwa 

penggunaan media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan rasa 

ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi dan ransangan dalam proses 

belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi psikologis siswa. 

Suatu gambar dapat dijadikan bahan penyusunan paragraf. Gambar 

pada hakikatnya mengekspresikan suatu hal. Bentuk ekspresi tersebut dalam 

fakta gambar bukan dalam bentuk bahasa. Pesan yang tersirat dalam gambar 

tersebut dapat dinyatakan kembali dalam bentuk kata-kata atau kalimat.  

Penerjemahan pesan dari bentuk visual ke dalam bentuk kata-kata 

atau kalimat sangat bergantung kepada kemampuan imajinasi siswa. Hasil 

ekspresi anak yang cerdas akan lebih lengkap dan mungkin mendekati 

ketepatan, tetapi gambaran anak yang sedang kecerdasannya mungkin 

hasilnya tidak begitu lengkap, sedangkan pelukisan kembali oleh anak yang 
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kurang cerdas pastilah sangat kurang lengkap dan bahkan mungkin tidak 

relevan atau menyimpang. 

Penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran mempunyai 

beberapa karakteristik, yaitu (1) Gambar bersifat konkret. Melalui gambar 

para siswa dapat melihat dengan jelas sesuatu yang sedang dibicarakan atau 

didiskusikan dalam kelas; (2) Gambar mengatasi batas ruang dan waktu;      

(3) Gambar dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu masalah;                  

(4) Gambar-gambar mudah didapat dan murah; (5) Gambar mudah digunakan, 

baik untuk perseorangan maupun untuk kelompok siswa. 

Memilih gambar yang baik hendaknya perlu memperhatikan kriteria-

kriteria, yaitu (a) Keaslian gambar. Gambar menunjukkan situasi yang 

sebenarnya, seperti melihat keadaan atau benda sesungguhnya ;                    

(b) Kesederhanaan. Gambar itu sederhana dalam warna, menimbulkan kesan 

tertentu, mempunyai nilai estetis secara murni dan mengandung nilai praktis ; 

dan (c) Perbuatan. Gambar hendaknya menunjukkan hal yang sedang 

melakukan suatu perbuatan. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pembelajaran menulis 

dengan media gambar bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat 

berdasarkan gambar yang dilihat. Dari gambar tersebut siswa dapat membuat 

tulisan secara runtut dan logis berdasarkan gambar. Alat yang dibutuhkan 

adalah gambar-gambar yang bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran. 

Teknik ini dapat dijalankan secara perseorangan maupun secara kelompok 

(Suyatno 2004:81). 
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2.2.4.3 Kelebihan dan Kelemahan Media Gambar 

Sebuah media sudah barang tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Hal ini disebabkan keefektifan pemanfaatan sebuah media sangat 

tergantung dari materi pembelajaran yang diajarkan. Dengan demikian, sebuah 

media yang cocok untuk mengajarkan materi pelajaran tertentu, belum tentu 

sesuai bila dimanfaatkan untuk materi pelajaran yang lain.  

Media gambar mempunyai kelebihan antara lain: sifatnya konkrit, 

gambar dapat mengatasi ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan 

pengamatan, memperjelas suatu masalah sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalahpahaman 

Hastuti (1996:178) Dalam menggunakan media gambar terdapat 

beberapa kelebihan sebagai berikut. (1) dapat menerjemahkan ide–ide abstrak 

ke dalam bentuk yang lebih nyata; (2) gambar sangat mudah di pakai karena 

tidak membutuhkan peralatan; (3) gambar relatif tidak mahal; (4) gambar 

mudah didapat  dan dibuat sendiri; dan (5) gambar dapat digunakan untuk 

semua tingkat  pengajaran dan bidang studi . 

Dalam menulis paragraf deskripsi dengan media gambar sangat 

banyak manfaatnya bagi siswa. Antara lain: pertama, dapat mengembangkan 

keterampilan melihat hubungan sebab akibat atau pesan yang tersirat dalam 

gambar. Kedua, dapat mengembangkan daya imajinatif siswa. Ketiga, dapat 

melatih kecermatan dan ketelitian siswa dalam memperhatikan sesuatu. 

Keempat, dapat mengembangkan daya interprestasi bentuk visual ke dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat, menulis paragraf dengan menganalisis gambar 
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berarti siswa harus menterjemahkan bentuk visual ke dalam bentuk kata-kata 

atau kalimat. Semakin sering berlatih, siswa akan semakin terlatih untuk 

menerjemahkan gambar tersebut ke dalam bentuk kalimat. 

Hastuti (1996:178) di samping kelebihan, media gambar juga 

memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, kadang-kadang 

gambar terlalu kecil untuk dipertunjukkan di kelas yang besar. Kedua, gambar 

mati tidak dapat menunjuk gerak. Ketiga, anak tidak selalu mengetahui 

bagaimana membaca gambar tersebut. Gambar hanya menekankan pada 

persepsi indera mata, gambar yang terlalu kompleks kurang efektif untuk 

kegiatan pembelajaran.  

 

2.2.5 Kerangka berpikir 

Keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang 

yang menjadi subjek penelitian ini mempunyai kemampuan menulis yang 

masih rendah. Rendahnya kemampuan menulis tampak pada skor yang 

diperoleh rendah karena kesulitan membedakan jenis paragraf  dan kesulitan 

menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

Untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan  

Kabupaten Semarang penulis menggunakan media gambar sebagai sarana 

untuk membantu siswa dalam menyampaikan informasi yang abstrak. Siswa 

dapat melukiskan sesuatu yang ada dalam gambar tersebut dengan 
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menggunakan kalimat yang baik dan tepat sehingga tulisan tersebut dapat 

dipahami oleh pembaca.  

Pembelajaran menulis yang dilengkapi dengan media gambar sangat 

dianjurkan oleh para ahli. Gambar yang kelihatanya diam sebenarnya banyak 

berkata bagi mereka yang peka dan penuh imajinasi. Pemilihan gambar harus 

tepat, menarik, dan merangsang siswa. Dengan dilengkapi media gambar, 

siswa dapat dengan bebas mengekspresikan gagasan dengan acuan gambar, 

sehingga siswa lebih bebas merinci atau  mengurutkan semua yang dilihatnya 

pada gambar, dan menerjemahkan gambar tersebut dalam bentuk kata-kata 

atau kalimat.  Media gambar ini banyak digunakan oleh guru, karena media ini 

lebih praktis dan mudah digunakan. Gambar ini digunakan oleh guru untuk 

memberikan gambaran tentang manusia, tempat atau segala sesuatu sehingga 

penjelasan guru lebih konkret daripada hanya diuraikan dengan kata-kata. 

Melalui gambar orang dapat menterjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk 

yang lebih realistis.   

 

2.2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis penelitian ini adalah 

dengan menggunakan media gambar maka akan meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis paragraf deskripsi dan mengubah tingkah laku siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang ke arah positif.  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas dapat didefinisikan sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif 

oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta 

memperbaiki kondisi di mana praktek pembelajaran tersebut dilakukan. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti melaksanakan melalui 

dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus-siklus tersebut 

dapat kita lihat pada gambar berikut. 

 

Perencanaan     Perencanaan  
 
 
 

 Refleksi        Siklus I       Tindakan            Refleksi      Siklus II      Tindakan 
 
 

                    Observasi                                                   Observasi 
 

 

Gambar 1. Siklus Pembelajaran Menulis Paragraf Deskripsi 
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Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a.   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 

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 

V memberikan keterangan bahwa kelas V mempunyai nilai yang cukup 

rendah dalam keterampilan menulis. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

peneliti dapat mencari permasalahan yang baik untuk meningkatkan 

keterampilan menulis khususnya keterampilan menulis paragraf deskripsi. Hal 

yang dilakukan peneliti pada perencanaan ini adalah (1) menyusun rencana 

pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan; (2) menyusun 

pedoman observasi, wawancara, dan jurnal; (3) menyusun rencana evaluasi;    

(4) mempersiapkan media yang akan digunakan yaitu media gambar;            

(5) mempersiapkan alat dokumentasi. 

b. Tindakan  

Tindakan penelitian adalah pelaksanaan dari rencana yang telah 

dibuat sebelumnya. Tindakan yang dilakukan adalah pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar. Tindakan ini disesuaikan dengan 
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rencana pengajaran yang telah disiapkan. Langkah-langkah yang dilaksanakan 

pada tahap ini, yaitu: apersepsi, proses pembelajaran, dan evaluasi.  

Pada tahap apersepsi ini, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti 

proses pembelajaran. Peneliti memberikan penjelasan kepada siswa tentang 

tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Setelah itu, 

Pada tahap proses pembelajaran, peneliti memberikan penjelasan tentang 

paragraf deskripsi, tentang media yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran, serta menyajikan contoh paragraf deskripsi.  

Setelah proses pembelajaran berlangsung peneliti mengadakan tahap 

evaluasi, diakhir setiap siklus peneliti mengadakan tes yaitu siswa diberi tugas 

untuk membuat paragraf deskripsi. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui 

sampai dimana kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi. 

c.  Observasi 

Pada tahap observasi ini peneliti mengobservasikan hasil tes dan 

nontes. Observasi hasil tes berupa observasi mengenai hasil tes menulis 

paragraf   deskripsi   dengan media gambar yang telah dilaksanakan. Selain 

itu, pada observasi tes ini peneliti dapat melihat bagaimana sikap siswa pada 

saat menulis paragraf deskripsi. Sehingga melalui kegiatan ini dapat diketahui 

sikap positif dan sikap negatif siswa pada waktu menulis paragraf deskripsi 

serta dapat diketahui juga hasil tes menulis paragraf deskripsi siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang.  
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Kegiatan observasi tidak hanya pada data tes saja. Melainkan 

observasi yang dilaksanakan untuk mengamati  data nontes. Data nontes 

tersebut berupa observasi jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. Kegiatan 

observasi pada data tes dan nontes   berupa observasi yang akan dilakukan 

pada   pada awal hingga akhir pembelajaran. Observasi ini bertujuan untuk 

mengetahui sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Pada observasi ini 

peneliti dibantu oleh rekan peneliti untuk mengambil data  dengan 

menggunakan lembar observasi. Lembar observasi ini berisi pertanyaan 

mengenai kegiatan atau sikap yang dilakukan siswa pada waktu pembelajaran. 

Lembar observasi diisi dengan memberikan tanda chek list (√) pada setiap 

kolom yang sesuai dengan sikap siswa pada saat itu. Melalui kegiatan 

observasi ini, dapat diketahui sikap siswa baik yang positif maupun negatif 

selama pembelajaran.  

Observasi pada kegiatan pengisian jurnal siswa dilakukan pada saat 

siswa mengisi jurnal siswa. Peneliti mengobservasi bagaimana sikap siswa 

pada saat memberikan pendapat mengenai pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui respons siswa 

terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan 

media gambar yang diungkapkan dalam jurnal siswa.  

Pada kegiatan observasi wawancara dengan siswa. Observasi ini 

bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa secara lisan. Melalui kegiatan ini 

dapat diketahui sikap dan pendapat siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar.  
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Adapun observasi pada data nontes berupa dokumentasi foto 

dilakukan untuk memperkuat hasil observasi data nontes lainnya. Observasi 

ini sebagai bukti visual selama pembelajaran berlangsung. Melalui observasi 

ini dapat dilihat gambar foto berupa sikap siswa pada saat pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dilaksanakan. 

Hasil keseluruhan observasi baik data tes maupun non tes ini 

digunakan sebagai hasil observasi. Observasi data tes berupa keterangan hasil 

tes dan sikap siswa pada saat menulis paragraf deskripsi. Sedangkan observasi 

data nontes berupa keterangan sikap siswa pada saat dilakukan observasi, 

pengisian jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Data observasi ini, digunakan sebagai keterangan kegiatan siswa 

selama pembelajaran menulis paragraf deskripsi berlangsung. Data observasi 

yang diperoleh pada siklus I sebagai acuan untuk perbaikan pada siklus II, 

serta dijadikan sebagai bahan refleksi. 

d.  Refleksi 

Refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah atau terjadi, 

apa yang telah dihasilkan atau belum dihasilkan dengan tindakan perbaikan 

yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Hasil refleksi ini digunakan untuk menerapkan langkah 

lebih lanjut sebagai dasar perbaikan pada pembelajaran berikutnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
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3.1.1 Prosedur Penelitian pada Siklus I 

Prosedur tindakan pada siklus I dilakukan dalam empat tahap, yaitu 

tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanan siklus I ini dilakukan persiapan pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun 

rencana pengajaran yang merupakan program kerja atau pedoman peneliti 

dalam melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Sebelum melaksanakan pembelajaran, peneliti melakukan koordinasi 

dengan dosen pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan. Koordinasi ini 

berhubungan dengan waktu pelaksanaan penelitian, materi yang akan 

diajarkan, dan bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilakukan.    

Pada tahap ini selain menyusun rencana pembelajaran juga membuat 

instrumen nontes yang berupa lembar observasi, lembar wawancara, lembar 

jurnal, dan dokumentasi yang berupa foto. Selain menyiapkan instrumen 

nontes juga menyiapkan perangkat tes yang berupa lembar tes menulis 

paragraf deskripsi beserta kriteria penilaiannya.    

3.1.1.2  Tindakan  

  Pada tahap ini dilakukan tindakan sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Tindakan yang akan dilakukan adalah 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar. Pada tahap ini 
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dilakukan tiga tahap proses belajar mengajar, yaitu apersepsi, proses 

pembelajaran, dan evaluasi. 

Pada tahap apersepsi ini, siswa dikondisikan untuk siap mengikuti 

proses pembelajaran. Peneliti memberikan penjelasan kepada siswa tentang 

tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. 

Setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya proses 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dilaksanakan. Pada langkah ini 

peneliti  memberikan penjelasan tentang paragraf deskripsi dengan disertai 

contoh. Dalam proses pembelajaran ini guru menggunakan media gambar 

dalam membuat sebuah paragraf deskripsi. 

Setelah peneliti menjelaskan materi tentang menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar dan siswa paham mengenai materi tersebut, 

diakhir siklus I peneliti mengadakan evaluasi yang berupa tes. Pada siklus I ini 

peneliti membagikan gambar dan lembar jawaban kepada setiap siswa. Secara 

individu siswa disuruh membuat paragraf deskripsi berdasarkan gambar yang 

telah siswa terima. Tujuan tes ini adalah untuk mengetahui keterampilan siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi. 

3.1.1.3 Observasi   

Observasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Peneliti mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar pedoman 

observasi siswa yang berisi pernyataan mengenai perilaku siswa selama proses 
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pembelajaran berlangsung. Peneliti dibantu salah seorang rekannya dalam 

mengobservasi, yaitu mencatat hal-hal yang dilakukan siswa baik yang positif 

maupun yang negatif selama pembelajaran dilaksanakan.   

Observasi dilakukan melalui data tes dan nontes. Observasi melalui 

data tes dilakukan dengan mengamati hasil tes menulis paragraf deskripsi dan 

sikap siswa pada waktu menulis paragraf deskripsi. Hasil observasi ini sebagai 

bukti observasi terhadap data tes menulis paragraf deskripsi. Melalui observasi 

data tes ini, dapat diketahui beberapa kekurangan dan kelebihan hasil tes 

menulis paragraf deskripsi. Sehingga, kekurangan yang terdapat pada hasil 

observasi data tes siklus I dapat diperbaiki pada siklus II dan kelebihan-

kelebihannya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 

Sedangkan observasi melalui data nontes dilakukan dengan 

pelaksanaan observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Tujuan 

observasi data nontes ini adalah untuk mengetahui sikap siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Melalui kegiatan observasi ini dapat diketahui 

beberapa siswa yang bersikap positif maupun yang negatif pada waktu 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dilaksanakan.  

Adapun cara untuk mendata hasil observasi data tes dan nontes 

adalah (1) tes yang digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

menulis paragraf deskripsi siswa melalui dua siklus; (2) lembar pedoman 

observasi dan memotret tingkah laku siswa selama pembelajaran berlangsung; 

(3) kegiatan wawancara yang dilakukan diluar jam pelajaran. Wawancara 

dilakukan terhadap siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah 
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untuk mendapatkan data yang lebih lengkap karena masing-masing telah 

terwakili. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran menulis paragraf deskripsi; (4) jurnal siswa 

dan jurnal guru yang berisi pesan dan kesan selama mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi melalui media gambar; (5) dokumentasi foto 

sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas siswa selama penelitian 

berlangsung. Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat data-data yang lain.  

3.1.1.4 Refleksi  

Setelah tindakan pada siklus I, peneliti melakukan refleksi dengan 

menganalisis hasil tes dan nontes yang diperoleh pada siklus I. Analisis hasil 

tes dilakukan dengan menganalisis tes keterampilan menulis paragraf 

deskripsi siswa. Analisis hasil nontes dilakukan dengan menganalisis hasil 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Berdasarkan analisis 

pada data tes dan nontes dapat dilakukan perbaikan terhadap rencana 

selanjutnya pada siklus II. Apabila pada hasil tes dan nontes pada siklus I 

belum memenuhi nilai standar minimal yang ditentukan, akan dilakukan 

tindakan siklus II dan masalah-masalah yang timbul pada siklus I akan 

dicarikan alternatif pemecahannya pada siklus II. Sedangkan, kelebihan-

kelebihannya akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada siklus II. 
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3.1.2 Prosedur Penelitian pada Siklus II 

Pelaksanaan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklus I 

dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Siklus II merupakan kelanjutan siklus I dan merupakan perbaikan 

hasil kegiatan pada siklus I.  

3.1.2.1 Perencanaan  

Pada tahap perencanaan pada siklus II ini dibuat dengan 

memperhatikan hasil kegiatan siklus I. Adapun rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan pada siklus II adalah, (1) membuat perbaikan rencana 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar yang 

materinya masih sama dengan siklus I. Namun demikian, diupayakan dapat 

memperbaiki masalah dan kekurangan-kekurangan pada siklus I;                  

(2) menyiapkan lembar observasi, lembar wawancara, lembar jurnal, dan 

dokumentasi foto, untuk memperoleh data nontes siklus II; (3) mempersiapkan 

media gambar; dan (4) menyiapkan perangkat tes menulis paragraf deskripsi 

dan kriteria penilaiannya. 

3.1.2.2 Tindakan        

Tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus II berbeda dengan 

tindakan siklus I. Ada beberapa perubahan tindakan antara lain sebelum siswa 

menulis paragraf deskripsi dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan 

yang terjadi pada siklus I. Kemudian siswa diberi arahan dan bimbingan agar 

dalam pelaksanaan kegiatan menulis paragraf deskripsi pada siklus II akan 

menjadi lebih baik. Tindakan yang dilakukan peneliti dalam siklus II yaitu,  
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(1) memberikan umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I;   

(2) melaksanakan proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media gambar sesuai rencana pembelajaran; dan (3) memberikan arahan, dan 

memotivasi siswa agar timbul minat dan kreatifitas sesuai dengan kemampuan 

masing-masing siswa, sehingga siswa lebih aktif dan sungguh-sungguh dalam 

menulis paragraf deskripsi agar pada siklus II hasilnya lebih baik dibanding 

siklus I.    

Pada pembelajaran siklus II ini lebih ditekankan pada kualitas 

penulisan paragraf deskripsi siswa. Siswa harus mementingkan kualitas 

paragraf deskripsi dengan memperhatikan kesesuaian judul dengan isi, 

pemilihan kata, ejaan dan tanda baca, kerapian tulisan, kohesi dan koherensi, 

kesan hidup, imajinasi, keterlibatan aspek pancaindera, menunjukan objek 

yang ditulis, dan memusatkan uraian pada objek. 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi yang dilakukan pada siklus II juga masih sama dengan 

observai pada siklus I. Adapun observasi yang dilakukan berupa observasi 

data tes dan nontes. Observasi melalui data tes digunakan untuk mengetahui 

nilai tes menulis paragraf deskripsi serta melihat perilaku siswa pada saat 

menulis paragraf deskripsi. Sedangkan observasi melalui data nontes 

dilakukan dengan pelaksanaan observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi 

foto saat pembelajaran berlangsung. Observasi data nontes digunakan sebagai 

penguat hasil observasi data tes.  
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Pada tahap observasi data nontes ini, peneliti mempersiapkan lembar 

pedoman observasi yang berisi pernyataan mengenai perilaku siswa, baik yang 

positif maupun yang negatif pada waktu pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dilaksanakan. Pada tahap observasi jurnal, dilakukan agar dalam  

kegiatan ini dapat diketahui sikap dan pendapat siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media gambar. Observasi 

pada kegiatan wawancara dilakukan pada akhir pembelajaran. Siswa diminta 

untuk berpendapat mengenai pembelajaran yang baru saja dilaksanakan. 

Observasi pada dokumentasi foto dilakukan untuk mengambil gambar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dilakukan sebagai penguat 

data tes dan data nontes lainnya. Dokumentasi foto ini digunakan sebagai 

bukti visual pembelajaran menulis paragraf deskripsi.  

3.1.2.4 Refleksi 

Refleksi pada siklus II merupakan tahap akhir dalam penelitian 

tindakan kelas ini. Refleksi ini dilakukan dengan menganalisis hasil data tes 

dan nontes siklus II untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan perbaikan 

tindakan pada siklus II. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil data tes 

keterampilan menulis paragraf deskripsi dan hasil nontes yang dilakukan pada 

siklus II. Analisis hasil nontes dilakukan dengan menganalisis hasil observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto.              

Selain peningkatan hasil tes menulis paragraf deskripsi ini diikuti 

pula adanya perubahan perilaku pada siswa kearaah positif. Siswa sudah tidak 
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ada lagi yang bersikap negatif. Hasil tersebut dibuktikan melalui hasil nontes 

berupa observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

3.2 Subjek Penelitian     

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf deskripsi 

siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang tahun ajaran 2006/2007 berjumlah 28 siswa yang terdiri 

atas 11 siswa putra dan  17 siswa putri. 

Peneliti memilih kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang sebagai subjek penelitian karena 

berdasarkan observasi kelas V memiliki keterampilan menulis paragraf 

deskripsi masih rendah meskipun sudah diajarkan. Permasalahan menulis 

paragraf deskripsi pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang perlu segera diatasi dengan 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pemilihan teknik dan media 

pembelajaran sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan menulis 

khususnya menulis paragraf deskripsi. 

 

3.3 Variabel Penelitian          

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua variabel yaitu 

variabel peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dan variabel 

penggunaan media gambar. Penjelasan kedua variabel diuraikan sebagai 

berikut ini. 
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3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

Variabel pertama keterampilan menulis paragraf deskripsi. 

Keterampilan menulis paragraf deskripsi yang dimaksud adalah keterampilan 

mendeskripsikan atau menggambarkan, mengungkapkan secara sistematis, 

logis dan kreatif, pengalaman, gagasan, pesan, pendapat dan perasaan sesuai 

dengan apa yang dilihat. Dengan media gambar, diharapkan siswa dapat 

menggambarkan dan menciptakan daya khayal (imajinasi) bagi pembacanya 

melalui kesan-kesan yang telah ditangkap dengan pancainderanya tentang 

suatu objek.  

Adapun aspek dalam menulis paragraf deskripsi meliputi  kesesuaian 

judul dengan isi, pemilian kata, ejaan dan tanda baca, kerapian tulisan, kohesi 

dan koherensi, kesan hidup, imajinasi, keterlibatan aspek pancaindera, 

menunjukan objek yang ditulis, dan memusatkan uraian pada objek. 

3.3.2 Variabel Penggunaan Media Gambar  

Variabel kedua adalah penggunaan media gambar dalam menulis 

paragraf deskripsi. Media gambar yaitu tiruan barang (orang, binatang, 

tumbuhan, dan sebagainya) yang merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. Maksud dari media gambar dalam 

penelitian ini adalah guru menyediakan beberapa gambar yang akan dijadikan 

bahan untuk mengarang, kemudian siswa mengerjakan tugas individu dengan 

mendeskripsikan hal-hal pokok yang terdapat pada gambar tersebut, kemudian 

menyusunnya dalam bentuk paragraf deskripsi.  
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Dengan adanya media gambar ini akan menghilangkan kebosanan 

dan kejenuhan siswa dalam kegiatan belajar selama ini, siswa merasakan 

suasana kegiatan belajar yang berbeda, siswa merasa lebih santai dan senang 

dalam mengikuti kegiatan belajar, dengan melihat gambar siswa merasa lebih 

mudah untuk menuangkan gagasan atau ide dan imajinasinya ke dalam bentuk 

tulisan. 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang dapat diketahui dengan meningkatnya hasil keterampilan menulis 

paragraf deskripsi dengan menggunaan media gambar dan perubahan perilaku 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung 

Tingkat keberhasilan ditetapkan jika siswa mampu menyusun 

paragraf deskripsi dengan benar dan tepat. Peningkatan ini dibandingkan 

antara menulis paragraf deskripsi siklus I dan II. Keberhasilan dari setiap 

siswa pada proses pembelajaran siklus I dan siklus II ditetapkan nilai batas 

tuntas 80,00. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan bentuk instrumen tes dan 

instrumen nontes sebagai berikut. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil karya siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi. Penelitian menggunakan tes berarti menulis 
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jawaban secara tertulis, tes yang diberikan adalah menulis paragraf deskripsi. 

Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar 

siswa terutama hasil belajar kognitif kebenaran dengan penguasaan bahan 

pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Walaupun 

demikian dalam batas tertentu tes dapat pula digunakan untuk mengukur atau 

menilai hasil proses belajar dalam bidang afektif dan psikomotorik. Dalam 

penelitian ini yang digunakan peneliti adalah tes menuliskan paragraf  

deskripsi yang berbentuk esai. 

Ada sepuluh aspek pokok yang dijadikan kriteria penilaian dalam tes 

menulis paragraf deskripsi antara lain, (1) kesesuaian judul dengan isi;         

(2) pemilian kata; (3) ejaan dan tanda baca; (4) kerapian tulisan; (5) kohesi 

dan koherensi; (6) kesan hidup; (7) imajinasi; (8) keterlibatan aspek 

pancaindera; (9) menunjukan objek yang ditulis; dan (10) memusatkan uraian 

pada objek. 

Tabel 1. Kriteria Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis 

Paragraf Deskripsi (skor penilaian) 

Skor Penilaian No Aspek Penilaian 
1 2 3 4 5 

Bobot Skor 
Maksimal

I  
 
 
 
 
 
II 
 
 

Aspek penulisan 
1.  Kesesuaian judul dengan isi 
2.  Pilihan kata 
3.  Ejaan dan tanda baca 
4.  Kerapian tulisan 
5.  Kohesi dan Koherensi 
Kaidah paragraf deskripsi  
6.  Kesan hidup 
7.  Imajinasi 
8.  Keterlibatan aspek pancaindera 
9.  Menunjukkan objek yang ditulis
10. Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
 
3 
3 
3 
3 
3 

 

 
5 
5 
5 
5 
5 
 
15 
15 
15 
15 
15 

 
 Jumlah      20 100 
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Aspek-aspek yang dinilai dengan rentangan skor dan kategori 

penilaian dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Kriteria Penilaian  Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi  

No Aspek Penilaian Kriteria  Rentangan 
Skor 

Kategori 

A. Aspek Penulisan    

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kesesuaian judul dengan 
isi 

a. Sangat sesuai 
 
b. Sesuai 
 
c. cukup sesuai 

 
d. kurang sesuai 
 
e. tidak sesuai 

 
Pemilihan kata 

a. sangat sesuai dengan 
situasi 

 
b. sesuai dengan situasi 
 

 
c. cukup sesuai 
 

 
d. kurang sesuai 

 
 

e. tidak sesuai 
 

 

 
 
Semua isi paragraf sangat 
sesuai dengan judul 
Semua isi paragraf sudah 
sesuai dengan judul 
1 isi paragraf cukup sesuai 
dengan judul 
2 isi paragraf kurang sesuai 
dengan judul 
3/lebih isi paragraf dan judul 
tidak sesuai 
 
Semua pilihan kata sangat 
sesuai dengan situasi yang 
diceritakan 
Semua pilihan kata sudah 
sesuai dengan situasi yang 
diceritakan 
1-2 pilihan kata tidak sesuai 
dengan situasi yang 
diceritakan 
3-4 pilihan kata tidak sesuai 
dengan situasi yang 
diceritakan 
5/lebih pilihan kata tidak 
sesuai dengan situasi yang 
diceritakan 

 
 

       5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 

 
1 

 
 

 
 

SB 
 

B 
 

CB 
 

KB 
 

SK 
 

 
SB 

 
 

B 
 
 

CB 
 
 

KB 
 
 

SK 
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3. 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. 
6. 
 
 
 
 

Ejaan dan Tanda Baca 
a. sangat sempurna 
b. sempurna 
c. sedikit kesalahan 
d. banyak kesalahan 
e. salah semua 
 

Kerapian Tulisan 
a.  jelas, terbaca, dan 

bersih 
b. terbaca, cukup bersih 
 
c.  terbaca,kurang bersih 
 
d. terbaca, tidak bersih 
 
e.  tidak terbaca, tidak 

bersih 
Kohesi dan Koherensi 

a.  sangat jelas 
 

b. jelas 
 
c.  cukup jelas 
 
d. kurang jelas 

 
e.  tidak jelas 

 
Kaidah Paragraf Deskripsi

Kesan hidup 
a. melukiskan objek 

tulisan secara nyata 
b.melukiskan objek 

kurang sempurna 

 
Tidak ada kesalahan 
Jumlah kesalahan 1-10 
Jumlah kesalahan 11-30 
Jumlah kesalahan 31-50 
Semua penggunaan ejaan dan 
tanda baca tidak tepat 
 
Tulisan jelas dan tidak ada 
coretan 
Tulisan terbaca dan ada 
coretan antara 1 sampai 10 
Tulisan terbaca dan ada 
coretan antara 11 sampai 20 
Tulisan sulit dibaca dan ada 
coretan lebih dari 20 
Tulisan tidak dapat dibaca dan 
terdapat banyak coretan 
 
Keterpaduan isi antarparagraf 
dan antarkalimat sangat jelas 
Keterpaduan isi antarparagraf 
dan antarkalimat sudah jelas 
1 yang tidak berkaitan antara 
isi dan kalimat 
2-3 yang tidak berkaitan 
antara isi dan kalimat 
4/lebih yang tidak berkaitan 
antara isi dan kalimat 
 
 
Melukiskan objek sesuai 
dengan keadaanya 
Melukiskan keadaan objek 
kurang sempurna 

 
       5 

4 
3 
2 
1 

 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 

 
5 

 
4 
 
3 
 
2 

 
1 
 

 
 

13 – 15 
 

10 – 12 
 

 
SB 
B 

CB 
KB 
SK 

 
 

SB 
 

B 
 

CB 
 

KB 
 

SK 
 

 
SB 

 
B 
 

CB 
 

KB 
 

SK 
 

 
 

SB 
 

B 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 

c. melukiskan tidak 
secara keseluruhan 

d.melukiskan objek 
tulisan secara lugas 

e. tidak melukiskan 
objek 

Imajinasi 
a. kualitas pengolahan 

idenya sangat baik 
 
 
 
b.kualitas pengolahan 

idenya baik 
 
 
c. kualitas pengolahan 

idenya cukup baik 
 
 
d.kualitas pengolahan 

idenya kurang baik 
 

e. kualitas pengolahan 
idenya tidak baik 

 
 
Keterlibatan pancaindera 
a.melibatkan semua 

aspek pancaindera 
b. melibatkan tiga indera 

 
c. melibatkan dua indera 
 
d. melibatkan satu indera

Melukiskan sebagian keadaan 
objek 
Hanya menceritakan objek 
tanpa dilukiskan 
Tulisan tidak melukiskan 
objek 
 
Dapat mengelola ide dengan 
sangat baik sehingga pembaca 
seolah-olah melihat, 
mendengar, dan merasakan 
hal-hal yang ditulis 
Dapat mengelola ide dengan 
baik sehingga membuat 
pembaca dapat melihat dan 
merasakan hal-hal yang ditulis 
Pengolahan idenya cukup 
baik, hanya membuat 
pembaca seolah-olah melihat 
hal yang ditulis 
Pengolahan idenya kurang, 
hanya menceritakan objek 
tetapi tidak menunjukkan.  
Pengolahan idenya sangat 
kurang, hanya menceritakan 
sebagian objek dan tidak 
menunjukkan. 
 
Melibatkan semua aspek 
pancaindera dalam tulisan 
Melibatkan indera penglihatan 
perasaan, dan pendengaran 
Melibatkan indera penglihatan 
dan perasaan  
Hanya melibatkan indera 

7 – 9 
 

4 – 6 
 

0 – 3 
 

 
13 – 15 

 
 
 

 
10 – 12 

 
 
 

7 – 9 
 
 
 

4 – 6 
 

 
0 – 3 

 
 
 

 
13 – 15 

 
10 – 12 

 
7 – 9 

 
4 – 6 

CB 
 

KB 
 

SK 
 

 
SB 

 
 
 
 

B 
 
 
 

CB 
 
 
 

KB 
 

 
SK 

 
 
 

 
SB 

 
B 

 
CB 

 
KB 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e. tidak melibatkan 

indera 
Menunjukkan objek yang 
ditulis 

a. menunjukkan objek 
secara keseluruhan 

b. menunjukkan 
sebagian objek 

c.  menunjukkan letak 
dan warna objek 

d.    menunjukkan letak 
objek 

e.    tidak menunjukkan 
objek 

 
Memusatkan uraian pada 
objek yang ditulis 

a.  uraian terpusat pada 
objek yang ditulis 

 
b.  sedikit melibatkan 

objek lain 
 
c. setengah tulisan 

melibatkan objek 
yang ain 

 
d.   uraian terpusat pada 

objek lain. 
 
e.  uraian tidak terpusat 

pada objek yang 
ditulis 

penglihatan 
Tidak melibatkan indera 
dalam tulisan 
 
 
Menunjukkan letak, warna, 
kondisi, dan kebersihan objek 
Menunjukkan letak, warna, 
dan kondisi objek 
Hanya menunjukkan letak dan 
warna objek 
Hanya menunjukkan letak 
objek 
Tidak menunjukkan letak, 
warna, kondisi, dan 
kebersihan objek 
 
 
Memusatkan uraian pada hal-
hal yang berhubungan dengan 
objek tulisan 
Sedikit melibatkan objek yang 
tidak berkaitan dengan objek 
lain 
Dalam tulisan melibatkan 
objek lain yang tidak 
berhubungan dengan objek 
tulisan 
Uraian terpusat pada hal-hal 
yang tidak berhubungan 
dengan objek tulisan 
Uraian menceritakan hal-hal 
yang tidak berhubungan 
dengan objek tulisan 

 
0 – 3 

 
 

 
13 – 15 

 
10 – 12 

 
7 – 9 

 
4 – 6 

 
0 – 3 

 
 

 
 

13 – 15 
 

 
10 – 12 

 
 

7 – 9 
 
 
 

4 – 6 
 
 

0 – 3 
 
 

 
SK 

 
 

 
SB 

 
B 
 

CB 
 

KB 
 

SK 
 
 
 

 
SB 

 
 

B 
 
 

CB 
 
 
 

KB 
 
 

SK 
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Keterangan  : 

SB : Sangat Baik 

B : Baik 

CB : Cukup Baik 

KB : Kurang Baik 

SK : Sangat Kurang 

 

Kriteria penilaian di atas digunakan guru untuk menilai hasil 

karangan siswa. Guru akan mengetahui kemampuan menulis paragraf 

deskripsi siswa yang berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup baik, 

kurang baik, dan sangat kurang baik. Penilaian keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dapat dilihat pada tabel 3 berikut.  

Tabel 3. Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

No Kategori Skor 

1. Sangat Baik 85 – 100 

2. Baik              75 – 84 

3. Cukup Baik             60 – 74 

4.  Kurang Baik             40 – 59 

5. Sangat kurang               0 – 39 

 

3.4.2 Instrumen Nontes  

Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

lembar observasi, pedoman wawancara, lembar jurnal, dan dokumentasi foto. 

3.4.2.1  Lembar Observasi  

Lembar observasi digunakan untuk mengambil data penelitian yang 

dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal-hal yang 
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diobservasi adalah perilaku belajar siswa pada saat pembelajaran di dalam 

kelas, baik perilaku yang positif maupun yang negatif dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Perilaku tersebut meliputi              

(1) keaktifan mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru terdiri atas       

(a) siswa mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru; (b) siswa 

memperhatikan media pembelajaran yang digunakan; (c) siswa mengajukan 

pertanyaan pada guru jika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. 

(2)  keaktifan siswa selama proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dari awal sampai akhir terdiri atas  (a) siswa aktif dalam menulis paragraf 

deskripsi secara individu; (b) siswa bercerita sama teman sebangku; (c) siswa 

berusaha melihat pekerjaan teman; (d) siswa bermain-main; (e) siswa izin ke 

kamar kecil.  

3.4.2.2 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Wawancara dilakukan terhadap 

siswa yang nilai tesnya tinggi, sedang dan rendah. Wawancara ini untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap materi pelajaran, kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam pembelajaran dan media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Dalam pedoman wawancara ini hal yang ditanyakan berupa            

(1) minat siswa dengan pembelajaran menulis; (2) persepsi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar;   

(3) persepsi siswa mengenai gambar-gambar yang disajikan oleh guru;         
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(4) persepsi mengenai pembelajaran dengan media gambar membuat siswa 

termotivasi dan terbantu dalam menyusun paragraf deskripsi; (5) perasaan 

siswa ketika diminta menulis paragraf deskripsi; (6) kesulitan yang siswa 

hadapi ketika menulis paragraf deskripsi. 

3.4.2.3 Jurnal 

Jurnal digunakan untuk mencatat respon tertulis terhadap 

pengalaman yang dimiliki oleh subjek penelitian selama pelaksanaan tindakan. 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu jurnal siswa 

dan guru.  

3.4.2.3.1  Jurnal Siswa 

Jurnal  siswa digunakan untuk mendapatkan  data tentang respon 

siswa sebagai subjek penelitian selama proses pembelajaran. Siswa 

memberikan respon positif atau negatif terhadap pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar. Jurnal berisi empat pertanyaan yaitu, 

(1) persepsi siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar; (2) kesulitan siswa yang dialami dalam 

menulis paragraf deskripsi; (3) perasaan siswa setelah mendapat pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media gambar; (4) pendapat siswa 

mengenai cara mengajar yang dilakukan oleh guru (peneliti); (5) pesan dan 

kesan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar. 
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3.4.2.3.2  Jurnal Guru   

Jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun hal-hal yang menjadi objek sasaran jurnal 

guru ini adalah (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar; (2) keaktifan siswa dalam mengikuti 

seluruh rangkaian kegiatan dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar; (3) situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi berlangsung; dan (4) pendapat tentang media yang 

digunakan oleh guru (peneliti). 

3.4.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan 

siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Pengambilan foto dalam proses 

pembelajaran dapat mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil 

penelitiannya. Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat data-data yang 

lain.  

Foto yang diambil  berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang akan didokumentasikan antara 

lain, (1) aktivitas siswa saat membaca dan memahami contoh paragraf 

deskripsi;  (2) aktivitas siswa saat mengerjakan tugas dari peneliti untuk 

menulis paragraf deskripsi secara individu; (3) aktivitas siswa saat presentasi; 

(4) aktivitas siswa saat memberikan masukan; dan (5) aktivitas siswa saat 

diwawancarai. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tes dan teknik nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui keterampilan 

siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Teknik nontes digunakan untuk 

mengetahui tanggapan atau respons siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan penggunaan media gambar. 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh data 

dengan menggunakan tes. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I 

dan pada siklus II. Materi tes mengacu pada aspek-aspek menulis paragraf 

deskripsi. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian 

atau prestasi (Arikunto 2002:198). Hasil tes I dianalisis, dari analisis tersebut 

dapat diketahui kelemahan siswa yang selanjutanya digunakan sebagai dasar 

untuk menghadapi siklus II. Hasil tes siklus II dianalisis sehingga dapat 

diketahui peningkatan kemampuan menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar.  

Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dalam       

(1) kesesuaian antara judul dengan isi; (2) pilihan kata; (3) ejaan dan tanda 

baca; (4) kerapian tulisan; (5) kohesi dan koherensi; (6) kesan hidup;            

(7) imajinasi; (8) keterlibatan aspek pancaindera; (9) menunjukkan objek yang 

ditulis; dan (10) memusatkan uraian pada objek yang ditulis. 
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Data hasil tes diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Persiapan 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan guru dalam penelitian ini adalah 

menentukan tema yang akan ditulis oleh siswa, menentukan panjang 

paragraf, dan membagikan lembar kertas. 

2. Pelaksanaan  

Tes dilaksanakan dengan tujuan siswa dapat menulis paragraf deskripsi. 

Tes ini dilakukan di dalam kelas selama 2 x jam pelajaran setelah materi 

pembelajaran tentang menulis paragraf  deskripsi diberikan. 

3. Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan setelah siswa selesai menulis paragraf deskripsi 

untuk memberikan nilai pada masing-masing siswa, kemudian hasil 

tersebut disebut sebagai hasil tes. 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan 

sikap siswa setelah diadakan proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. Teknik nontes meliputi lembar observasi, pedoman 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto.  

3.5.2.1  Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi digunakan ntuk 

mengamati keadaan siswa, keaktifan siswa dan sikap siswa selama mengikuti 

proses pembelajaran. Melalui kegiatan observasi ini dapat diketahui beberapa 
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siswa yang bersikap positif maupun yang negatif pada waktu pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dilaksanakan.  

Observasi dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. Pada 

observasi ini peneliti dibantu oleh salah seorang rekan peneliti dalam 

mengobservasi dengan menggunakan lembar pedoman observasi yang telah 

disiapkan. Melalui kegiatan observasi ini, dapat diketahui sikap siswa baik 

yang positif maupun negatif selama pembelajaran.  

3.5.2.2  Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti secara bebas terpimpin. Artinya 

peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang kemudian 

dikembangkan sendiri pada saat pelaksanaan wawancara. Wawancara 

dilakukan terhadap siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan rendah 

untuk mendapatkan data yang lebih lengkap karena masing-masing telah 

terwakili.   

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi berakhir dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

berisi daftar pertanyaan. Responden bebas menjawab pertanyaan yang 

diajukan peneliti tanpa terikat oleh suatu jawaban. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti di luar jam pelajaran dengan menggunakan alat perekam (walkman). 

Pada kegiatan wawancara ini peneliti masih dibantu oleh rekan peneliti. 

Melalui kegiatan wawancara dapat diketahui respons siswa terhadap 

pembelajaran dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi. 
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3.5.2.3 Jurnal 

Jurnal merupakan catatan harian yang ditulis siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. Jurnal siswa diisi pada akhir pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi, tetapi pada awal pembelajaran siswa diberitahu 

bahwa pada akhir pembelajaran seluruh siswa wajib menjawab pertanyaan 

dalam  jurnal. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa pengisian jurnal sesuai 

dengan pendapat mereka sendiri, siswa bebas menuliskan pendapatnya, pesan 

dan kesan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

melalui media gambar.   Sedangkan jurnal guru dibuat oleh guru pengajar 

pada waktu proses pembelajaran paragraf deskripsi berlangsung. Guru 

mengamati proses pembelajaran dengan memperhatikan pedoman jurnal yang 

telah dibuat peneliti. 

3.5.2.4  Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan untuk merekam perilaku siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Dokumentasi ini digunakan sebagai penguat data-

data yang lain. Pengambilan data melalui dokumentasi foto ini dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti meminta bantuan salah seorang 

rekan peneliti dalam mengambil gambar, sehingga siswa tetap fokus dan tidak 

terjadi perubahan perilaku siswa pada saat pengambilan gambar. Adapun 

gambar yang diambil dalam penelitian ini yaitu pada saat siswa membaca dan 

mengamati contoh paragraf deskripsi, pada saat siswa menulis paragraf 

deskripsi secara individu, pada saat siswa presentasi, pada saat siswa memberi 

masukan, dan pada saat siswa diwawancarai. Foto ini merupakan bukti 
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mengenai keadaan tingkah laku siswa pada saat pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi.   

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui secara terperinci 

cara memperoleh data dan perkembangan dari hasil penelitian. Teknik analisis 

data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

3.6.1 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Data 

kualitatif dapat diperoleh dari hasil data nontes yang diperoleh dari siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk memperoleh data nontes dari 

responden digunakan lembar observasi, pedoman wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 

Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. menelaah seluruh data yang diperoleh. 

2. menyusunannya dalam satuan-satuan. 

3. mengkategorisasikan.  

Hasil analisis data secara kualitatif ini digunakan untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa dalam menulis paragaraf deskripsi pada siklus I dan 

siklus II. Selain itu data nontes juga digunakan untuk melihat efektivitas 

penggunaan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis 

paragraf deskripsi.  
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3.6.2 Teknik Kuantitatif  

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar pada siklus I dan siklus II. Nilai dari masing-masing siklus dihitung 

jumlahnya dalam satu kelas, selanjutnya jumlah tersebut dihitung dalam 

persentase dengan rumus sebagai berikut. 

 

SP  =         SK        X 100 % 

                    R 

 Keterangan 

 SP : Skor prosentase kemampuan menulis paragraf deskripsi 

 SK : Skor komulatif 

 R  : Jumlah responden dalam satu kelas 

 100 % : Bilangan tetap 

 

Hasil penghitungan tes kemampuan menulis paragraf deskripsi 

dengan penggunaan media gambar antara siklus I dan siklus II dibandingkan. 

Hasil ini akan memberikan gambaran mengenai prosentase peningkatan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media gambar pada siswa 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang.     



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian tindakan kelas yang 

diperoleh dari hasil tes dan nontes. Hasil tes meliputi prasiklus, siklus I dan 

siklus II. Hasil prasiklus adalah hasil tes kemampuan menulis paragraf 

deskripsi sebelum pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar dilakukan. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil tes menulis 

paragraf deskripsi setelah pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media gambar. Hasil nontes berupa hasil observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus   

Hasil tes prasiklus adalah tindakan awal keterampilan menulis 

paragraf deskripsi siswa sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes 

prasiklus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal 

kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al 

Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tahun ajaran 

2006/2007. Tes prasiklus yang dilakukan adalah menulis paragraf deskripsi 

dengan tema bebas, sesuai dengan minat siswa. Hasil tes menulis paragraf 

deskripsi pada prasiklus dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut. 
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Tabel 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
2 

20 
6 
0 

 
28 

0 
150 

1311
342 

0 
 
1803

0,00 
7,14 

  71,43 
  21,43 
    0,00 
 
    100 

1803 
  28 
= 64,38 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 

Data tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

mempunyai keterampilan yang rendah dalam menulis paragraf deskripsi. Hal 

ini terlihat dari rata-rata nilai klasikal yang mencapai 64,38 dan termasuk 

kategori cukup baik. Rincian data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dari 

jumlah keseluruhan 28 siswa, 2 siswa diantaranya atau sebesar 10,14% 

termasuk dalam kategori baik dengan nilai antara 75-84. Kategori cukup 

dengan nilai antara 60–74  dicapai oleh 20 orang siswa atau sebesar  71,43%. 

Kategori kurang dengan nilai antara 40-59 dicapai oleh 6 orang siswa atau 

sebesar 21,43%. Sementara itu, tidak ada siswa atau 0,00% yang berhasil 

mendapat nilai dalam kategori sangat baik dan tidak ada siswa atau 0,00% 

yang mendapat nilai dalam kategori sangat kurang.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori baik adalah siswa yang sudah dapat menyusun paragraf 

deskripsi dengan benar meskipun belum dilakukan secara sempurna. Siswa 

tersebut sudah dapat menggunakan imajinasi dengan baik, sehingga karangan 

terlihat hidup. Sedangakan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

kurang baik adalah siswa yang menyusun paragraf deskripsi kurang sempurna, 
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kurang tepat dalam menggunakan imajinasi, sehingga hasil karangan siswa 

tidak bisa hidup secara sempurna, pembaca tidak dapat ikut merasakan hal-hal 

yang ditulis oleh siswa. 

Hasil tes siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada tabel 4 

merupakan gabungan dari 10 aspek keterampilan menulis paragraf deskripsi. 

Sepuluh aspek yang dinilai dalam tes keterampilan menulis paragraf deskripsi 

yaitu, (1) aspek kesesuaian judul dengan isi; (2) aspek pemilihan kata;          

(3) aspek ejaan dan tanda baca;   (4) aspek kerapian tulisan; (5) aspek kohesi 

dan koherensi; (6) aspek kesan hidup; (7) aspek imajinasi; (8) aspek 

keterlibatan pancaindera; (9) aspek menunjukan objek yang ditulis; dan      

(10) aspek memusatkan uraian pada objek. 

Adapun nilai rata-rata keterampilan menulis paragraf deskripsi 

prasiklus pada setiap aspek tersebut secara umum dapat digambarkan dalam 

tebel 5 berikut.  

Tabel 5. Hasil Nilai Rata-rata Setiap Aspek 

Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi pada Prasiklus. 

No Aspek Penilaian Nilai  
Rata-rata 

Kategori 

I 
 

 
 
 
 
II 

Aspek Penulisan 
1. Kesesuaian judul dengan isi 
2. Pilihan kata 
3. Ejaan dan tanda baca 
4. Kerapian tulisan 
5. Kohesi dan Koherensi 

Kaidah Paragraf Deskripsi  
6. Kesan hidup 
7. Imajinasi 
8. Keterlibatan aspek pancaindera 
9. Menunjukkan objek yang ditulis 
10.Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 
70,71 
65,00 
54,29 
61,43 
57,86 

 
66,67 
69,76 
62,86 
65,95 
69,29 

 
Cukup Baik 
Cukup Baik 
Kurang Baik 
Cukup Baik 
Kurang Baik 
 
Cukup Baik 
Cukup Baik 
Cukup Baik 
Cukup Baik 
Cukup Baik 
 

 Jumlah 643,81  
 Rata-rata 64,38 Cukup Baik 
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Data tersebut menunjukkan bahwa kelas V Madrasah Ibtidaiyah     

Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang memiliki 

keterampilan menulis paragraf deskripsi yang relatif rendah. Hal ini terlihat 

dari rata-rata nilai klasikal sebesar 64,38 yang termasuk dalam kategori cukup 

baik yaitu berada pada rentang nilai antara 60-74. Rendahnya keterampilan 

menulis paragraf deskripsi tersebut tampak dalam hal siswa masih kurang 

dalam kemampuan menuangkan ide dalam bentuk paragraf deskripsi. Para 

siswa juga masih kurang dalam menceritakan pengalaman atau gagasan secara 

tertulis. Pada waktu pelajaran menulis paragraf deskripsi para siswa 

mengalami kesulitan untuk memulai menuliskan gagasan-gagasan, waktu 

yang sudah ditentukan dalam pelajaran menulis paragraf deskripsi dirasa 

masih kurang. Ini terbukti para siswa tidak dapat menyelesaikan hasil dalam 

menulis paragraf deskripsi itu hingga lengkap. 

Pemerolehan nilai pada aspek kesesuaian antara judul dengan isi 

sudah termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 

70,71. Hal ini dibuktikan dengan judul yang dibuat oleh siswa kurang sesuai 

dengan isi karangan. Pemerolehan nilai pada aspek pemilihan kata/diksi sudah 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 65,00, 

dalam aspek ini biasanya siswa melakukan kesalahan pada pemilihan kata 

yang kurang sesuai. Hal ini membuat pembaca kurang bisa begitu mengena 

dengan apa yang ingin digambarkan penulis. Pemerolehan nilai pada aspek 

ejaan dan tanda baca termasuk dalam kategori kurang baik dengan nilai rata-
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rata sebesar 54,29. Hal ini dibuktikan dengan kesalahan yang sering dilakukan 

siswa pada aspek ejaan dan tanda baca yaitu biasanya siswa lupa memberikan 

tanda koma setelah kata “ setelah itu, oleh karena itu, dan sementara itu”.  

Pemerolehan nilai pada aspek kerapian tulisan sudah termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 61,43. Kesalahan yang 

dilakukan pada aspek kerapian tulisan biasanya siswa mencoret kata-kata yang 

salah atau mentipe-xnya. Hal ini akan mengakibatkan tulisan menjadi tidak 

rapi. Pemerolehan nilai pada aspek kohesi dan koherensi termasuk dalam 

kategoi kurang baik dengan nilai rata-rata sebesar 57,86. Kesalahan yang 

dilakukan siswa pada aspek kohesi dan koherensi ini biasanya siswa terlalu 

asyik menulis sehinngga yang seharusnya diberi tanda koma dan titik tidak 

dilakukan. Hal ini akan mengakibatkan keterpaduan isi antar kalimat tidak 

jelas. Pemerolehan nilai pada aspek kesan hidup sudah termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 66,67. Kesalahan yang 

dilakukan siswa pada aspek kesan hidup adalah bahwa sebagian siswa kurang 

bisa melukiskan objek dengan sempurna. Siswa biasanya hanya melukiskan 

keadaan objek sebagian saja tidak secara keseluruhan.  

Pemerolehan nilai pada aspek imajinasi sudah termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 69,76. Siswa membuat 

pengelolaan idenya hanya dapat membuat pembaca seolah-olah melihat hal-

hal yang ditulis siswa. Dengan demikian, dalam karangan deskripsi yang 

dibuat siswa pengelolaan idenya belum bisa membuat pembaca merasa seolah-
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olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang ditulis. Pemerolehan 

nilai pada aspek keterlibatan pancaindera termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan nilai rata-rata sebesar 62,86. Biasanya siswa hanya menggunakan dua 

pancaindra dalam menulis paragraf deskripsi yaitu indra penglihatan dan 

pendengaran sehingga dalam karangan siswa belum terlihat penggunaan 

pancaindera secara keseluruhan. 

Pemerolehan nilai pada aspek menunjukkan objek yang ditulis sudah 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 65,95. 

Kesalahan yang terjadi pada aspek menunjukkan objek yang ditulis biasanya 

siswa hanya menunjukkan pada letak dan bentuk objek saja. Pemerolehan nilai 

pada aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis sudah termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 69,29. Kesalahan yang 

terjadi pada aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis pada umumnya 

di dalam karangan yang dibuat siswa itu melibatkan setengah objek lain. 

Untuk lebih jelasnya hasil tes keterampilan menulis paragraf 

deskripsi prasiklus juga dapat dilihat pada grafik berikut. 
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   Grafik 1. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 

 

Grafik 1 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa yaitu 

sebanyak 28 siswa masih berada pada kategori cukup baik yaitu berada pada 

rentang nilai antara 60-74 yaitu sebesar 64,38. Pada kategori sangat kurang 

berada pada rentang nilai antara 0-39 yaitu sebesar 0,00%. Pada kategori 

kurang baik berada pada rentang nilai antara 40-59 yaitu sebesar 21,43%. Pada 

kategori cukup baik berada pada rentang nilai antara 60-74 yaitu sebesar 

71,43%. Pada kategori baik berada pada rentang nilai antara 75-84 yaitu 

sebesar 7,14%. Sedangkan pada kategori sangat baik berada pada rentang nilai 

antara 85-100 yaitu sebesar 0,00%. 

Dari hasil penelitian prasiklus dapat disimpulkian bahwa 

kemampuan siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan 
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Bandungan Kabupaten Semarang dalam menulis paragraf deskripsi 

menunjukkan kategori cukup baik. Berdasarkan hasil tes pada prasiklus 

tersebut maka peneliti ingin meningkatkan lagi hasil kemampuan menulis 

paragraf deskripsi siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 

Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Peningkatan tindakan tersebut 

dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II dengan 

pembelajaran menggunakan media gambar. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I  

Siklus I adalah pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media gambar tahap pertama. Hasil siklus I meliputi hasil tes dan nontes. 

Hasil tes yaitu nilai tes keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar. Hasil nontes meliputi data hasil observasi, wawancara, jurnal, dan 

dokumentasi foto. Hasil kedua data tersebut diuaraikan secara rinci sebagai 

berikut. 

 

4.1.2.1 Hasil Data Tes Siklus I  

Hasil tes menulis paragraf deskripsi siklus I ini merupakan data awal 

setelah diberlakukannya tindakan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar. Kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi 10 aspek penilaian, yaitu : 

(1) kesesuaian judul dengan isi; (2)pemilian kata; (3) ejaan dan tanda baca;   

(4) kerapian tulisan; (5) kohesi dan koherensi; (6) kesan hidup; (7) imajinasi; 
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(8) keterlibatan aspek pancaindera; (9) menunjukan objek yang ditulis; dan 

(10) memusatkan uraian pada objek. 

Hasil tes keterampilan menulis paragraf deskripsi siklus I dengan 

media gambar dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

2 
11 
13 
2 
0 
 

28 

172 
861 
908 
116 

0 
 

2057

  7,14 
39,29 
46,43 
  7,14 
 0,00 

 
100 

 2057   
 28 

= 73,48 
 

Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Data pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa tes kemampuan siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi dengan media gambar secara klasikal 

mencapai nilai rata-rata 73,48 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Skor 

rata-rata tersebut dapat dikatakan sudah mengalami peningkatan sebesar 9,1% 

dari hasil prasiklus. Kategori sangat baik hanya dicapai oleh 2 orang siswa 

atau 7,14% dengan nilai antara 85-100. Kategori baik sebanyak 11 siswa atau 

sebesar 39,29% dengan nilai antara 75-84. Kategori cukup baik sebanyak 13 

siswa atau sebesar 46,43% dengan nilai antara 60-74. Kategori kurang 

sebanyak 2 orang siswa atau 7,14% dengan nilai antara 40-59. Sementara itu, 

tidak ada satu pun siswa atau 0,00% yang mendapat nilai dalam kategori 

sangat kurang.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik adalah siswa sudah dapat menyusun paragraf 



 87

deskripsi dengan sempurna, siswa tersebut sudah dapat memusatkan uraian 

pada objek secara sempurna dalam menyusun paragraf deskripsi. Hal ini dapat 

dijadikan teladan bagi siswa yang belum dapat menyesuaikan objek secara 

sempurna, dan harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. Sedangkan 

siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori kurang adalah siswa yang 

menyusun paragraf deskripsi kurang sempurna, siswa tersebut belum dapat 

memunculkan ide dengan baik sehingga hasil karangannya tidak bisa hidup 

secara sempurna, hanya membuat pembaca seolah-olah melihat hal yang 

ditulis. Hal ini perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi 

yang tepat agar siswa yang belum dapat memunculkan idenya dengan baik 

dapat diatasi, sehingga dalam pembelajaran siklus II siswa sudah dapat 

memunculkan idenya dengan sangat baik, hasil karangannya bisa hidup secara 

sempurna dan membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan 

ikut merasakan hal-hal yang ditulis. Pada siklus I, hasil tes keterampilan 

menulis paragraf deskripsi masih menunjukkan kategori cukup baik dan 

belum mencapai target maksimal pencapaian nilai rata-rata kelas 80,00. 

Hasil tes siswa dalam menulis paagraf deskripsi pada tabel 6 

merupakan gabungan dari 10 aspek keterampilan menulis paragraf deskripsi. 

Sepuluh aspek yang dinilai dalam tes keterampilan menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar yaitu, (1) aspek kesesuaian judul dengan 

isi; (2) aspek pemilihan kata; (3) aspek ejaan dan tanda baca; (4) aspek 

kerapian tulisan; (5) aspek kohesi dan koherensi; (6) aspek kesan hidup;       
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(7) aspek imajinasi; (8) aspek keterlibatan pancaindera; (9) aspek menunjukan 

objek yang ditulis; dan (10) aspek memusatkan uraian pada objek. 

Adapun nilai rata-rata keterampilan menulis paragraf deskripsi siklus 

I pada setiap aspek tersebut secara umum dapat digambarkan dalam tebel 7 

berikut.  

Tabel 7. Hasil Nilai Rata-rata Setiap Aspek 

Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi pada Siklus I 

No Aspek Penilaian Nilai  

Rata-rata 

Kategori 

I 

 

 

 

 

 

II 

Aspek Penulisan 

1. Kesesuaian judul dengan isi 

2. Pilihan kata 

3. Ejaan dan tanda baca 

4. Kerapian tulisan 

5. Kohesi dan Koherensi 

Kaidah Paragraf Deskripsi  

6. Kesan hidup 

7. Imajinasi 

8. Keterlibatan aspek pancaindera 

9. Menunjukkan objek yang ditulis 

10.Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

78,57 

71,43 

70,71 

81,43 

73,57 

 

72,62 

71,90 

69,05 

67,68 

77,62 

 

 

Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Baik 

Cukup Baik 

 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Baik 

 

 Jumlah 734,76  

 Rata-rata 73,48 Cukup Baik 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi siklus I siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah 

Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang memiliki rata-rata nilai 
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klasikal sebesar 73,48 yang termasuk dalam kategori cukup baik yaitu berada 

pada rentang nilai antara 60-74. Pemerolehan nilai pada aspek kesesuaian 

antara judul dengan isi sudah termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-

rata sebesar 78,57. Hal ini dibuktikan dengan judul yang dibuat oleh siswa 

sudah sesuai dengan isi karangan. Pemerolehan nilai pada aspek pemilihan 

kata/diksi sudah termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata 

sebesar 71,43, dalam aspek ini siswa masih melakukan kesalahan pada 

pemilihan kata yang kurang sesuai. Hal ini membuat pembaca kurang bisa 

begitu mengena dengan apa yang ingin digambarkan penulis. Pemerolehan 

nilai pada aspek ejaan dan tanda baca termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan nilai rata-rata sebesar 70,71. Hal ini dibuktikan dengan kesalahan yang 

dilakukan siswa biasanya siswa lupa memberikan tanda koma dan tanda titik. 

Pemerolehan nilai pada aspek kerapian tulisan sudah termasuk dalam 

kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 81,43. Kesalahan yang dilakukan 

pada aspek kerapian tulisan biasanya siswa mencoret kata-kata yang salah atau 

mentipe-xnya. Pemerolehan nilai pada aspek kohesi dan koherensi termasuk 

dalam kategoi cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 73,57. Kesalahan 

yang dilakukan siswa pada aspek kohesi dan koherensi ini biasanya siswa 

terlalu asyik menulis sehinngga yang seharusnya diberi tanda koma dan titik 

tidak dilakukan. Pemerolehan nilai pada aspek kesan hidup sudah termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 72,62. Kesalahan 

yang dilakukan siswa pada aspek kesan hidup biasanya siswa kurang bisa 

melukiskan objek dengan sempurna. Pemerolehan nilai pada aspek imajinasi 
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sudah termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 

71,90. Siswa membuat pengelolaan idenya hanya dapat membuat pembaca 

seolah-olah melihat hal-hal yang ditulis siswa. Dengan demikian, dalam 

karangan deskripsi yang dibuat siswa pengelolaan idenya belum bisa membuat 

pembaca merasa seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa 

yang ditulis. Pemerolehan nilai pada aspek keterlibatan pancaindera termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 69,05. Biasanya 

siswa hanya menggunakan dua pancaindra dalam menulis paragraf deskripsi 

yaitu indra penglihatan dan pendengaran sehingga dalam karangan siswa 

belum terlihat penggunaan pancaindera secara keseluruhan. 

Pemerolehan nilai pada aspek menunjukkan objek yang ditulis sudah 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 67,86. 

Kesalahan yang terjadi pada aspek menunjukkan objek yang ditulis biasanya 

siswa hanya menunjukkan pada letak dan bentuk objek saja. Pemerolehan nilai 

pada aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis sudah termasuk dalam 

kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 77,26. Kesalahan yang terjadi pada 

aspek memusatkan uraian pada objek yang ditulis pada umumnya di dalam 

karangan yang dibuat siswa itu melibatkan setengah objek lain. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sepuluh aspek 

dalam tes menulis paragraf deskripsi siklus I, hanya ada satu aspek yang 

berhasil mencapai nilai batas ketuntasan belajar klasikal sebesar 80,00. Aspek 

tersebut adalah aspek kerapian tulisan. Sembilan aspek yang lain belum 

mencapai nilai batas ketuntasan belajar klasikal. Oleh karena itu, diperlukan 
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tindakan-tindakan yang tepat untuk meningkatkan hasil nilai pada setiap aspek 

dalam menulis paragraf deskripsi. 

Perincian hasil tes menulis paragraf deskripsi siswa untuk tiap-tiap 

aspek pada siklus I dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.2.1.1 Kesesuaian antara Judul dengan Isi 

Hasil tes dari aspek kesesuaian antara judul dengan isi dapat dilihat 

pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Hasil Tes Aspek Kesesuaian antara Judul dengan Isi  

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

7 
12 
9 
0 
0 
 

28 

700 
960 
540 

0 
0 
 

2200

25,00 
42,86 
32,14 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2200 
28 
= 78,57 
 
Kategori 
Baik 

 

Data tabel 8 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kesesuaian 

antara judul dengan isi sebesar 78,58 dan termasuk kategori baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 7 orang siswa atau 

sebesar 25,00%. Kategori baik sebanyak 12 orang siswa atau sebesar 42,86%. 

Kategori cukup sebanyak 9 orang siswa atau sebesar 32,14%. Sementara itu, 

tidak ada satu pun siswa yang mendapat skor dengan kategori kurang dan 

sangat kurang. Data tersebut membuktikan bahwa kemampuan siswa pada 

aspek kesesuaian antara judul dengan isi sudah dapat dikatakan cukup baik. 
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Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat membuat paragraf 

deskripsi sesuai dengan judulnya. Hal ini dapat dijadikan teladan bagi siswa 

yang belum dapat menyesuaikan judul dengan isi karangannya, dan harus 

dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. Sedangkan siswa yang  

memperoleh nilai dengan kategori kurang adalah siswa yang membuat judul 

karangannya kurang sesuai dengan isi karangan yang dibuat, ini disebabkan 

karena siswa ingin membuat judul yang menarik tapi malah membuat 

kesalahan, yaitu ketidaksesuaian antara judul dengan isi karangan. Hal ini 

perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi yang tepat agar 

siswa yang belum dapat menyesuaikan judul dengan isi karangan dapat 

diatasi, sehingga dalam pembelajaran siklus II siswa sudah dapat 

menyesuaikan judul dengan isi karangannya.  

 

4.1.2.1.2 Pemilihan Kata/Diksi 

Hasil tes dari aspek pemilihan kata/diksi dapat dilihat pada tabel 9 

berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes Aspek Pemilihan Kata/Diksi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
17 
10 
1 
0 
 

28 

0 
1360
600 
40 
0 
 

2000

  0,00  
60,71  
35,71  
  3,57 
 0,00 

 
100 

2000
  28 
= 71,43 
 
Kategori 
Cukup Baik 
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Data tabel 9 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek pemilihan 

kata/diksi sebesar 71,43 dan termasuk kategori cukup baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik tidak ada satu pun siswa atau 

0,00% yang memperolehnya. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

baik sebanyak 17 orang siswa atau 60,71%.  Siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori cukup baik sebanyak 10 orang siswa atau 35,71%. Siswa 

yang memperoleh skor dengan kategori kurang sebanyak 1 orang siswa atau 

3,57%. Dan siswa yang mendapat skor dengan kategori sangat kurang tidak 

ada satu pun siswa yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat menggunakan kata baku 

dalam membuat paragraf deskripsi. Hal ini dapat dijadikan teladan bagi siswa 

yang belum dapat menggunakan kata-kata baku dalam membuat paragraf 

deskripsi, dan harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. Sedangkan 

siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori kurang adalah siswa yang 

menggunakan kata-kata tidak baku dan kata-kata yang tidak sesuai untuk 

menggambarkan suasana yang ingin diceritakan dalam karangannya. Hal ini 

perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi yang tepat agar 

siswa yang belum dapat menggunakan kata-kata baku dapat diatasi, sehingga 

dalam pembelajaran siklus II siswa sudah dapat menggunakan kata baku 

dalam membuat paragraf deskripsi. 
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4.1.2.1.3 Ejaan dan Tanda Baca 

Hasil tes dari aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel 10 

berikut. 

Tabel 10. Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

2 
13 
11 
2 
0 

28 

200 
1040
660 
80 
0 

1980

  7,14 
46,43 
39,29 
  7,14 
  0,00 
100 

1980 
  28 
= 70,71 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 

Data tabel 10 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek ejaan dan 

tanda baca sebesar 70,71 dan termasuk kategori cukup baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 2 orang siswa atau 

sebesar 7,14%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 

13 orang siswa atau 46,43%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

cukup baik sebanyak 11 orang siswa atau 39,29%. Siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori kurang baik sebanyak 2 orang siswa atau 7,14%. Dan 

siswa yang mendapat skor dengan kategori sangat kurang tidak ada satu pun 

siswa yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat menggunakan ejaan dan 

tanda baca secara sempurna dalam membuat paragraf deskripsi. Hal ini dapat 

dijadikan teladan bagi siswa yang belum dapat menggunakan ejaan dan tanda 

baca secara sempurn, dan harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. 
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Sedangkan siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori kurang adalah 

siswa yang menggunakan ejaan dan tanda baca kurang sempurna, yaitu setelah 

tanda titik masih ada siswa yang tidak menggunakan huruf kapital pada awal 

kalimat. Hal ini perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi 

yang tepat agar siswa yang belum dapat menggunakan ejaan dan tanda baca 

secara sempurna dapat diatasi, sehingga dalam pembelajaran siklus II siswa 

sudah dapat menggunakan ejaan dan tanda baca secara sempurna dalam 

membuat paragraf deskripsi. 

 

4.1.2.1.4 Kerapian Tulisan 

Hasil tes dari aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada tabel 11 

berikut. 

Tabel 11. Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

7 
16 
5 
0 
0 
 

28 

700 
1280
300 

0 
0 
 

2280

25,00 
57,14 
17,86 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2280 
  28 
= 81,43 
 
Kategori 
Baik 

 

Data tabel 11 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kerapian 

tulisan sebesar 81,43 dan termasuk kategori baik. Siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik sebanyak 7 orang siswa atau 25,00%. Siswa 

yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 16 orang siswa atau 

57,14%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori cukup baik sebanyak 5 
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orang siswa atau 17,86%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

kurang baik dan kategori sangat kurang tidak ada satu pun siswa yang 

memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat menulis paragraf deskripsi 

dengan tulisan yang jelas dan bersih (tidak ada coretan maupun tipe-x). Hal ini 

dapat dijadikan teladan bagi siswa yang belum dapat menulis paragraf 

deskripsi dengan tulisan yang jelas dan bersih, dan harus dipertahankan dalam 

pembelajaran siklus II. Sedangkan siswa yang  memperoleh nilai dengan 

kategori cukup baik adalah siswa yang mencoret/mentipe-x kata-kata yang 

salah sehingga menjadikan tulisan tidak rapi. Ada siswa yang menulis dengan 

pensil supaya tidak melakukan kesalahan. Hal ini perlu dijadikan bahan 

refleksi dengan segera mencari solusi yang tepat agar siswa yang 

mencoret/mentipe-x kata-kata yang salah dan siswa yang menulis dengan 

pensil dapat diatasi, sehingga dalam pembelajaran siklus II siswa sudah dapat 

menulis paragraf deskripsi dengan tulisan yang jelas dan bersih (tidak ada 

coretan maupun tipe-x).  

 

4.1.2.1.5 Kohesi dan Koherensi 

Hasil tes dari aspek kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel 12 

berikut. 
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Tabel 12. Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

4 
13 
9 
2 
0 
 

28 

400 
1040
540 
80 
0 
 

2060

14,30 
46,42 
32,14 
  7,14 
  0,00 

 
100 

2060
  28 
= 73,57 
 
Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Data tabel 12 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kohesi dan 

koherensi sebesar 73,57 dan termasuk kategori cukup baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 4 orang siswa atau 

14,30%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 13 

orang siswa atau 46,42%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

cukup baik sebanyak 9 orang siswa atau 32,14%. Siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori kurang baik sebanyak 2 orang siswa atau 7,14%. Dan 

siswa yang mendapat skor dengan kategori sangat kurang tidak ada satu pun 

siswa yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat menulis paragraf deskripsi 

dengan membentuk keterpaduan antarparagraf dan antarkalimat sangat jelas. 

Hal ini dapat dijadikan teladan bagi siswa yang belum dapat menulis paragraf 

deskripsi dengan membentuk keterpaduan antarparagraf dan antarkalimat 

secara jelas, dan harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. Sedangkan 

siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori kurang baik adalah siswa yang 

biasanya terlalu asyik menulis sehinngga yang seharusnya diberi tanda koma 
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dan tanda titik tidak dilakukan. Hal ini akan mengakibatkan keterpaduan isi 

antar kalimat tidak jelas. Hal ini perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera 

mencari solusi yang tepat agar siswa yang belum dapat menulis paragraf 

deskripsi dengan membentuk kohesi dan koherensi secara jelas dapat diatasi, 

sehingga dalam pembelajaran siklus II siswa sudah dapat menulis paragraf 

deskripsi dapat menulis paragraf deskripsi dengan membentuk keterpaduan 

antarparagraf dan antarkalimat sangat jelas. 

 

4.1.2.1.6 Kesan Hidup 

Hasil tes dari aspek kesan hidup dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

Tabel 13. Hasil Tes Aspek Kesan Hidup 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

3 
5 

20 
0 
0 

 
28 

261 
400 

1372
0 
0 
 

2033

10,71  
17,86 
71,43 
  0,00  
  0,00  

 
100 

2033 
  28 
= 72,62 
 
Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Data tabel 13 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kesan hidup 

sebesar 72,62 dan termasuk kategori cukup baik. Siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik sebanyak 3 orang siswa atau 10,71%. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 5 orang siswa atau 17,86%. 

Siswa yang skor dengan kategori cukup baik sebanyak 20 orang siswa atau 

71,43%. Sementara itu, siswa yang memperoleh skor dengan kategori kurang 

dan sangat kurang tidak ada satu pun siswa atau 0,00% yang memperolehnya.  
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Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat melukiskan objek tulisan 

secara nyata, yaitu melukiskan objek sesuai dengan keadaanya. Hal ini dapat 

dijadikan teladan bagi siswa yang belum dapat menulis paragraf deskripsi 

dengan melukiskan objek tulisan secara nyata, dan harus dipertahankan dalam 

pembelajaran siklus II. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori cukup baik adalah siswa yang siswa kurang bisa melukiskan objek 

secara sempurna. Siswa hanya menggunakan satu penginderaan dalam 

melukiskan suatu objek, sehingga objek tidak bisa terlukis secara sempurna 

dalam karangan. Jadi, kesan hidup dalam karangan siswa tidak bisa dirasakan 

dengan jelas. Hal ini perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari 

solusi yang tepat agar siswa yang kurang bisa melukiskan objek secara 

sempurna dapat diatasi, sehingga dalam pembelajaran siklus II siswa sudah 

dapat melukiskan objek tulisan secara nyata, yaitu melukiskan objek sesuai 

dengan keadaanya. 

 

4.1.2.1.7 Imajinasi 

Hasil tes dari aspek imajinasi dapat dilihat pada tabel 14 berikut. 

Tabel 14. Hasil Tes Aspek Imajinasi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

2 
7 

19 
0 
0 

 
28 

174 
560 

1279
0 
0 
 

2013

  7,14  
25,00 
67,68 
   0,00  
   0,00  

 
100 

2013    
  28 
= 71,90 
 
Kategori 
Cukup Baik 
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Data tabel 14 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek imajinasi  

sebesar 71,90 dan termasuk kategori cukup baik. Siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik sebanyak 2 orang siswa atau 71,14%. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 7 orang siswa atau 25,00%. 

Siswa yang memperoleh skor dengan kategori cukup baik sebanyak 19 orang 

siswa atau sebesar 67,68%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

kurang, dan sangat kurang tidak ada satu pun siswa atau 0,00% yang 

memperolehnya. 

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat mengolah idenya dengan 

sangat baik sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan ikut 

merasakan hal-hal yang ditulis. Hal ini dapat dijadikan teladan bagi siswa 

yang belum dapat mengolah idenya dengan sangat baik dalam menyusun 

paragraf deskripsi, dan harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. 

Sedangkan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup baik adalah 

siswa yang hanya dapat membuat pembaca seolah-olah melihat hal-hal yang 

ditulisnya. Kesalahan ini mengakibatkan karangan siswa tidak 

menggambarkan objek secara sempurna, sehingga pembaca tidak bisa melihat, 

mendengar, dan merasakan objek yang ditulis siswa tersebut. Hal ini perlu 

dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi yang tepat agar siswa 

yang kurang dapat mengolah idenya dengan baik dapat diatasi, sehingga 

dalam pembelajaran siklus II sudah dapat mengolah idenya dengan sangat 

baik. 
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4.1.2.1.8 Keterlibatan Aspek Pancaindera 

Hasil tes dari keterlibatan aspek pancaindera dapat dilihat pada tabel 

15 berikut. 

Tabel 15. Hasil Tes Keterlibatan Aspek Pancaindera 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
4 

24 
0 
0 
 

28 

0 
320 

1613
0 
0 
 

1933

   0,00 
14,28 
85,71 
  0,00 
  0,00 

 
100 

1933
  28 
= 69,05 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 

Data tabel 15 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek keterlibatan 

pancaindera sebesar 69,05 dan termasuk kategori cukup baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik tidak ada satu pun siswa atau 

0,00% yang memperolehnya. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

baik sebanyak 4 orang siswa atau 14,28%. Siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori cukup baik sebanyak 24 orang siswa atau sebesar 85,71%. 

Siswa yang memperoleh skor dengan kategori kurang, dan sangat kurang tidak 

ada satu pun siswa atau 0,00% yang memperolehnya. 

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat melibatkan semua aspek 

pancaindera dalam karangannya. Hal ini dapat dijadikan teladan bagi siswa 

yang belum dapat melibatkan semua aspek pancaindera dalam menyusun 

paragraf deskripsi, dan harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. 

Sedangkan siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup baik adalah 
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masih banyaknya siswa yang menggunakan satu pancaindera yaitu indera 

penglihatan dalam karangannya. siswa tidak mengoptimalkan pencitraaan 

dalam karangannya. Hal ini akan mengakibatkan karangan deskripsi yang 

dibuat siswa tidak bisa membuat pembaca merasakan secara keseluruhan 

tentang apa yang ingin digambarkan oleh siswa dalam karangannya. Hal ini 

perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi yang tepat agar 

siswa yang menggunakan satu pancaindera dapat diatasi, sehingga dalam 

pembelajaran siklus II sudah dapat melibatkan semua aspek pancaindera 

dalam menyusun paragraf deskripsi. 

 

4.1.2.1.9 Menunjukan Objek yang ditulis 

Hasil tes dari aspek menunjukkan objek yang ditulis dapat dilihat 

pada tabel 16 berikut. 

Tabel 16. Hasil Tes Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
28 
0 
0 
0 

 
28 

0 
1900

0 
0 
0 
 

1900

0,00 
100 
0,00 
0,00 
0,00 

 
100 

1900
  28 
= 67,68 
 
Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Data tabel 16 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek keterlibatan 

pancaindera sebesar 67,68 dan termasuk kategori cukup baik. Semua siswa 

memperoleh skor dengan kategori baik atau sebesar 100%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa semua siswa termasuk dalam kategori baik karena semua 
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siswa dalam membuat karangannya sudah bisa menunjukkan objek meski 

belum dilakukan secara sempurna, sehingga hasil karangan siswa sudah 

tampak lebih baik. Hal ini harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II 

dan perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi yang tepat 

agar semua siswa dapat memperoleh skor dengan kategori baik dengan 

menunjukkan objek secara keseluruhan, yaitu menunjukkan letak, warna, 

kondisi, dan kebersihan objek dalam menyusun paragraf deskripsi. 

 

4.1.2.1.10 Memusatkan Uraian pada Objek.  

Hasil tes dari aspek memusatkan uraian pada objek dapat dilihat pada 

tabel 17 berikut. 

Tabel 17. Hasil Tes Aspek Memusatkan Uraian pada Objek 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

6 
11 
11 
0 
0 

 
28 

528 
880 
765 

0 
0 
 

2173

21,43 
39,29 
39,29 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2173  
  28 
= 77,62 
 
Kategori 
Baik 

 

Data tabel 17 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek keterlibatan 

pancaindera sebesar 77,62 dan termasuk kategori baik. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 6 orang siswa atau 

sebesar 21,43%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 

11 orang siswa atau sebesar 39,29%. Siswa yang memperoleh skor dengan 
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kategori cukup baik sebanyak 11 orang siswa atau sebesar 39,29%. Sementara 

itu, siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang baik, dan sangat 

kurang tidak ada satu pun siswa atau 0,00% yang memperolehnya. 

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat memusatkan uraian pada 

hal-hal yang berhubungan dengan objek tulisan. Hal ini dapat dijadikan 

teladan bagi siswa yang belum dapat memusatkan uraian pada hal-hal yang 

berhubungan dengan objek tulisan dalam menyusun paragraf deskripsi, dan 

harus dipertahankan dalam pembelajaran siklus II. Sedangkan siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori cukup baik adalah siswa yang sudah bisa 

memusatkan uraian pada hal-hal yang berhubungan dengan objek penulisan, 

meskipun belum dilakukan secara sempurna dan masih terjadi kesalahan. Hal 

ini perlu dijadikan bahan refleksi dengan segera mencari solusi yang tepat agar 

siswa yang belum memusatkan uraian pada hal-hal yang berhubungan dengan 

objek dapat diatasi, sehingga dalam pembelajaran siklus II semua siswa sudah 

memusatkan uraian pada hal-hal yang berhubungan dengan objek secara 

sempurna dan tidak akan terjadi kesalahan.  

Untuk lebih jelasnya hasil tes Keterampilan menulis paragraf 

deskripsi pada siklus I juga dapat dilihat pada grafik berikut. 
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           Grafik 2. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

 

Grafik 2 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa yaitu 

sebanyak 28 siswa masih berada pada kategori cukup baik yaitu berada pada 

rentang nilai antara 60-74 yaitu sebesar 73,48 . Pada kategori sangat kurang 

berada pada rentang nilai antara 0-39 yaitu sebesar 0,00%. Pada kategori 

kurang baik berada pada rentang nilai antara 40-59 yaitu sebesar 7,14%. Pada 

kategori cukup baik berada pada rentang nilai antara 60-74 yaitu sebesar 

46,43%. Pada kategori baik berada pada rentang nilai antara 75-84 yaitu 

sebesar 39,29%. Sedangkan pada kategori sangat baik berada pada rentang 

nilai antara 85-100 yaitu sebesar 7,14%. 

Pada siklus I ini, hasil tes keterampilan menulis paragraf deskripsi 

siswa secara klasikal masih menunjukkan kategori cukup baik dan belum 
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memenuhi target maksimal pencapaian nilai rata-rata kelas yang ditentukan, 

yaitu sebesar 80,00. Oleh karena itu, keterampilan menulis paragraf deskripsi 

masih perlu ditingkatkan dengan melakukan tindakan siklus II dengan 

pembelajaran menggunakan media gambar. 

 

4.1.2.2 Hasil Data Nontes Siklus I 

Hasil penelitian data nontes pada proses pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan menggunakan media gambar siklus I adalah hasil 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Hasil penelitian tersebut 

sebagai berikut. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah       

Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Observasi 

dilakukan oleh peneliti sebagai guru dan juga dibantu oleh seorang teman 

peneliti dan guru kelas V. Hal ini dilakukan agar hasil observasi dapat lebih 

baik karena segala tindakan yang dilakukan oleh siswa dapat terpantau oleh 

observer. Kegiatan observasi difokuskan pada jenis perilaku siswa dalam 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media gambar. 

Berikut akan dipaparkan tabel hasil obervasi pada siklus I. 
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Tabel 18. Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek yang Diamati Frekuensi % 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

Keaktifan mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru : 
1. Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru 
2. Memperhatikan media pembelajaran 

yang digunakan 
3. Mengajukan pertanyaan jika mengalami 

kesulitan dalam proses pembelajaran 
Keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran menulis paragraf deskripsi 
dari awal sampai akhir  
4. Aktif dalam menulis paragraf deskripsi 

secara individu 
5.  Bercerita sama teman sebangku 
6.  Berusaha melihat pekerjaan teman 
7.  Bermain-main 
8.  Izin ke kamar kecil.  

 
 

21 
 

26 
 
2 
 
 
 
 

20 
 
7 
9 
2 
7 

 
 

75 
 

92,86 
 

7,1 
 
 
 
 

71,43 
 

25 
32,1 
7,1 
25 

 

Berdasarkan data pada tabel 18 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 

hasil observasi pada siklus I hampir sebagian siswa sudah 

memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru yaitu sebanyak 21 siswa atau 

sebesar 75%. Pemerolehan nilai siswa yang memperhatikan media 

pembelajaran sebanyak 26 orang siswa atau sebesar 92,86%. Pemerolehan 

nilai siswa yang mengajukan pertanyaan jika mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran sebanyak 2 orang siswa atau sebesar 7,1%. 

Pemerolehan nilai siswa yang aktif dalam menulis paragraf deskripsi 

secara individu sebanyak 20 orang siswa atau sebesar 71,43%. Pemerolehan 

nilai siswa yang bercerita sama teman sebangku sebanyak 7 orang siswa atau 

sebesar 25%. Pemerolehan nilai siswa yang berusaha melihat pekerjaan teman 



 108

sebanyak 9 orang siswa atau sebesar 32,1%. Pemerolehan nilai siswa yang 

bermain-main sebanyak 2 orang siswa atau sebesar 7,1%. Pemerolehan nilai 

siswa yang izin ke kamar kecil sebanyak 7 orang siswa atau sebesar 25%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa beberapa siswa memiliki sikap 

yang cukup baik dalam pembelajaran. Meskipun demikian beberapa siswa 

masih ada yang memiliki sikap negatif dan kurang bersemangat dalam 

mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. Hal ini dikarenakan siswa belum siap 

menyesuaikan pola pembelajaran yang diterapkan guru. Fenomena seperti itu 

perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari guru dan segera dicari solusinya 

agar perilaku negatif yang muncul dalam pembelajaran dapat diatasi menjadi 

perilaku yang lebih baik. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada siklus I difokuskan 

pada tiga orang yaitu satu siswa yang memperoleh nilai tinggi (responden I), 

satu siswa yang memperoleh nilai sedang (responden II), dan satu siswa yang 

memperoleh nilai rendah (responden III) pada hasil tes menulis paragraf 

deskripsi menggunakan media gambar. Pada wawancara siklus I mengungkap 

7 butir pertanyaan sebagai berkut: (1) apakah selama ini anda berminat dengan 

pembelajaran menulis; (2) apakah anda senang mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media gambar; (3) apakah anda menyukai 

gambar-gambar yang disajikan oleh guru; (4) apakah pembelajaran dengan 
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media gambar membuat anda termotivasi dan terbantu dalam menyusun 

paragraf deskripsi dengan baik dan benar; (5) bagaimana perasaan anda ketika 

diminta menulis paragraf deskripsi; (6) kesulitan apa yang anda hadapi ketika 

menulis paragraf deskripsi. 

Wawancara pada siklus I dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

siswa dalam pembelajaran menulis. Dari hasil wawancara yang dilontarkan 

kepada ketiga siswa tersebut responden I dan II yang mendapat nilai tinggi 

dan nilai sedang merasa berminat dan sangat senang dengan adanya 

pembelajaran menulis, sedangkan responden III yang mendapat nilai rendah 

merasa kurang berminat dengan pembelajaran menulis.  

Pada dasarnya responden I yang memperoleh nilai tinggi, responden 

II yang memperoleh nilai sedang, dan responden III yang memperoleh nilai 

rendah merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru yaitu 

dengan media gambar dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi, selain 

menarik bagi siswa mereka juga merasa pembelajaran dengan media gambar 

itu tidak membosankan. Media gambar sangat membantu siswa untuk 

memunculkan ide-ide dalam menyusun karangan dengan melihat gambar 

tersebut.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ketiga siswa 

tersebut, dapat diketahui bahwa semuanya mengatakan sangat senang dengan  

gambar-gambar yang disajikan dalam pembelajaran, karena gambarnya sudah 

jelas dan mudah dipahami sehingga dapat dideskripsikan dalam bentuk 

paragraf. Ketiga responden ini juga menyatakan tidak asing dengan gambar 
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yang disajikan oleh guru, gambarnya menarik dan merupakan gambar-gambar 

yang pernah siswa lihat bahkan pernah dikunjungi oleh seluruh siswa, karena 

gambarnya merupakan gambar suatu tempat pariwisata yang terdapat didaerah 

tempat tinggal siswa. 

Hasil wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai tinggi, siswa 

yang memperoleh nilai sedang, dan siswa yang memperoleh nilai rendah, 

mereka sama-sama mengatakan bahwa pembelajaran dengan media gambar 

membuat siswa termotivasi dan terbantu dalam menyusun paragraf deskripsi 

dengan baik dan benar. Gambar yang diberikan sudah mampu merangsang 

siswa untuk menunculkan ide tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambar 

tersebut dan siswa dapat dengan bebas mengekspresikan gagasan dengan 

acuan gambar, sehingga siswa lebih bebas merinci semua yang dilihatnya pada 

gambar, dan menerjemahkan gambar tersebut dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat. 

Perasaan siswa saat diminta menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar yaitu responden I dan II yang mendapat nilai tinggi dan sedang 

mengatakan bahwa mereka merasa senang karena mereka sudah paham 

tentang paragraf deskripsi dan merasa cukup dengan waktu yang telah 

ditentukan oleh guru. Sedangkan responden III mengatakan bahwa pada 

mulanya senang, tetapi setelah guru (peneliti) menentukan batas waktu untuk 

menulis karangan deskripsi responden III merasa tidak bisa menyelesaikannya 

tepat waktu karena belum dapat ide dan tidak semangat untuk mengerjakannya 
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karena kurang percaya diri saat diminta menulis paragraf deskripsi sehingga 

tidak yakin dengan karangan yang telah dibuat. 

Dalam membuat paragraf deskripsi responden I dan II yang 

mendapat nilai tinggi dan sedang  menyatakan tidak mengalami kesulitan 

karena mereka merasa sudah paham tentang paragraf deskripsi. Tetapi 

responden III yang mendapat nilai rendah mengalami sedikit kesulitan yaitu 

dalam memulai menulis paragraf deskripsi, hal ini dikarenakan siswa merasa 

kurang percaya diri  saat diminta menulis paragraf deskripsi sehingga tidak 

yakin dengan karangan yang telah dibuat dan kesulitan karena merasa waktu 

yang ditentukan dalam menulis paragraf deskripsi kurang.  

 

4.1.2.2.3 Hasil jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

jurnal siswa dan jurnal guru. Kedua jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan 

siswa dan guru selama pembelajaran menulis paragraf deskripsi berlangsung. 

 

4.1.2.2.3.1  Jurnal Siswa 

Jurnal siswa harus diisi oleh semua siswa tanpa terkecuali. Pengisian 

jurnal tersebut dilakukan pada akhir pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. Tujuan diadakan jurnal siswa ini untuk mengetahui 

segala sesuatu yang terjadi pada saat berlangsungnya pembelajaran dan untuk 

mengungkap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Jurnal siswa meliputi 

lima pertanyaan, yaitu (1) apakah siswa senang mengikuti pembelajaran 
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menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media gambar; (2) apakah 

siswa mengalami kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi; (3) bagaimana 

perasaan siswa setelah mendapat pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar; (4) bagaimanakah pendapat siswa tentang cara 

mengajar yang dilakukan guru; (5) pesan dan kesan siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar. 

Keadaan awal saat pembagian jurnal siswa sangat mengesankan. 

Kegiatan baru ini cukup membuat penasaran siswa, terlihat siswa tampak 

antusias ingin segera mendapatkan jurnal dan ingin segera mengisinya. 

Keadaan ini dapatlah dipahami karena sebelumnya siswa tidak pernah 

melakukan pengisian jurnal diakhir pembelajaran. Setelah semua siswa 

mendapatkan bagiannya, siswa segera mengisi jurnal tersebut dengan situasi 

yang tenang, Hasil jurnal yang telah direkap selengkapnya diuraikan dibawah 

ini. 

Tanggapan yang diberikan siswa selama mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media gambar cukup mengesankan, seluruh 

siswa menyatakan senang selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar. Pembelajaran dengan media gambar 

memberikan banyak manfaat dan pengalaman baru yang bermakna bagi siswa 

sehingga siswa merasa senang dan menikmati pembelajaran yang diberikan 

oleh guru (peneliti). 

Walaupun siswa terlihat senang dengan pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa pun hanya 
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sedikit yaitu, kesulitan dalam memulai menulis paragraf deskripsi karena 

siswa merasa kurang percaya diri  saat diminta menulis paragraf deskripsi 

sehingga tidak yakin dengan karangan yang telah dibuat dan kesulitan karena 

merasa waktu yang ditentukan dalam menulis paragraf deskripsi kurang.  

Semua siswa merespon positif terhadap pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi. Perasaan mereka setelah mendapat pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar yaitu senang, bangga, dan gembira. 

Hal ini dikarenakan siswa lebih bisa memahami paragraf deskripsi sehingga 

lancar dalam menyusun karangan deskripsi dan mendapat pengalaman baru 

dari pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar.  

Walaupun semua siswa mengatakan bahwa cara mengajar yang 

digunakan oleh guru adalah baik dan menyenangkan,  namun ada 2 orang 

siswa yang mengatakan suara guru pada saat menjelaskan didepan kurang 

keras. Hal itu dikatan oleh siswa yang kebetulan duduk pojok belakang dan 

sering berbicara dengan teman sebangku.  

Pesan dan kesan yang diberikan siswa selama pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar berbeda-beda. Adapun pesan yang 

berupa masukan yang diberikan siswa diantaranya adalah pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi perlu ditingkatkan menjadi lebih baik. Kesan yang 

diberikan siswa yaitu siswa sangat senang karena media gambar dapat 

membantu siswa dalam menyusun paragraf deskripsi.  
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4.1.2.2.3.2    Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun hal-hal yang menjadi objek sasaran jurnal 

guru ini adalah: (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar; (2) keaktifan siswa  dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar; (3) 

situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung; (4) pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar. 

Berdasarkan objek sasaran yang diamati dan dirasakan peneliti saat 

menjalankan pembelajaran yang tertuang dalam jurnal, dapat dijelaskan bahwa 

guru belum puas terhadap proses pembelajaran karena ada beberapa siswa 

yang belum sepenuhnya mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan penuh konsentrasi. Namun, guru merasa berhasil memberikan yang 

terbaik pada siswa. Siswa merespon positif dan cukup antusias dalam 

mengikuti pembelajaran karena siswa merasa penasaran dan cenderung igin 

tahu.   

Keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini siswa 

terlihat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, meski masih terlihat satu 

atau dua siswa yang asyik berbicara dan bermain sendiri.  

Situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar cukup tenang dan berlangsung dengan baik, 
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meskipun masih ada beberapa siswa yang membuat suasana kelas menjadi 

ramai. Namun, selama keseluruhan siswa sudah mengikuti seluruh rangkaian 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan baik. 

Pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar, yaitu media yang digunakan sangat mendukung 

dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih kreatif karena cepat 

memunculkan ide-ide dalam penyampaian pendapat melalui bentuk tulisan. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Dokumentasi foto 

Pada siklus I, dokumentasi yang berupa gambar ini digunakan 

sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. 

Dokumentasi foto yang diambil difokuskan pada kegiatan selama 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar berlangsung. 

Kegiatan-kegiatan yang didokumentasikan pada siklus I ini antara lain,         

(1) aktivitas siswa saat membaca dan memahami contoh paragraf deskripsi;  

(2) aktivitas siswa saat mengerjakan tugas dari peneliti untuk menulis paragraf 

deskripsi secara individu; (3) aktivitas siswa saat presentasi; (4) aktivitas 

siswa saat memberikan masukan; dan (5) aktivitas siswa saat kegiatan 

wawancara. Deskripsi gambar pada siklus I akan dipaparkan sebagai berikut. 
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      Gambar 2. Kegiatan Siswa Saat Membaca Contoh Paragraf Deskripsi 

 

Gambar  2 tersebut merupakan aktivitas siswa saat membaca contoh 

paragraf deskripsi, menemukan ciri-ciri paragraf deskripsi. Dari gambar 

tersebut terlihat bahwa semua siswa aktif dalam membaca contoh paragraf 

deskripsi yang diberikan oleh guru (peneliti). Kegiatan pembelajaran 

dilanjutkan dengan kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran 

pada siklus I berupa kegiatan membuat paragraf deskripsi dengan media 

gambar. Kegiatan menulis paragraf deskripsi dilihat pada gambar 3 berikut. 
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Gambar 3.  Kegiatan Menulis Paragraf Deskripsi Secara Individu  

 

Gambar 3 tersebut merupakan kegiatan siswa saat menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar secara individu, siswa terlihat begitu serius 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru (peneliti). Pada kegiatan 

ini tampak ada siswa yang serius mengerjakan sendiri, ada siswa yang sedang 

berfikir sambil memegang hidung, ada siswa yang mengerjakan sambil 

meletakkan kepalanya di meja, dan ada juga siswa yang mengerjakan sambil 

melihat pekerjaan teman sebangkunya. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan, beberapa siswa mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan 

kelas. Aktivitas siswa saat presentasi di depan kelas dapat dilihat pada gambar 

4 berikut.  
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       Gambar 4. Kegiatan Siswa Saat Presentasi 

 

Gambar 4 tersebut merupakan kegiatan siswa saat mempresentasikan 

hasil pekerjaannya di depan kelas. Tetapi presentasi yang dilakukan pada 

siklus I ini siswa tidak mau dengan sukarela maju ke depan melakukan 

sendiri, tetapi harus ditunjuk oleh guru, kemungkinan ini dikarenakan siswa 

merasa tidak percaya diri dan masih menyesuaikan diri karena siswa merasa 

asing dengan guru (peneliti) yang mengajar. Setelah presentasi selesai, siswa 

yang lain memberikan masukan atau pendapat bagi siswa yang 

mempresentasikan hasil pekerjaannya didepan kelas. Aktivitas siswa saat 

memberikan masukan dapat dilihat pada gambar 5 berikut. 

 

 

 

 



 119

 

 

  Gambar 5. Kegiatan Siswa Saat Memberikan Masukan 

 

Gambar 5 tersebut merupakan kegiatan siswa saat memberikan 

masukan atau pendapat bagi siswa yang mempresentasikan hasil pekerjaanya 

di depan kelas. Pada gambar tersebut tampak siswa yang sedang mengangkat 

tangan, siswa tersebut ingin memberikan masukan atau komentar kepada 

siswa yang baru saja tampil mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan 

kelas. Siswa tersebut berani dengan keinginannya sendiri tanpa harus ditunjuk 

terlebih dahulu oleh guru (peneliti) dalam memberikan pendapat/masukan 

terhadap temannya yang baru saja mempresentasikan hasil pekerjannya. 

Setelah kegiatan pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

pembelajaran selesai, maka diakhir siklus I ini peneliti melakukan kegiatan 

wawancara. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap materi pelajaran menulis paragraf deskripsi, kesulitan-kesulitan 
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yang dihadapi siswa dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi, dan 

media gambar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas siswa 

saat kegiatan wawancara dapat dilihat pada gambar 6 berikut. 

 

 

 

          Gambar 6. Kegiatan Siswa Saat Wawancara  

 

Gambar 6 tersebut merupakan aktivitas ketika siswa diwawancara. 

Ada tiga siswa yang diwawancara, yaitu satu siswa yang mendapat nilai 

tinggi, satu siswa yang mendapat nilai sedang, dan satu siswa yang mendapat 

nilai rendah. Pada gambar tersebut terlihat satu orang siswa yang sedang 

diwawancarai oleh peneliti. Siswa tersebut memiliki nilai sedang dalam tes 

menulis paragraf deskripsi yang dilakukan oleh guru (peneliti). 
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4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil tes menulis paragraf deskripsi pada siklus I dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata tes menulis paragraf deskripsi siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang adalah sebesar 73,48 atau dengan kategori cukup baik  dengan 

rentang  nilai 60–74. Hasil tes tersebut belum memenuhi target ketuntasan 

yang diharapkan yaitu sebesar 80,00 atau dengan kategori baik. Masih 

minimnya hasil tes menulis paragraf deskripsi siswa dikarenakan 

pembelajaran dengan media gambar yang diterapkan masih dirasa baru oleh 

siswa, sehingga cara pembelajaran seperti ini merupakan proses awal bagi 

siswa untuk menyesuaikan diri dalam belajar.  

Setelah dilaksanakan pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunkan media gambar pada siklus I dapat diketahui bahwa media 

yang digunakan guru banyak disukai oleh siswa. Hal ini terlihat pada minat 

dan antusiasme siswa saat mengikuti pembelajaran membuat kemampuan 

siswa dalam dalam menulis paragraf deskripsi meningkat. Berdasarkan hasil 

tes di akhir pembelajaran siklus I membuktikan bahwa dengan media gambar 

hasil yang diperoleh mengalami peningkatan dari prasiklus. Hasil tes menulis 

paragraf deskripsi secara klasikal sudah menunjukkan kategori cukup baik dari 

tiap aspeknya, tetapi aspek kesesuaian judul dengan isi, kerapian tulisan, kesan 

hidup, imajinasi, menunjukan objek yang ditulis, dan memusatkan uraian pada 

objek meski tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang, 

namun perlu ditingkatkan lagi karena belum sesuai dengan target yang 
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diharapkan. Demikian juga pada aspek penggunaan ejaan dan tanda baca yang 

masih banyak terjadi kesalahan, pemilihan kata/diksi yang kadang tidak 

sesuai, penggunaan pancaindera yang belum maksimal yaitu biasanya siswa 

hanya menggunakan satu pancaindra, yaitu indra penglihatan, kohesi dan 

koherensi yang dibuat siswa belum dapat terlihat dengan jelas juga perlu 

ditingkatkan lagi karena masih terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai 

dengan kategori kurang baik.  

Berdasarkan hasil observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi 

foto diperoleh hasil perubahan tingkah laku siswa dalam pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan media gambar masih tergolong cukup baik 

dan belum mengalami perubahan yang berarti. Dalam pembelajaran dapat 

diketahui bahwa sebagian besar siswa memiliki sikap yang cukup baik dalam 

proses pembelajaran. Mereka mengatakan bahwa gambar yang diberikan 

sudah mampu merangsang siswa untuk menunculkan ide tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan gambar tersebut dan siswa dapat dengan bebas 

mengekspresikan gagasan dengan acuan gambar, sehingga siswa lebih bebas 

merinci semua yang dilihatnya pada gambar, dan menerjemahkan gambar 

tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Mereka juga mengatakan bahwa 

pembelajaran dengan media gambar memberikan banyak manfaat dan 

pengalaman baru yang bermakna bagi siswa sehingga siswa merasa senang 

dan menikmati pembelajaran yang diberikan oleh guru (peneliti). 

Meskipun demikian, Sikap sebagian siswa masih menunjukkan 

tingkah laku yang negatif dalam menerima materi pembelajaran dan belum 
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berfokus pada penjelasan guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

beberapa siswa yang membuat corat-coret di kertas, menulis sambil berbicara, 

menulis sambil bermain-main, menulis sambil melihat pekerjaan teman 

sebangkunya, berbicara sendiri di luar materi yang diajarkan. Kemudian, 

masih ada siswa yang kurang bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran, 

siswa kurang aktif dalam menulis paragraf deskripsi, serta siswa belum berani 

dengan sendirinya maju kedepan kelas untuk presentasi. Tingkah laku negatif 

yang ditunjukkan siswa ini mengakibatkan pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi kurang kondusif. 

 Kondisi yang ada pada siklus I meupakan permasalahan yang harus 

dicari solusinya untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran selanjutnya. 

Dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dan kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi pada siklus II yang 

dilakukan guru (peneliti) berkenaan dengan upaya perbaikan untuk kemudian 

diterapkan pada pembelajaran selanjutnya yaitu (1) guru perlu merencanakan 

kegiatan pembelajaran yang lebih matang, mulai dari rencana kegiatan 

pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mudah untuk dipahami oleh siswa; 

(2) guru perlu memberikan motivasi kepada siswa dengan cara membuat 

suasana lebih santai sehingga siswa merasa senang dan semangat untuk 

mengikuti pembelajaran; (3) guru memberikan penjelasan mengenai 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menulis paragraf deskripsi; 

(4) guru mengubah panjang karangan yang harus ditulis siswa, yaitu yang 

tadinya minimal tiga paragraf menjadi dua paragraf; dan (4) guru juga 
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merubah tempat duduk siswa, agar siswa merasakan suasana yang berbeda. 

Perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis paragraf deskripsi, dan untuk mengatasi kekurangan-

kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada siklus I. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II adalah pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media gambar tahap kedua. Penelitian siklus II ini dilakukan dengan rencana 

dan persiapan yang lebih matang dibandingkan dengan siklus I. Dengan 

adanya perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran di siklus II ini, maka hasil 

penelitian yang berupa nilai tes kemampuan menulis paragraf deskripsi 

mengalami peningkatan dari kategori baik ke kategori lebih baik lagi. 

Meningkatnya nilai tes ini diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku 

siswa. Siswa menjadi aktif dan kreatif serta lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran yang menggunakan media gambar. Hasil selengkapnya 

mengenai tes dan nontes pada siklus II diuraikan secara rinci berikut ini. 

 

4.1.3.1 Hasil Data Tes Siklus II 

Hasil data tes menulis paragraf deskripsi pada siklus II ini 

merupakan data kedua setelah digunakan mediagambar yang disertai dengan 

upaya perbaikan pembelajaran. Kriteria penilaian dalam siklus II ini masih 

tetap sama dengan siklus I yang meliputi 10 aspek penilaian, yaitu:               

(1) kesesuaian judul dengan isi; (2)pemilihan kata; (3) ejaan dan tanda baca;   
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(4) kerapian tulisan; (5) kohesi dan koherensi; (6) kesan hidup; (7) imajinasi; 

(8) keterlibatan aspek pancaindera; (9) menunjukan objek yang ditulis; dan 

(10) memusatkan uraian pada objek.  

Hasil tes Keterampilan menulis paragraf deskripsi siklus II dengan 

menggunakan media gambar dapat dilihat pada tabel 19 berikut. 

Tabel 19. Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

8 
13 
3 
0 
0 
 

28 

697 
1353
212 

0 
0 
 

2262

28,57 
60,71 
10,71 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2262 
  28 
= 80,79 
 
Kategori 
Baik 

 

Data tabel 19 menunjukkan peningkatan rata-rata skor siswa dalam 

menulis paragraf deskripsi setelah digunakan media gambar. Rata-rata skor 

yang dicapai siswa pada siklus II ini sebesar 80,79 dan termasuk dalam 

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

karena sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh guru (peneliti) yaitu 

sebesar 80,00. Rata-rata skor pada siklus II ini menunjukkan peningkatan 

sebesar 7,31 dibandingkan dengan rata-rata skor pada siklus I dan 16,41 

dibandingkan dengan rata-rata skor pada prasiklus. Nilai dengan kategori 

sangat baik meningkat dicapai oleh 8 orang siswa atau sebesar 28,57% dengan 

nilai antara 85-100. Kategori baik sebanyak 13 orang siswa atau sebesar 

60,71% dengan nilai antara 75-84. Kategori cukup hanya diperoleh 3 orang 

siswa atau 10,71% dengan nilai antara 60-74. Sementara itu, tidak ada siswa 
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atau 0,00% yang mendapat nilai dalam kategori kurang dan sangat kurang atau 

gagal.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik adalah siswa sudah dapat menyusun paragraf 

deskripsi dengan  sempurna,  siswa  tersebuh  sudah  dapat memusatkan uraian 

 pada objek secara sempurna dalam menyusun paragraf deskripsi. Sedangkan 

siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori cukup baik adalah siswa yang 

menyusun paragraf deskripsi cukup sempurna, siswa tersebut sudah dapat 

memunculkan ide dengan baik namun hasil karangannya kurang bisa hidup 

secara sempurna. Data tersebut menunjukkan bahwa siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sudah mengalami peningkatan. Hal ini berarti siswa dapat 

menerima dengan baik penggunaan media gambar dalam keterampilan 

menulis paragraf deskripsi 

Hasil tes siswa dalam menulis paagraf deskripsi pada tabel 19 

merupakan gabungan dari 10 aspek keterampilan menulis paragraf deskripsi. 

Sepuluh aspek yang dinilai dalam tes keterampilan menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar yaitu, (1) aspek kesesuaian judul dengan 

isi; (2) aspek pemilihan kata; (3) aspek ejaan dan tanda baca; (4) aspek 

kerapian tulisan; (5) aspek kohesi dan koherensi; (6) aspek kesan hidup;       

(7) aspek imajinasi; (8) aspek keterlibatan pancaindera; (9) aspek menunjukan 

objek yang ditulis; dan (10) aspek memusatkan uraian pada objek. 
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Adapun nilai rata-rata keterampilan menulis paragraf deskripsi siklus 

II pada setiap aspek tersebut secara umum dapat digambarkan dalam tebel 20 

berikut.  

Tabel 20. Hasil Nilai Rata-rata Setiap Aspek 

Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi pada Siklus II 

No Aspek Penilaian Nilai  

Rata-rata 

Kategori 

I 

 

 

 

 

 

II 

Aspek Penulisan 

1. Kesesuaian judul dengan isi 

2. Pilihan kata 

3. Ejaan dan tanda baca 

4. Kerapian tulisan 

5. Kohesi dan Koherensi 

Kaidah Paragraf Deskripsi  

6. Kesan hidup 

7. Imajinasi 

8. Keterlibatan aspek pancaindera 

9. Menunjukkan objek yang ditulis 

10.Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

90,00 

72,68 

73,57 

85,71 

80,71 

 

79,29 

82,62 

76,43 

79,76 

86,90 

 

Sangat Baik  

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Sangat Baik 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sangat Baik 

 

 Jumlah 807,86  

 Rata-rata 80,79 Baik 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi siklus II siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah 

Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang memiliki rata-rata nilai 

klasikal sebesar 80,79 yang termasuk dalam kategori baik yaitu berada pada 

rentang nilai antara 75-84. Pemerolehan nilai pada aspek kesesuaian antara 
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judul dengan isi sangat memuaskan karena sudah termasuk dalam kategori 

sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 90,00. Hal ini dibuktikan bahwa 

seluruh siswa sudah dapat membuat judul sesuai dengan isi karangan. 

Pemerolehan nilai pada aspek pemilihan kata/diksi sudah termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 72,68, dalam aspek ini 

siswa masih melakukan kesalahan yang sama seperti pada siklus I, yaitu pada 

pemilihan kata yang kurang sesuai. Hal ini membuat pembaca kurang bisa 

begitu mengena dengan apa yang ingin digambarkan penulis. Pemerolehan 

nilai pada aspek ejaan dan tanda baca termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan nilai rata-rata sebesar 73,57. Dalam aspek ini siswa masih melakukan 

kesalahan yang sama seperti pada siklus I, yaitu kesalahan yang dilakukan 

siswa lupa memberikan tanda koma dan tanda titik. 

Pemerolehan nilai pada aspek kerapian tulisan sudah termasuk dalam 

kategori sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 85,71. Kesalahan yang 

dilakukan pada aspek kerapian tulisan hanya beberapa siswa yang masih  

mencoret kata-kata yang salah atau mentipe-xnya. Pemerolehan nilai pada 

aspek kohesi dan koherensi termasuk dalam kategoi baik dengan nilai rata-rata 

sebesar 80,71. Hanya beberapa siswa yang masih melakukan kesalahan yaitu 

siswa terlalu asyik menulis sehingga yang seharusnya diberi tanda koma dan 

titik tidak dilakukan. Pemerolehan nilai pada aspek kesan hidup sudah 

termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 79,29. Kesalahan 

yang dilakukan siswa pada aspek kesan hidup masih ada beberapa siswa yang 

kurang bisa melukiskan objek dengan sempurna.  
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Pemerolehan nilai pada aspek imajinasi sudah termasuk dalam 

kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 82,62. Masih ada beberapa siswa 

yang membuat pengelolaan idenya kurang sempurna sehingga membuat 

pembaca seolah-olah hanya melihat hal-hal yang ditulis siswa. Pemerolehan 

nilai pada aspek keterlibatan pancaindera termasuk dalam kategori baik 

dengan nilai rata-rata sebesar 76,43. Masih ada beberapa siswa yang hanya 

menggunakan dua pancaindra dalam menulis paragraf deskripsi yaitu indra 

penglihatan dan pendengaran sehingga dalam karangan siswa belum terlihat 

penggunaan pancaindera secara keseluruhan. 

Pemerolehan nilai pada aspek menunjukkan objek yang ditulis sudah 

termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 79,76. Kesalahan 

yang terjadi pada aspek ini masih ada beberapa siswa yang hanya 

menunjukkan letak dan bentuk objek saja. Pemerolehan nilai pada aspek 

memusatkan uraian pada objek yang ditulis sudah termasuk dalam kategori 

sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 86,90. Kesalahan yang terjadi pada 

aspek ini masih ada beberapa siswa yang dalam membuat karangannya itu 

sedikit melibatkan objek lain. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sepuluh aspek 

dalam tes menulis paragraf deskripsi siklus II, ada lima aspek yang berhasil 

mencapai nilai batas ketuntasan belajar klasikal. Bahkan kelima aspek tersebut 

berhasil mencapai nilai rata-rata yang melebihi batas ketuntasan belajar 

klasikal. Aspek tersebut adalah aspek kesesuaian judul dengan isi, kerapian 

tulisan, kohesi dan kohesi dan koherensi, imajinasi, dan memusatkan uraian 
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pada objek yang ditulis. Lima aspek yang lain sudah baik meskipun belum 

mencapai nilai batas ketuntasan belajar klasikal. Aspek tersebut adalah aspek 

kesan hidup, pilihan kata, ejaan dan tanda baca, keterlibatan aspek 

pancaindera dan menunjukkan objek yang ditulis karena aspek tersebut sudah 

mengalami peningkatan dari siklus I. 

Perincian hasil tes menulis paragraf deskripsi siswa untuk tiap-tiap 

aspek pada siklus II dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.3.1.1 Kesesuaian antara Judul dengan Isi 

Hasil tes dari aspek kesesuaian antara judul dengan isi dapat dilihat 

pada tabel 21 berikut. 

Tabel 21. Hasil Tes Aspek Kesesuaian antara Judul dengan Isi  

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

16 
10 
2 
0 
0 
 

28 

1600
800 
120 

0 
0 
 

2520

57,14 
35,71 
  7,14 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2520 
  28 
= 90 
 
Kategori 
Sangat Baik

 

Data tabel 21 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kesesuaian 

antara judul dengan isi sebesar 90 dan termasuk kategori sangat baik. Hasil 

skor pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 11,43 dari hasil siklus I. 

Siswa yang memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 16 orang 

siswa atau sebesar 57,14%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

baik sebanyak 10 orang siswa atau sebesar 35,71%. Siswa yang mendapat 
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skor dengan kategori cukup sebanyak 2 orang siswa atau sebesar 7,14%. 

Sementara itu, pada siklus II tidak ada satu pun siswa atau 0,00% yang 

memperoleh nilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Data tersebut 

membuktikan bahwa kemampuan siswa pada aspek kesesuaian antara judul 

dengan isi sudah dapat dikatakan baik. 

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat membuat paragraf 

deskripsi sesuai dengan judulnya. Hal ini mengalami peningkatan dari hasil 

siklus I. Sedangkan siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori cukup 

adalah siswa yang membuat judul karangannya kurang sesuai dengan isi 

karangan yang dibuat. Kesalahan yang dibuat siswa pada aspek ini pada 

umumnya telah terjadi penurunan bila dibandingkan dengan siklus I Siswa 

telah mampu membuat judul yang sesuai dengan isi karangan yang dibuatnya. 

 

4.1.3.1.2 Pemilian Kata/Diksi 

Hasil tes dari aspek pemilihan kata/diksi dapat dilihat pada tabel 22 

berikut. 

Tabel 22. Hasil Tes Aspek Pemilihan Kata/Diksi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
18 
10 
0 
0 
 

28 

0 
1440
600 

0 
0 
 

2040

   0,00  
   64,29 
   35,71 
   0,00  
   0,00  

 
100 

2060
  28 
= 72,86 
 
Kategori 
Cukup Baik 
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Data tabel 22 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek pemilihan 

kata/diksi sebesar 72,86 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil skor 

pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 1,25 dari hasil siklus I. Siswa 

yang memperoleh skor dengan kategori sangat baik tidak ada satu pun siswa 

atau 0,00% yang memperolehnya. Siswa yang memperoleh skor dengan 

kategori baik sebanyak 18 orang siswa atau sebesar 64,29%. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori cukup baik sebanyak 10 orang siswa atau 

sebesar 35,71%. Sementara itu, tidak ada satu pun siswa atau 0,00% yang 

memperoleh nilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. 

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori baik adalah siswa yang sudah dapat menggunakan kata baku dalam 

membuat paragraf deskripsi. Sedangkan siswa yang  memperoleh nilai dengan 

kategori cukup baik adalah siswa yang menggunakan kata-kata kurang baku 

dan kata-kata yang tidak kurang untuk menggambarkan suasana yang ingin 

diceritakan dalam karangannya. Kesalahan yang dibuat siswa pada aspek ini 

pada umumnya telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil 

siklus I. Siswa telah menggunakan kata-kata yang baku dalam menulis 

paragraf deskripsi dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan suasana 

yang ingin dilukiskan dalam karangannya. 

 

4.1.3.1.3 Ejaan dan Tanda Baca 

Hasil tes dari aspek ejaan dan tanda baca dapat dilihat pada tabel 23 

berikut. 
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Tabel 23. Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda baca 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
19 
9 
0 
0 

28 

0 
1520
540 

0 
0 

2060

  0,00 
67,86 
32,14 
  0,00 
  0,00 
100 

2060
  28 
= 73,57 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 

Data tabel 23 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek ejaan dan 

tanda baca sebesar 73,57 dan termasuk kategori cukup baik. Hasil skor pada 

aspek ini mengalami peningkatan sebesar 19,25 dari hasil siklus I. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik tidak ada satu pun siswa atau 

0,00% yang memperolehnya. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

baik sebanyak 19 orang siswa atau sebesar 67,86%. Siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori cukup baik sebanyak 9 orang siswa atau 32,14. Dan 

siswa yang mendapat skor dengan kategori kurang baik dan sangat kurang 

tidak ada satu pun siswa atau 0,00% yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori baik adalah siswa yang sudah dapat menggunakan ejaan dan tanda 

baca dengan sempurna dalam membuat paragraf deskripsi. Sedangkan siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori cukup baik adalah siswa yang 

menggunakan ejaan dan tanda baca kurang sempurna. Kesalahan yang dibuat 

siswa pada aspek ini pada umumnya telah mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan hasil siklus I. Tetapi masih ada beberapa siswa yang 
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menulis kata ”di” dan ”ke” yang berfungsi sebagai kata depan ditulis 

serangkai.  

 

4.1.3.1.4 Kerapian Tulisan 

Hasil tes dari aspek kerapian tulisan dapat dilihat pada tabel 24 

berikut. 

Tabel 24. Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

11 
14 
3 
0 
0 
 

28 

1100
1120
180 

0 
0 
 

2400

39,29 
50,00 
10,71 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2400 
  28 
= 85,71 
 
Kategori 
Sangat Baik

 

Dari tabel 24 menunjukkan rata-rata skor dalam kerapian tulisan  

sebesar 85,71 dan termasuk kategori sangat baik. Hasil skor pada aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 4,28 dari hasil siklus I. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 11 orang siswa atau 

39,29%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 14 

orang siswa atau 50,00%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

cukup baik sebanyak 3 orang siswa atau 10,71%. Siswa yang mendapat skor 

dengan kategori kurang dan sangat kurang tidak ada satu pun siswa atau 

0,00% yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat menulis paragraf deskripsi 
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dengan tulisan yang jelas dan bersih (tidak ada coretan maupun tipe-x). 

Sedangkan siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori cukup baik adalah 

siswa yang mencoret/mentipe-x kata-kata yang salah sehingga menjadikan 

tulisan tidak rapi. Kesalahan yang dibuat siswa pada aspek ini pada umumnya 

telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil siklus I. Siswa 

lebih hati-hati dalam menulis dan tidak lagi menggunakan pensil sebagai alat 

untuk menulis. Semua itu mengakibatkan tulisan siswa tampak lebih rapi. 

 

4.1.3.1.5 Kohesi dan Koherensi 

Hasil tes dari aspek kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel 25 

berikut. 

Tabel 25. Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

7 
15 
6 
0 
0 
 

28 

700 
1200
360 

0 
0 
 

2260

25,00  
53,57 
21,43 
   0,00 
   0,00 

 
100 

2260 
  28 
= 80,71 
 
Kategori 
Baik 

 

Dari tabel 25 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kohesi dan 

koherensi sebesar 80,71 dan termasuk dalam kategori baik. Hasil skor pada 

aspek ini mengalami peningkatan sebesar 7,14 dari hasil siklus I. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 7 orang siswa atau 

25,00%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 15 

orang siswa atau 53,57%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 
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cukup baik sebanyak 6 orang siswa atau 21,43%. Siswa yang mendapat skor 

dengan kategori kurang dan sangat kurang tidak ada satu pun siswa atau 

0,00% yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat menulis paragraf deskripsi 

dengan membentuk keterpaduan antarparagraf dan antarkalimat sangat jelas. 

Sedangkan siswa yang  memperoleh nilai dengan kategori kurang baik adalah 

siswa yang biasanya terlalu asyik menulis sehinngga yang seharusnya diberi 

tanda koma dan tanda titik tidak dilakukan. Kesalahan yang dibuat siswa pada 

aspek ini pada umumnya sama bila dibandingkan dengan hasil siklus I yaitu 

siswa terlalu asyik menulis sehingga tidak memperhatikan tanda koma dan 

titik yang seharusnya ada. Kesalahan tersebut mengakibatkan keterpaduan 

antarkalimat dan antarparagraf tidak jelas. 

 

4.1.3.1.6 Kesan Hidup 

Hasil tes dari aspek kesan hidup dapat dilihat pada tabel 26 berikut. 

Tabel 26. Hasil Tes Aspek Kesan Hidup 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

6 
16 
6 
0 
0 

 
28 

543 
1280
406 

0 
0 
 

2220

21,43 
57,14 
21,43 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2220 
  28 
= 79,29 
 
Kategori 
Baik 
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Dari tabel 26 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kohesi dan 

koherensi sebesar 79,29 dan termasuk dalam kategori baik. Hasil skor pada 

aspek ini mengalami peningkatan sebesar 6,67 dari hasil siklus I. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 6 orang siswa atau 

21,43%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 16 

orang siswa atau 57,14%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

cukup baik sebanyak 6 orang siswa atau 21,43%. Sementara itu, siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori kurang baik, dan sangat kurang tidak ada 

satu pun siswa atau 0,00% yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat melukiskan objek tulisan 

secara nyata, yaitu melukiskan objek sesuai dengan keadaanya. Sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup baik adalah siswa yang 

kurang bisa melukiskan objek secara sempurna. Kesalahan yang dibuat siswa 

pada aspek ini pada umumnya telah mengalami penurunan bila dibandingkan 

dengan hasil siklus I. Siswa sudah bisa melukiskan objek secara sempurna 

dalam karangannya. Jadi, kesan hidup dalam karangan siswa sudah bisa 

dirasakan dengan jelas oleh pembaca. 
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4.1.3.1.7 Imajinasi 

Hasil tes dari aspek imajinasi dapat dilihat pada tabel 27 berikut. 

Tabel 27. Hasil Tes Aspek Imajinasi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

15 
7 
6 
0 
0 

 
28 

1315
560 
438 

0 
0 
 

2313

53,57 
25,00 
21,43 
  0,00   
  0,00 

 
100 

2313 
  28 
= 82,62 
 
Kategori 
Baik 

 

Data tabel 27 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek imajinasi 

sebesar 82,62 dan termasuk dalam kategori baik. Hasil skor pada aspek ini 

mengalami peningkatan sebesar 10,72 dari hasil siklus I. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 15 orang siswa atau 

53,57%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 7 orang 

siswa atau 25,00%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori cukup baik 

sebanyak 6 orang siswa atau 21,43%. Siswa yang memperoleh skor dengan 

kategori kurang baik, dan sangat kurang tidak ada satu pun siswa atau 0,00% 

yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat mengolah idenya dengan 

sangat baik sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan ikut 

merasakan hal-hal yang ditulis. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori cukup baik adalah siswa yang hanya dapat membuat pembaca 

seolah-olah melihat hal-hal yang ditulisnya. Kesalahan yang dibuat siswa pada 
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aspek ini pada umumnya telah mengalami penurunan bila dibandingkan 

dengan hasil siklus I. Siswa sudah dapat mengelola ide dalam karangan 

dengan baik meskipun belum sempurna, sehingga membuat pembaca seolah-

olah dapat melihat, mendengar, dan ikut merasakan objek yang ditulis oleh 

siswa tersebut. 

 

4.1.3.1.8 Keterlibatan Aspek Pancaindera 

Hasil tes dari keterlibatan aspek pancaindera dapat dilihat pada tabel 

28 berikut. 

Tabel 28. Hasil Tes Keterlibatan Aspek Pancaindera 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

5 
10 
13 
0 
0 

 
28 

435 
800 
905 

0 
0 
 

2140

17,86 
35,71 
46,43 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2140
   28 
= 76,43 
 
Kategori 
Baik 

 

Dari tabel 28 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek keterlibatan 

pancaindera sebesar 76,43 dan termasuk dalam kategori baik. Hasil skor pada 

aspek ini mengalami peningkatan sebesar 7,38 dari hasil siklus I. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 5 orang siswa atau 

17,86%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik sebanyak 10 

orang siswa atau 35,71%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

cukup baik sebanyak 13 orang siswa atau 46,43%. Siswa yang memperoleh 
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skor dengan kategori kurang baik, dan sangat kurang tidak ada satu pun siswa 

atau 0,00% yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat melibatkan semua aspek 

pancaindera dalam karangannya. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori cukup baik adalah siswa yang menggunakan dua pancaindera 

dalam karangannya. Kesalahan yang terjadi pada umumnya telah mengalami 

penurunan bila dibandingkan dengan hasil siklus I. Dalam karangan yang 

dibuat siswa, sebagian sudah menggunakan dua pancaindra yaitu indra 

penglihatan dan pendengaran dan sebagian siswa sudah bisa mengoptimalkan 

penggunaan pencitraan dalam karangannya. 

 

4.1.3.1.9 Menunjukan Objek yang ditulis 

Hasil tes dari aspek menunjukkan objek yang ditulis dapat dilihat 

pada tabel 29 berikut. 

Tabel 29. Hasil Tes Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

8 
11 
9 
0 
0 

 
28 

708 
880 
645 

0 
0 
 

2233

28,57 
39,29 
32,14 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2233 
   28 
= 79,76 
 
Kategori 
Baik 

 

Dari tabel 29 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek menunjukkan 

objek yang ditulis sebesar 79,76 dan termasuk dalam kategori baik. Hasil skor 



 141

pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 11,9 dari hasil siklus I. Siswa 

yang memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 8 orang siswa 

atau sebesar 28,57%. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori baik 

sebanyak 11 orang siswa atau 39,29%. Siswa yang memperoleh skor dengan 

kategori cukup baik sebanyak 9 orang siswa atau 32,14%. Siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori kurang baik, dan sangat kurang tidak ada 

satu pun siswa atau 0,00% yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat menunjukkan objek secara 

keseluruhan, yaitu menunjukkan letak, warna, kondisi, dan kebersihan objek 

dalam menyusun paragraf deskripsi. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori cukup baik adalah siswa yang menunjukkan objek kurang 

sempurna. Kesalahan yang dibuat siswa pada aspek ini pada umumnya telah 

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil siklus I. Dalam 

karangan yang dibuat siswa sudah bisa menunjukkan minimal letak, kondisi, 

dan bentuk objek meskipun belum sempurna, sehingga hasil yang diperoleh 

siswa dalam aspek ini mengalami peningkatan. 

 

4.1.3.1.10 Memusatkan Uraian pada Objek.  

Hasil tes dari aspek memusatkan uraian pada objek dapat dilihat pada 

tabel 30 berikut. 
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Tabel 30. Hasil Tes Aspek Memusatkan Uraian Pada Objek 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

8 
20 
0 
0 
0 

 
28 

640 
1793

0 
0 
0 
 

2433

71,43  
28,57 
  0,00 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2433 
   28 
= 86,90 
 
Kategori 
Sangat Baik

 

Data tabel 30 menunjukkan rata-rata skor dalam aspek memusatkan 

uraian pada objek sebesar 86,90 dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hasil skor pada aspek ini mengalami peningkatan sebesar 9,28 dari hasil 

siklus I. Siswa yang memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 8 

orang siswa atau sebesar 71,43%. Siswa yang memperoleh skor dengan 

kategori baik sebanyak 20 orang siswa atau 28,57%. Siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang tidak ada 

satu pun siswa atau 0,00% yang memperolehnya.  

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa yang termasuk dalam 

kategori sangat baik adalah siswa yang sudah dapat memusatkan uraian pada 

hal-hal yang berhubungan dengan objek tulisan secara sempurna. Sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik adalah siswa yang sudah 

bisa memusatkan uraian pada hal-hal yang berhubungan dengan objek 

penulisan, meskipun belum dilakukan secara sempurna. Kesalahan yang 

dibuat siswa pada aspek ini pada umumnya telah mengalami penurunan bila 

dibandingkan dengan hasil siklus I. Siswa sudah bisa memusatkan uraian pada 
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hal-hal yang berhubungan dengan objek penulisan, meskipun ada yang kurang 

bisa dengan sempurna dalam melakukannya 

Untuk lebih jelasnya hasil tes keterampilan  menulis paragraf 

dskripsi siklus II juga dapat dilihat pada grafik berikut ini. 
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           Grafik 3. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II 

 

Grafik 3 tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa yaitu 

sebanyak 28 siswa sudah berada pada kategori baik yaitu berada pada rentang 

nilai antara 75-84 yaitu sebesar 80,79 . Pada kategori sangat kurang berada 

pada rentang nilai antara 0-39 yaitu sebesar 0,00%. Pada kategori kurang baik 

berada pada rentang nilai antara 40-59 yaitu sebesar 0,00%. Pada kategori 

cukup baik berada pada rentang nilai antara 60-74 yaitu sebesar 10,71%. Pada 

kategori baik berada pada rentang nilai antara 75-84 yaitu sebesar 60,71%. 
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Sedangkan pada kategori sangat baik berada pada rentang nilai antara 85-100 

yaitu sebesar 28,57%. 

Pada siklus II ini, hasil tes keterampilan menulis paragraf deskripsi 

siswa secara klasikal sudah menunjukkan kategori baik dan sudah memenuhi 

target ketuntasan belajar klasikal pencapaian nilai rata-rata kelas yang 

ditentukan, yaitu sebesar 80,00.  

 

4.1.3.2 Hasil Data Non Tes Siklus II 

Hasil nontes pada siklus II ini didapatkan dari hasil observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Keempat hasil penelitian nontes 

tersebut dijelaskan pada uraian berikut ini. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Observasi 

Kegiatan observasi menulis paragraf deskripsi pada siklus II kelas V 

Madrasah Ibtiaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang dilakukan selama proses pembelajaran, yang dilakukan oleh peneliti 

dan bantuan seorang teman serta guru kelas V. Selama kegiatan pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi siklus II, peneliti merasakan ada perubahan tingkah 

laku siswa. Berikut akan dipaparkan tabel hasil observasi pada siklus II 
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Tabel 31. Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek yang Diamati Frekuensi % 

1.  
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

Keaktifan mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru : 
1. Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru 
2. Memperhatikan media pembelajaran 

yang digunakan 
3. Mengajukan pertanyaan jika mengalami 

kesulitan dalam proses pembelajaran 
Keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran menulis paragraf deskripsi 
dari awal sampai akhir  
4. Aktif dalam menulis paragraf deskripsi 

secara individu 
5.  Bercerita sama teman sebangku 
6.  Berusaha melihat pekerjaan teman 
7.  Bermain-main 
8.  Izin ke kamar kecil.  

 
 

24 
 

28 
 
4 
 
 
 
 

26 
 
3 
2 
0 
2 

 
 

85,7 
 

100 
 

14,29 
 
 
 
 

92,86 
 

10,7 
7,1 
0,0 
7,1 

 

Berdasarkan data pada tabel 31 tersebut dapat dideskripsikan bahwa 

hasil observasi pada siklus II hampir sebagian siswa sudah 

memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru yaitu sebanyak 24 siswa atau 

sebesar 85,7%. Pemerolehan nilai siswa yang memperhatikan media 

pembelajaran sebanyak 28 orang siswa atau sebesar 100%. Pemerolehan nilai 

siswa yang mengajukan pertanyaan jika mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran sebanyak 4 orang siswa atau sebesar 14,29%. 

Pemerolehan nilai siswa yang aktif dalam menulis paragraf deskripsi 

secara individu sebanyak 26 orang siswa atau sebesar 92,86%. Pemerolehan 

nilai siswa yang bercerita sama teman sebangku sebanyak 3 orang siswa atau 

sebesar 10,7%. Pemerolehan nilai siswa yang berusaha melihat pekerjaan 
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teman sebanyak 9 orang siswa atau sebesar 32,1%. Pemerolehan nilai siswa 

yang bermain-main tidak ada satupun siswa atau sebesar 0,0%. Pemerolehan 

nilai siswa yang izin ke kamar kecil sebanyak 2 orang siswa atau sebesar 

7,1%. 

Berdasarkan hasil observasi, secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa perilaku negatif siswa sudah banyak mengalami perubahan menuju 

pada perilaku positif. Sebagian besar siswa sudah mampu mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Keadaan ini tentu saja merupakan sesuatu hal yang 

sangat diharapkan karena guru sudah berusaha secara maksimal untuk 

merubah pola pembelajaran menjadi lebih santai dan menyenangkan, namun 

masih tetap dalam konteks penerapan media gambar dalam pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi. Hal ini berarti siswa dapat menerima dengan baik 

penggunaan media gambar dalam kemampuan menulis paragraf deskripsi. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Wawancara 

Wawancara pada siklus II dilakukan pada tiga orang siswa, yaitu satu 

siswa yang mendapat nilai tinggi (responden I), satu siswa yang mendapat 

nilai sedang (responden II), dan satu siswa yang mendapat nilai rendah 

(responden III) pada hasil tes menulis paragraf deskripsi menggunakan media 

gambar. Teknik wawancara siklus II ini masih sama dengan siklus I, yaitu 

siswa menjawab semua pertanyaan yang diajukan guru atau pewawancara 

sebanyak 7 pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan dalam siklus II ini sama 

dengan pertanyaan siklus I. Pertanyaan yang diajukan untuk siswa yaitu:      
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(1) apakah selama ini anda berminat dengan pembelajaran menulis; (2) apakah 

anda senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar; (3) apakah anda menyukai gambar-gambar yang disajikan oleh guru; 

(4) apakah pembelajaran dengan media gambar membuat anda termotivasi dan 

terbantu dalam menyusun paragraf deskripsi dengan baik dan benar;             

(5) bagaimana perasaan anda ketika diminta menulis paragraf deskripsi;       

(6) kesulitan apa yang anda hadapi ketika menulis paragraf deskripsi. 

Wawancara pada siklus II dilakukan untuk mengetahui tanggapan 

siswa dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar. 

Dari hasil wawancara yang dilontarkan kepada ketiga siswa tersebut, 

responden I yang mendapat nilai tinggi, Responden II yang mendapat nilai 

sedang, dan Responden III yang mendapat nilai rendah mereka semua 

menyatakan senang dan merasa berminat dengan pembelajaran menulis. 

Dari hasil wawancara yang dilontarkan kepada tiga siswa tersebut, 

mereka merasa berminat dengan pembelajaran menulis. Hal ini dikarenakan 

dengan pembelajaran menulis mereka dapat menulis dengan benar dan dapat 

menambah ilmu mereka, terutama dalam menuangkan idenya kedalam bentuk 

tulisan, selain itu dengan pembelajaran menulis juga dapat menambah 

pengalaman bagi mereka (siswa).  

Pada dasarnya dari ketiga responden menjawab pertanyaan kedua 

dengan jawaban yang sama yaitu ketiga responden tersebut menyatakan 

senang dengan pembelajaran yang diajarkan guru tentang menulis paragraf 

deskripsi,  karena dapat menambah pengetahuan dan menjadi bisa membuat 
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paragraf deskripsi, selain itu dengan menggunakan media gambar dapat 

membantu siswa untuk mengeluarkan idenya secara logis berdasarkan gambar 

yang dilihat.  

Berdasarkan hasil wawancara siklus II, Pada dasarnya mereka sama-

sama menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sama, mereka menyatakan 

bahwa gambar-gambar yang disajikan oleh guru adalah gambar-gambar yang 

pernah siswa lihat. Seperti yang diungkapkan ketiga responden ini, mereka 

menyatakan senang dan tidak asing dengan gambar yang disajikan oleh guru.  

Dari hasil wawancara siklus II diperoleh bahwa ketiga responden 

yang diwawancarai mereka merasa terbantu dengan media gambar yang 

diberikan guru, sehingga keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa 

menjadi lebih baik. Responden I yang mendapat nilai tinggi, Responden II 

yang mendapat nilai sedang, dan Responden III yang mendapat nilai rendah 

menyatakan bahwa pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar lebih mudah karena membantu siswa untuk mengeluarkan ide secara 

logis berdasarkan gambar. Setelah pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar menjadi bisa menulis paragraf deskripsi.  

Hasil wawancara dari Responden I yang mendapat nilai tinggi,  

Responden II yang mendapat nilai sedang, dan responden III yang 

memperoleh nilai rendah mereka semua menyatakan bahwa perasaan mereka 

saat diminta menulis paragraf deskripsi adalah senang, mereka tidak 

mengalami kesulitan pada saat menulis paragraf deskripsi.  Mereka juga 
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merasa senang dan bangga karena mereka sudah lebih paham tentang paragraf 

deskripsi dan cara membuatnya.  

Dalam membuat paragraf deskripsi ketiga responden tidak 

mengalami kesulitan. Responden I dan II mengatakan bahwa mereka tidak 

mengalami kesulitan sedangkan responden III mengalami sedikit kesulitan 

yaitu pada mulanya senang tetapi setelah guru (peneliti) menentukan batas 

waktu untuk menulis paragraf deskripsi sebanyak 1 atau 2 siswa tidak bisa 

menyelesaikannya dengan tepat waktu karena belum dapat ide dan tidak 

semangat untuk mengerjakannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga responden ini dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang lebih baik, mereka sekarang 

sudah memahami materi pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Hal ini 

karena dipengaruhi oleh media dan cara mengajar guru yang berbeda dari 

sebelumnya. Siswa merasa senang karena bisa menemukan pengalaman baru. 

Dapat dikatakan pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar yang diterapkan guru sudah berhasil meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis paragraf deskripsi. 

 

4.1.3.2.3 Hasil Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian siklus II ini masih sama 

seperti pada siklus I  ada dua macam yaitu jurnal siswa dan jurnal guru. Kedua 

jurnal tersebut berisi ungkapan perasaan, tanggapan, pesan, dan kesan dari 
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perasaan siswa dan guru selama pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung. 

4.1.3.2.3.1  Jurnal Siswa 

Jurnal siswa harus diisi oleh semua siswa tanpa terkecuali, pengisian 

jurnal tersebut dilakukan pada akhir pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. Tujuan diadakan jurnal siswa ini untuk mengetahui 

segala sesuatu yang terjadi pada saat berlangsungnya pembelajaran dan untuk 

mengungkap kesulitan-kesulitan siswa meliputi lima pertanyaan, yaitu         

(1) apakah siswa senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar; (2) apakah siswa mengalami kesulitan 

dalam menulis paragraf deskripsi; (3) bagaimana perasaan siswa setelah 

mendapat pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar;   

(4) bagaimanakah pendapat siswa tentang cara mengajar yang dilakukan guru; 

(5) pesan dan kesan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Kegiatan pengisian jurnal ini merupakan kegiatan yang tidak baru 

lagi bagi siswa, karena pengisian jurnal ini sudah pernah dilakukan siswa pada 

saat siklus I. Pada saat pengisian jurnal ini siswa tampak antusias dan ingin 

segara mendapatkan jurnal dan ingin segera mengisinya. Setelah semua siswa 

mendapatkan bagiannya siswa segera mengisi tersebut dengan situasi yang 

tenang. Hasil jurnal yang telah dianalisis  selengkapnya diuraikan berikut ini. 

Semua siswa merespon positif terhadap pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi. Perasaan mereka setelah mendapat pembelajaran menulis 
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paragraf deskripsi dengan media gambar yaitu senang, bangga, dan gembira. 

Hal ini dikarenakan siswa lebih bisa memahami paragraf deskripsi sehingga 

lancar dalam menyusun karangan deskripsi dan mendapat pengalaman baru 

dari pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar.  

Berdasarkan data dari jurnal siswa pada siklus II Perasaan siswa 

setelah mendapatkan pembelajaran menulis paragraf deskripsi dari guru 

(peneliti), mereka merasa senang. Setelah mendapat pembelajaran dari guru 

mereka dapat mengetahui hakikat paragraf deskripsi dan dapat pula menulis 

paragraf deskripsi. Selain merasa senang mereka juga merasa bangga dan 

gembira karena sekarang lebih paham diajar menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Berdasarkan data dari jurnal siswa pada siklus II didapat bahwa tidak 

ada satu pun siswa yang menyatakan kesulitan. Seluruh siswa menyatakan 

sudah paham terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi yang 

diajarkan guru, bahkan siswa menganggap pembelajaran dengan media 

gambar ini mudah dipahami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media 

gambar ini telah berhasil membawa siswa pada pemahaman yang sempurna. 

Berdasarkan data dari jurnal siswa pada siklus II didapat bahwa tidak 

ada satu pun siswa yang menyatakan bahwa cara mengajar yang digunakan 

oleh guru adalah baik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Siswa yang pada 

siklus I menyatakan suara guru pada saat menjelaskan didepan kurang keras, 

pada sikus II sudah lebih memahami karena siswa yang duduk pojok belakang 

sudah tidak berbicara dengan teman sebangkunya.  
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Pesan yang diberikan oleh siswa kepada guru (peneliti) yaitu supaya 

lebih meningkatkan pembelajaran  menulis paragraf deskripsi dengan media 

gambar pada pembelajaran yang akan datang. Siswa juga mengungkapkan 

kesan terhadap proses pembelajaran yang dinyatakannya cukup baik. Mereka 

merasa senang dan merasa sangat terbantu dengan bentuk pembelajaran yang 

diberikan guru (peneliti) yaitu dalam menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. 

4.1.3.2.3.2    Jurnal Guru 

Jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun hal-hal yang menjadi objek sasaran jurnal 

guru ini adalah, (1) minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar; (2) keaktifan siswa  dalam 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar;   

(3) situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung; (4) pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar.  

Berdasarkan objek sasaran yang diamati dan dirasakan guru saat 

menjalankan pembelajaran yang tertuang dalam jurnal, dapat dijelaskan bahwa 

guru sudah merasa puas terhadap proses pembelajaran, karena hasil yang 

dicapai pada siklus II ini sudah sesuai dengan target yang ditentukan, bahkan 

melampaui target. Target minimal rata-rata klasikal yang ditentukan pada 

siklus II sama dengan target yang diharapkan pada siklus I, yaitu 75,00 dengan 

kategori baik . Sedangkan hasil yang tercapai 80,89. Dengan demikian dapat 
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dikatakan keberhasilan ini merupakan keberhasilan guru dan siswa dalam 

memberikan dan menerima pembelajaran dengan media gambar. Guru merasa 

puas karena media gambar ternyata berhasil dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis paragraf deskripsi. Hal ini telah terbukti dengan hasil-

hasil yang dicapai baik dari siklus I sampai Siklus II yang terus mengalami 

peningkatan.  

Secara umum siswa merespon positif terhadap pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar, mereka aktif dalam melakukan dan 

mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Dengan ini dapat diketahui bahwa 

siswa juga berminat mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan menggunakan media gambar.  

Situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung juga 

sudah dapat terkendali dengan baik. Siswa terlihat sudah lebih siap dalam 

mengikuti pembelajaran menulis pragraf deskripsi dan respon siswa terhadap 

contoh-contoh karangan yang diberikan guru sangat baik. Siswa sangat senang 

dengan adanya contoh tersebut. Siswa juga sangat antusias dalam mengamati 

contoh paragraf deskripsi yang diberikan guru.  

Pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar, yaitu media yang digunakan sangat mendukung 

dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih kreatif karena cepat 

memunculkan ide-ide dalam penyampaian pendapat melalui bentuk tulisan. 

Selain itu media gtambar juga mampu meningkatkan kemampuan menulis 

siswa.  
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4.1.3.2.4 Hasil Dokumentasi Foto 

Pada siklus II, dokumentasi yang berupa gambar ini digunakan 

sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian berlangsung. 

Dokumentasi foto yang diambil difokuskan pada kegiatan selama 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar berlangsung. 

Kegiatan-kegiatan yang didokumentasikan pada siklus II ini antara lain,         

(1) aktivitas siswa saat membaca dan memahami contoh paragraf deskripsi;  

(2) aktivitas siswa saat mengerjakan tugas dari peneliti untuk menulis paragraf 

deskripsi secara individu; (3) aktivitas siswa saat presentasi; (4) aktivitas 

siswa saat memberikan masukan; dan (5) aktivitas siswa saat kegiatan 

wawancara. Deskripsi gambar pada siklus II akan dipaparkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kegiatan Siswa Saat Membaca Contoh Paragraf Deskripsi 
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Gambar 7 tersebut merupakan aktivitas siswa saat membaca contoh 

paragraf deskripsi, menemukan ciri-ciri paragraf deskripsi. Dari gambar  

tersebut terlihat bahwa semua siswa kelihatan serius dalam membaca contoh 

paragraf deskripsi yang diberikan oleh guru (peneliti), meskipun masih ada 

siswa yang membaca sambil melihat keadaan temannya, dan ada juga siswa 

yang memegang kepalanya sambil berdiri dalam membaca contoh paragraf 

deskripsi. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan inti 

pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran pada siklus II berupa kegiatan 

membuat paragraf deskripsi dengan media gambar. Kegiatan menulis paragraf 

deskripsi dilihat pada gambar 8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 8. Kegiatan Menulis Paragraf Deskripsi Secara Individu 

 

Gambar 8 tersebut merupakan kegiatan siswa saat menulis paragraf 

deskkripsi secara individu. Siswa terlihat begitu serius dalam mengerjakan 
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tugas yang diberikan guru. Setelah semua siswa selesai mengerjakan, beberapa 

siswa mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan kelas. Aktivitas siswa saat 

presentasi di depan kelas dapat dilihat pada gambar 9 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kegiatan Siswa Saat Presentasi 

 

Gambar 9 tersebut merupakan kegiatan siswa saat mempresentasikan 

hasil pekerjaanya di depan kelas. Tetapi presentasi yang dilakukan pada siklus 

II ini siswa sudah berani dengan sukarela maju ke depan melakukan sendiri, 

tanpa harus ditunjuk oleh guru, kemungkinan ini dikarenakan siswa sudah 

merasa dekat dengan guru yang mengajar.  Setelah presentasi selesai, siswa 

yang lain memberikan masukan atau pendapat bagi siswa yang 

mempresentsikan hasil pekerjaanya di depan kelas. Aktivitas siswa saat 

memberi pendapat dapat dilihat pada gambar 10 berikut. 
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Gambar 10. Kegiatan Siswa Saat Memberikan Masukan 

 

Gambar 10 tersebut merupakan kegiatan siswa saat memberikan 

masukan atau pendapat bagi siswa yang mempresentasikan hasil pekerjaanya 

di depan kelas. Pada gambar tersebut tampak menunjukkan siswa yang sedang 

memberikan masukan atau komentar kepada siswa yang maju 

mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan kelas. Setelah kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan pembelajaran selesai, maka 

diakhir siklus II ini peneliti melakukan kegiatan wawancara. Kegiatan 

wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap materi 

pelajaran menulis paragraf deskripsi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa 

dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi, dan media gambar yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Aktivitas siswa saat kegiatan 

wawancara dapat dilihat pada gambar 11 berikut. 
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        Gambar 11. Kegiatan Siswa Saat Wawancara  

 

Gambar 11 tersebut merupakan aktivitas siswa ketika diwawancara. 

Ada tiga siswa yang diwawancara, yaitu satu siswa yang mendapat nilai 

tinggi, satu siswa yang mendapat nilai sedang, dan satu siswa yang mendapat 

nilai rendah. Pada gambar tersebut terlihat tiga orang siswa yang sedang 

diwawancarai oleh peneliti. Siswa tersebut memiliki nilai tinggi, sedang, dan 

rendah dalam tes menulis paragraf deskripsi yang dilakukan guru (peneliti). 

 

4.1.3.3 Refleksi Siklus II 

 Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan 

tindakan perbaikan dari pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih banyak 

ditemui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Kesulitan tersebut kemudian 

dicarikan solusi untuk kemudian diterapkan pada pembelajaran siklus II.  
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Pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan 

media gambar yang dilakukan guru pada siklus II ini sudah dapat diikuti 

dengan baik oleh siswa. Dalam pembelajaran siswa terlihat antusias dan lebih 

semangat dalam mendengarkan dan mengikuti penjelasan dari guru. Hal ini 

dikarenakan siswa sudah terbiasa dengan media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru (peneliti). Kemampuan siswa dalam menulis paragraf deskripsi 

berdasarkan tes diakhir siklus II menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-

rata dari siklus I. pada siklus II sudah tidak ada siswa yang nilainya berada 

dalam kategori kurang baik. Nilai rata-rata kelas kemampuan menulis paragraf 

deskripsi dari seluruh aspek penilaian berdasarkan hasil tes pada siklus II 

mencapai 80,79 dan mengalami peningkatan sebesar 7,31 dari siklus I. hal ini 

berarti bahwa pencapaian nilai rata-rata klasikal telah mencapai target yang 

ditentukan oleh guru (peneliti) sebesar 80,00.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi 

foto selama pembelajaran siklus II, pada dasarnya sebagian besar siswa 

merespon positif terhadap kegiatan pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. Siswa yang semula kurang bersemangat mengikuti 

pembelajaran menjadi siap, semangat, senang, dan menikmati pembelajaran. 

Selain itu, siswa juga tampak lebih aktif dalam kegiatan menyusun paragraf 

deskripsi, serta berani dengan sendirinya maju ke depan kelas 

mempresentasikan hasil pekerjaanya tanpa harus ditunjuk guru terlebih 

dahulu. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini sangat 

bermanfaat dan berpengaruh pada siswa. Siswa lebih berkonsentrasi pada 
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pembelajaran sehingga hasil tes menulis paragraf deskripsi siswa menjadi 

lebih baik. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa pembeljaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media gambar telah berhasil sehingga tidak perlu 

dilakukan pelaksanaan siklus berikutnya. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian tentang peningkatan keterampilan 

menulis paragraf deskripsi siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah 

Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan perubahan perilaku 

siswa kelas V setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar ini didasarkan pada hasil prasiklus, hasil siklus I, dan 

hasil siklus II. Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. 

Pemerolehan hasil penelitian mengacu pada pemerolehan skor yang dicapai 

siswa ketika diminta untuk menulis paragraf deskripsi. 

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilam Menulis Paragraf Deskripsi  

Kegiatan prasiklus dilakukan sebelum tindakan siklus I dilakukan. 

Kegiatan prasiklus ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran 

kondisi awal tentang keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi. 

Setelah melaksanakan kegiatan menganalisis, peneliti melakukan tindakan 

siklus I dan siklus II dengan melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

media gambar. Pada pembelajaran siklus I dan siklus II selalu diawali dengan 

kegiatan mempresensi siswa terlebih dahulu. Kemudian melakukan apersepsi 



 161

dengan menanyakan keadaan siswa, memancing siswa kepokok materi 

ataupun dengan melatih merangsang ingatan siswa terhadap materi paragraf 

deskripsi yang berupa pertanyaan secara lisan. Sebelum kegiatan inti 

pembelajaran, guru menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan inti 

pembelajaran diawali dengan membagikan contoh paragraf deskripsi  kepada 

siswa. Setelah itu siswa disuruh membaca paragraf deskripsi dan menemukan 

ciri-ciri paragraf deskripsi. Setelah siswa memahami benar apa itu paragraf 

deskripsi baru pada langkah selanjutnya guru menjelaskan media gambar dan 

siswa memperhatikan media gambar yang akan digunakan sebagai bahan 

pembelajaran. Setelah siswa memahami paragraf deskripsi dan media gambar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran, guru membagikan gambar pada 

setiap siswa, kemudian  siswa disuruh membuat paragraf deskripsi 

berdasarkan gambar yang siswa terima. Setelah semua siswa selesai 

mengerjakan menulis paragraf deskripsi, beberapa siswa mempresentasikan 

hasil pekenrjaanya di depan kelas, yang kemudian akan diberi komentar atau 

masukan dari siswa yang lain. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah 

semua hasil pekerjaan siswa dikumpulkan untuk dikoreksi untuk mendapatkan 

nilai.  

Dari nilai tes tersebut dapat diketahui keterampilan siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang dalam menulis paragraf deskripsi meningkat setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Hasil tes keterampilan 
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siswa dalam menulis paragraf deskripisi prasiklus, siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada tabel 32 berikut. 

      Tabel 32. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi  

   Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II. 

Rata-rata Peningkatan   
Aspek PS S I S 2 PS – S I S I – S II PS – S II 

1 70,71 78,57 90,00 5,86 11,43 19,29 
2 65,00 71,43 72,86 6,43 1,25 7,86 
3 54,29 70,71 73,57 16,42 19,25 19,28 
4 61,43 81,43 85,71 20,00 4,28 24,28 
5 57,86 73,57 80,71 15,89 7,14 22,85 
6 66,67 72,62 79,29 5,95 6,67 12,62 
7 69,76 71,90 82,62 2,14 10,27 12,86 
8 62,86 69,05 76,43 6,19 7,38 13,57 
9 65,95 67,86 79,76 1,91 11,9 13,81 

10 69,29 77,62 86,90 48,33 9,28 17,61 
NA 64,38 73,48 80,79 9,1 7,31 16,41 

 

Keterangan : 

1. Kesesuaian antara judul dengan isi 
2. Pemilihan kata/diksi 
3. Ejaan dan tanda baca 
4. Kerapian tulisan 
5. Kohesi dan koherensi 
6. Kesan hidup 
7. Keterlibatan aspek pancaindra 
8. Imajinasi 
9. Menunjukan objek yang ditulis 
10. Memusatkan uraian pada objek yang dipilih 
 

PS  = Prasiklus 
S I  = Siklus I 
S II = Siklus II 
NA  = Nilai akhir (Nilai komulatif menulis paragraf deskripsi) 
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Berdasarkan rekapitulasi data hsil tes keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dari prasiklus, siklus I sampai siklus II, sebagaimana tersaji dalam 

tabel 32 tersebut dapat dijelaskan bahwa keterampilan siswa pada setiap aspek 

penilaian menulis paragraf deskripsi mengalami peningkatan. Uraian tabel 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

Hasil prasiklus menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa 

sebesar 64,38. Dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan 

menulis paragraf deskripsi siswa sudah cukup baik karena berada pada rentang 

nilai 60-74. Rata-rata tersebut berasal dari jumlah skor rata-rata masing-

masing aspek. Pada prasiklus, aspek kesesuaian antara isi dengan judul 

sebesar 70,70. Pada aspek pemilihankata/diksi sebesar 65,00. Aspek ejaan dan 

tanda baca sebesar 54,29. Aspek kerapian tulisan sebesar 61,43. Aspek kohesi 

dan koherensi sebesar 57,86. Aspek kesan hidup sebesar 66,67. Aspek 

imajinasi sebesar 69,76. Aspek keterlibatan pancaindra sebesar 62,86. Aspek 

menunjukkan objek yang ditulis sebesar 65,95 dan aspek yang terakhir yaitu 

memusatkan uraian pada objek yang ditulis sebesar 69,29. Kemampuan 

menulis paragraf deskripsi sudah berada pada kategori cukup baik, tapi untuk 

ukuran mereka (anak/siswa Imersi) seharusnya hasil ini dapat ditingkatkan 

lagi. Pemerolehan nilai siswa yang masih minimal ini diharapkan dapat 

ditingkatkan lagi dengan bimbingan dan model pembelajaran yang lebih 

variatif, misalnya dalam penelitian ini digunakan media gambar. Siswa yang 

tadinya mempunyai nilai rata-rata 64,38 bisa meningkat minimal menjadi 

80,00 sesuai dengan target ketuntasan yang ditetapkan guru (peneliti). 
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Hasil tes menulis paragraf deskripsi siklus I dengan nilai rata-rata 

klasikal mencapai 73,48 termasuk dalam kategori cukup baik karena berada 

pada rentang nilai 60-74. Dengan demikian, hasil tersebut belum mencapai 

target nilai yang telah ditetapkan yaitu secara klasikal sebesar 80,00. Rata-rata 

tersebut diperoleh dari skor rata-rata tiap aspek pada penelitian kemampuan 

menulis paragraf deskripsi. Pada aspek kesesuaian antara judul dengan isi rata-

rata skor yang diperoleh sebesar 78,57. Dari hasil tersebut menunjukkan 

terjadi peningkatan sebesar 5,86 bila dibanding dengan hasil pada prasiklus. 

Aspek pemilihan kata/diksi diperoleh skor rata-rata sebesar 71,43. Dari hasil 

tersebut menujukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 6,43 bila dibanding 

dengan hasil prasiklus. Dengan demikian, pemilihan kata pada karangan yang 

siswa buat lebih mengena dibandingkan dengan prasiklus. Aspek ejaan dan 

tanda baca diperoleh data yang menunjukkan rata-rata klasikal sebesar 70,71. 

Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 16,42 bila 

dibanding dengan hasil prasiklus. Dengan demikian, siswa sudah 

menggunakan ejaan dan tanda baca dengan baik. Aspek kerapian tulisan 

diperoleh data yang menunjukkan rata-rata klasikal sebesar 81,43. Dari hasil 

ini menunjukkan terjadi peningatan sebesar 20,00 bila dibandingkan dengan 

hasil prasiklus. Dengan demikian, karangan yang dibuat siswa sudah rapi. Hal 

ini dibuktikan dengan coretan dan tipe-xkan pada karangan jarang dilakukan 

oleh siswa. Aspek kohesi dan koherensi diperoleh data yang menunjukkan 

rata-rata klasikal sebesar 73,57. Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 15,89 bila dibandingkan dengan hasil prasiklus. Aspek 
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kesan hidup diperoleh data yang menunjukkan rata-rata klasikal sebesar 72,62. 

Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 5,95 bila 

dibandingkan dengan hasil prasiklus. Aspek imajinasi diperoleh data-data 

yang menunjukkan rata-rata klasikal sebesar 71,90. Dari hasil tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 2,14 bila dibandingkan dengan hasil 

prasiklus. Aspek keterlibatan pancaindra diperoleh data yang menunjukkan 

rata-rata klasikal sebesar 69,05. Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 6,19 bila dibandingkan dengan hasil prasiklus. Dengan 

demikian, karangan deskripsi yang dibuat siswa sudah melibatkan panca indra 

minimal indra penglihatan. Aspek menunjukkan objek yang ditulis diperoleh 

data yang menunjukkan rata-rata klasikal 67,86. Dari hasil tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,91 bila dibandingkan dengan hasil 

prasiklus. Sementara itu, pada aspek yang terakhir yaitu aspek memusatkan 

uraian pada objek yang ditulis diperoleh data yang menunjukkan rata-rata 

klasikal sebesar 77,62. Dari data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan 

sebesar 48,33 bila dibandingkan dengan hasil prasiklus. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan siwa per aspek penilaian kemampuan 

menulis paragraf deskripsi sudah banyak mengalami peningkatan sebesar 9,1 

dari rata-rata nilai prasiklus. 

Hasil tes menulis paragraf deskripsi pada siklus II didapat nilai rata-

rata sebesar 80,79. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

tersebut termasuk dalam kategori baik yakni berada pada rentang antara 75-84. 

Pencapaian skor tersebut berarti sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. 
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Dengan demikian, tindakan siklus III tidak perlu dilakukan. Hasi pemerolehan 

nilai dari masing-masing aspek pada siklus II diuraikan sebagai berikut. 

Pada aspek kesesuaian antara judul dengan isi diperoleh skor rata-

rata sebesar 90,00. Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan 

sebesar 11,43 dari hasil siklus I dan 19,29 dari hasil prasiklus. Dengan 

demikian, judul yang dibuat siswa sudah sesuai dengan isi karangan. Aspek 

pemilihan kata/diksi diperoleh skor rata-rata sebesar 72,86. Dari hasil tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,25 dari hasil siklus I dan 7,86 dari 

hasil prasiklus. Dengan demikian, pilihan kata/diksi yang dibuat siswa secara 

umum sudah sesuai. Aspek ejaan dan tanda baca diperoleh skor rata-rata 

sebesar 73,57. Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 

19,25 dari hasil siklus I dan 19,28 dari hasil prasiklus. Dengan demikian, 

secara umum penggunaan ejaan dan tanda baca yang digunakan siswa sudah 

baik. Aspek kerapian tulisan diperoleh skor rata-rata sebesar 85,71. Dari hasil 

tersebut menunjukkan terjadi peningkatan 4,28 dari hasil siklus I dan 24,28 

dari hasil prasiklus. Dengan demikian, tulisan yang dibuat siswa sudah jelas 

dan jumlah coretan dan tipe-x kan sebagian besar antara 1 sampai 10. Aspek 

kohesi dan koherensi diperoleh skor rata-rata sebesar 80,71. Dari hasil tersebut 

menunjukkan terjadi peningatan sebesar 7,14 dari hasil siklus I dan mengalami 

peningkatan sebesar 22,85 dari hasil prasiklus. Dengan demikian, keterpaduan 

isi antar paragraf atau antar kalimat sudah jelas.  

Aspek kesan hidup diperoleh skor rata-rata sebesar 79,29. Dari hasil 

tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 6,67 dari hasil siklus I dan 12,62 
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dari hasil prasiklus. Dengan demikian, kesan hidup yang ada pada tulisan 

siswa sudah melukiskan objek sesuai dengan keadaan secara sempurna. Aspek 

imajinasi diperoleh skor rata-rata sebesar 82,62. Dari hasil tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan 10,72 dari hasil siklus I dan 12,86 dari hasil 

prasiklus. Dengan demikian, pengeloalan ide yang dibuat siswa sudah baik. 

Hal ini dibuktikan apabila pembaca membaca hasil karangan mereka, 

pembaca bisa seolah-olah minimal melihat hal yang ditulis siswa. Sementara 

itu, aspek keterlibatan pancaindra diperoleh skor rata-rata sebesar 76,43. Dari 

hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan 7,38 dari hasil siklus I dan  

13,57 dari hasil prasiklus. Dengan demikian, dalam karangan deskripsi yang 

dibuat siswa sudah melibatkan pancaindra minimal penglihatan dan 

pendengaran. Aspek menunjukkan objek yang ditulis diperoleh skor rata-rata 

sebesar 79,76. Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 

11,9 dari hasil siklus I dan 13,81 dari hasil prasiklus. Dengan demikian, 

karangan deskripsi yang dibuat siswa sudah menunjukkan objek yang ditulis, 

minimal sudah menunjukkan letak dan kondisi objek. Aspek yang terakhir 

yaitu memusatkan uraian pada objek yang ditulis diperoleh skor rata-rata 

sebesar 86,90. Dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 

9,28 dari hasil siklus I dan 17,61 dari hasil prasiklus. Dengan demikian, 

paragraf deskripsi yang dibuat siswa sudah memusatkan uraian pada hal-hal 

yang berhubungan dengan objek yang ditulisnya. Dengan demikian terjadi 

peningkatan kemampuan menulis paragraf deskripsi yang baik pada siklus I 

dan siklus II. 
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Peningkatan kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa ini 

merupakan bukti keberhasilan media gambar dalam meningkatkan 

kemampuan menulis paragraf deskripsi. Sebelum dilaksanakannya media 

gambar, kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa masih kurang, setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media gambar pada siklus I dan 

siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I masih dalam kategori cukup 

baik, setelah dilakukan perbaikan pada siklus II kemampuan menulis paragraf 

deskripsi siswa menjadi baik. Berikut gambar grafik yang menunjukkan 

peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dari prasiklus sampai 

siklus II.  
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 Grafik 4. Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi  

Pada Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 
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Keterangan grafik : 
1 : Prasiklus 
2 : Siklus I 
3 : Siklus II 
 

Grafik 4 tersebut menunjukkan adanya peningkatan prestasi menulis 

paragraf deskripsi dari prasiklus, siklus I, sampai siklus II. Peningkatan 

kemampuan siswa per aspek penilaian keterampilan menulis paragraf 

deskripsi sudah banyak mengalami peningkatan sebesar 7,31 dari rata-rata 

siklus I dan 16,41 dari rata-rata prasiklus. Pada grafik tersebut dapat dilihat 

kemampuan siswa mulai dari prasiklus, siklus I, sampai siklus II terus 

mengalami peningkatan. Grafik prasiklus menunjukkan kategori cukup baik 

karena berada pada nilai antara 60-74, dan peningkatan siklus I menunjukkan 

kategori cukup baik berada pada nilai antara 60-74. Selanjutnya, pada siklus II 

mengalami peningkatan yang cukup memuaskan mayoritas siswa pada siklus 

II termasuk dalam kategori baik karena berada pada nilai antara 75-84. 

 

4.2.2 Perubahan Tingkah Laku Siswa  

Peningkatan keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi 

dari prasiklus sampai siklus II diikuti adanya perubahan tingkah laku. Dari 

hasil nontes yaitu obervasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto pada 

siklus I dapat disimpulkan bahwa kesiapan siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar masih kurang. 

Beberapa siswa masih menunjukkan perilaku negatif. Dari data nontes siklus 

II dapat diketahui perubahan perilaku siswa terhadap penggunaan media 
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gambar dalam menulis paragraf deskripsi. Hal ini dibuktikan dari hasil nontes 

yang telah dilakukan.  

Berdasarkan hasil observasi siklus I dan siklus II, dapat dijelaskan 

bahwa perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaan menulis paragraf deskripsi 

mengalami perubahan. Perubahan perilaku siswa dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  

Tabel 33. Rekap Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 

No Aspek yang Diobservasi Siklus I Siklus II Peningkatan

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

Keaktifan 
mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru : 
1. Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru 
2. Memperhatikan media 

pembelajaran yang digunakan 
3. Mengajukan pertanyaan jika 

mengalami kesulitan dalam 
proses pembelajaran 

Keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dari awal sampai akhir  
4. Aktif dalam menulis paragraf 

deskripsi secara individu 
5.  Bercerita sama teman 

sebangku 
6.  Berusaha melihat pekerjaan 

teman 
7.  Bermain-main 
8.  Izin ke kamar kecil.  

 
 
 

75 % 
 

92,86 % 
 

7,1 % 
 
 
 
 
 

71,43 % 
 

25 % 
 

32,1 % 
 

7,1 % 
25 % 

 
 
 

85,7 % 
 

100 % 
 

14,29 % 
 
 
 
 
 

92,86 % 
 

10,7 % 
 

7,1 % 
 

0,0 % 
7,1 % 

 
 
 

10,7 % 
 

7,14 % 
 

7,19 % 
 
 
 
 
 

21,43 % 
 

-14,3 % 
 

-25 % 
 

-7,1 % 
-17,9 % 

 

Berdasarkan rekap hasil nontes yang berupa observasi pada siklus I 

dan Siklus II pada tabel 33 di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan 
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perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Hasil observasi pada siklus I hampir 

sebagian siswa sudah memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru yaitu 

sebesar 75%. Dan siklus II sebesar 85,7%. Hal ini berarti terjadi peningkatan 

sebesar 10,7%. Siswa yang memperhatikan media pembelajaran pada siklus I 

sebesar 92,86% dan siklus II sebesar 100%. Hal ini berarti terjadi peningkatan 

sebesar 7,14%. Siswa yang mengajukan pertanyaan jika mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran pada siklus I sebesar 7,1% dan siklus II sebesar 

14,29%. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 7,19%. Siswa yang aktif 

dalam menulis paragraf deskripsi secara individu pada siklus I sebesar 71,43% 

dan siklus II sebesar 92,86%. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 

21,43%.  Pada siklus I siswa yang bercerita sama teman sebangku sebesar 

25% dan siklus II sebesar 10,7%. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar -

14,3%. Siswa yang Berusah melihat pekerjaan teman pada siklus I sebesar 

32,1% dan siklus II sebesar 7,1%. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar  -

-25%. Siswa yang bermain-main pada siklus I sebesar 7,1% dan siklus II 

sebesar 0,0%. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar -7,1%. Siswa yang 

izin ke kamar kecil pada siklus I sebesar 25% dan siklus II sebesar 7,1%. Hal 

ini berarti terjadi peningkatan sebesar -17,9%. 

Berdasarkan hasil jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto, ternyata 

pada siklus I dapat disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media gambar masih kurang 

memuaskan. Sikap dari sebagian siswa masih menunjukkan tingkah laku yang 

negatif dalam menerima materi pembelajaran dan belum berfokus pada 
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penjelasan guru. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa siswa yang 

berbicara dengan teman atau ramai sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh pola 

pembelajaran guru yang masih merupakan hal baru bagi siswa sehingga perlu 

adanya penyesuaian.  

Kemudian masih ada siswa yang kurang begitu bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan media gambar. Dan pada saat 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas siswa belum berani 

dengan sendirinya maju ke kepan kelas, pada saat mempresentasikan guru 

terlebih dahulu harus menunjuk. Kondisi seperti ini disebabkan karena siswa 

masih merasa asing dengan guru yang mengajar. 

 Setelah disinyalir melalui data wawancara yang dilakukan peneliti, 

sebagian siswa ini ternyata masih bingung pada saat diminta untuk menulis 

paragraf deskripsi. Kenyataan ini merupakan hal yang wajar karena selama ini 

guru lebih cenderung menggunakan pendekatan tradisional dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Kondisi yang ada pada siklus I merupakan permasalahan yang harus 

dicari solusinya. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti melakukan 

kembali rencana pembelajaran siklus II yang lebih baik. Pada pembelajaran 

siklus II sudah ada perubahan tingkah laku siswa yang menggambarkan 

suasana yang kondusif. Perilaku negatif siswa sudah banyak mengalami 

perubahan menuju pada perilaku positif. Siswa tampak siap, semangat, senang 

dan menikmati pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. Pada siklus II ini siswa lebih berani dengan sendirinya 
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mempresentasikan hasil pekerjaanya tanpa harus ditunjuk oleh guru. Hal ini 

dikarenakan siswa merasa sudah lebih dekat dengan guru yang mengajar. 

Siswa juga lebih memahami materi tentang paragraf deskripsi sehingga dapat 

dibuktikan bahwa hasil tes menulis paragraf deskripsi dari prasiklus sampai 

siklus II keterampilan siswa semakin meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa media gambar 

dapat meningkatakan keterampilan siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al 

Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Hal ini 

disebabkan karena suasana pembelajaran dengan media gambar yang menarik 

dan menyenangkan akhirnya berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa 

dan perubahan perilaku siswa. Dari setiap pembelajaran yang telah dilakukan 

oleh siswa, ternyata siswa semakin senang dengan pola pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru. Siswa lebih semangat belajar dan aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga berpengaruh terhadap hasil tes menulis paragraf 

deskripsi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media gambar mampu 

meningkatkan kemampuan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten 

Semarang. Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

sangat menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran.   

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

    Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian tindakan 

kelas ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

5.1.1 Ada peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas 

kelas V Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi Kecamatan Bandungan 

Kabupaten Semarang setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan menggunakan media gambar. Peningkatan menulis 

paragraf deskripsi tersebut diketahui dari tes prasiklus, siklus I, dan siklus 

II. Nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 64,38 dan termasuk dalam 

kategori cukup baik. Sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 

73,48 dan termasuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian, ada 

peningkatan dari prasiklus sebesar 9,1. Pada siklus II nilai rata-rata yang 

dicapai adalah sebesar 80,79 dan termasuk dalam kategori baik. Dengan 

demikian, terjadi peningkatan yaitu sebesar 7,31 dari hasil siklus I dan 

16,41 dari hasil prasiklus. 

5.1.2 Ada perubahan sikap atau perilaku siswa dari perilaku negatif berubah 

menjadi positif. Kesiapan siswa untuk menerima pelajaran belum terlihat 

pada siklus I, siswa masih ada yang memperlihatkan perilaku negatif, 

seperti mengajak bicara temannya, minta izin ke belakang, serta belum 

berani mempresentasikan hasil pekerjaanya di depan kelas tanpa ditunjuk 

guru terlebih dahulu. Pada siklus II, mereka sudah siap menerima 

pelajaran, dan sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaanya didepan 
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kelas tanpa ditujuk oleh guru. Siswa yang semula kurang bersemangat 

mengikuti pembelajaran menjadi siap, semangat, senang dan menikmati 

pembelajaran. Dengan demikian, media gambar dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dan mengatasi masalah-masalah yang dialami 

siswa. Setelah penelitian dilaksanakan, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

Guru Bahasa Indonesia hendaknya menggunakan media gambar 

pada pembelajaran menulis karena dengan kegiatan pembelajaran ini terbukti 

dapat mendrong siswa aktif dalam pembelajaran menulis. Pembelajaran 

tersebut juga berhasil meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi 

karena dengan media gambar, siswa dapat dengan bebas mengekspresikan 

gagasan dengan acuan gambar, sehingga siswa lebih bebas merinci atau  

mengurutkan semua yang dilihatnya pada gambar, dan menerjemahkan 

gambar tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Serta mengubah 

perilaku siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan selalu berlatih 

menulis terutama menulis paragraf deskripsi. 

Siswa hendaknya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan semangat dan berperilaku positif sehingga siswa 

dapat mengekspresikan gagasan dengan acuan gambar dalam bentuk paragraf 

deskripsi dengan tepat. 
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Bagi peneliti di bidang dunia pendidikan maupun bahasa dapat 

melakukan penelitian mengenai pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan teknik pembelajaran yang berbeda. Salah satu alternatifnya dengan 

menggunakan media gambar siswa dapat menemukan pengalaman baru dan 

pengetahuan baru terutama dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 

Selain itu dengan menggunakan media gambar dapat menciptakan suasana 

belajar yang lebih menarik sehingga pembaca menjadi lebih menyenangkan. 
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Lampiran 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

 

Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Al Bidayah Candi 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : V / Genap 

Standar Kompetensi : Mampu mengekspresikan berbagai pikuiran, 

gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai 

ragam tulisan melalui menyusun karangan, 

menulis surat pribadi, meringkas isi buku bacaan, 

membuat poster, dan menulis catatan dalam buku 

harian, menulis kartu pos, serta menulis pros 

sederhana dan puisi.  

Kompetensi Dasar  : Menulis karangan. 

Indikator : Mampu menulis paragraf deskripsi dengan tema 

tertentu. 

Alokasi Waktu  :  2 jam pelajaran  

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat menulis paragraf deskripsi berdasarkan gambar. 

 

B. Materi Pembelajaran 

Paragraf deskripsi 

1) Menentukan tema berdasarkan gambar yang ditentukan oleh guru  

2) Menyusun paragraf deskripsi berdasarkan gambar tersebut 

 

C. Metode Pembelajaran 

1) Ceramah 

2) Tanya jawab 



3) Pemodelan 

4) Presentasi 

5) Penugasan 

6) Refleksi 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a) Guru mengkondisikan siswa dan mempersiapkan materi. 

b) Guru menanyakan pengalaman siswa apakah mereka pernah menulis 

paragraf deskripsi. 

c) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

2. Kegiatan Inti 

a) Guru menjelaskan pengertian paragraf deskripsi, ciri-ciri paragraf 

deskripsi, serta bahan ajar yang akan digunakan  

b) Guru memberikan satu contoh gambar yang akan dideskripsikan 

menjadi paragraf deskripsi 

c) Siswa mengamati contoh gambar yang disajikan guru, serta 

mencermati bentuk paragraf deskripsi dari contoh gambar tersebut 

d) Siswa bersama guru  membahas langkah-langkah menyusun paragraf 

deskripsi berdasarkan gambar 

e) Guru membagikan gambar pada setiap siswa 

f) Masing-masing siswa mencermati gambar yang telah ia terima, 

kemudian secara individu siswa menuliskannya dalam bentuk paragraf 

deskripsi. 

g) Setelah selesai mengerjakan, beberapa siswa menampilkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas. 

h) Siswa yang lain memberikan masukan 

i) Pekerjaan masing-masing siswa dikumpulkan.  

j) Guru memberikan penguatan terhadap hasil karangan masing-masing 

siswa 



3. Penutup 

a) Guru bersama siswa merefleksi hasil pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi pada hari itu. 

b) Siswa dibantu guru menyimpulkan materi menulis paragraf deskripsi 

yang telah diajarkan. 

c) Guru menutup pembelajaran. 

 

E. Media Pembelajaran 

1) Gambar  

2) Contoh paragraf deskripsi 

 

F. Sumber Pembelajaran 

• Buku referensi 

1)  Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar kelas 5 tengah tahun kedua 

penerbit Bumi Aksara 

2) Bina Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Sekolah Dasar kelas 5 

penerbit Erlangga 

3) Aku Cinta Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar kelas 5 penerbit 

Tiga Serangkai 

 

G. Penilaian 

1) Teknik   : Tes tertulis 

2) Bentuk Instrumen : Tes uraian 

3) Soal Instrumen 

 

  “ Buatlah sebuah paragraf deskripsi berdasarkan gambar yang 

bertopik: Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, dan Masjid Agung. 

Kembangkan dengan bahasa yang baik dan benar! (minimal 3 paragraf) ”. 

 

 

 



• Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:  

1. Kesesuaian judul dengan isi 

2. Diksi (pemilihan kata) 

3. Ejaan dan tanda baca  

4. Kerapian tulisan 

5. Kohesi dan Koherensi 

6. Kesan hidup 

7. Imajinasi 

8. Keterlibatan aspek pancaindera 

9. Menunjukan objek yang ditulis 

10. Memusatkan uraian pada objek 

 

Rubrik Penilaian 

Skor Penilaian No Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

Bobot Skor 

Maksimal

I  

 

 

 

 

 

II 

 

 

Aspek penulisan 

1.  Kesesuaian judul dengan isi 

2.  Pilihan kata 

3.  Ejaan dan tanda baca 

4.  Kerapian tulisan 

5.  Kohesi dan Koherensi 

Kaidah paragraf deskripsi  

6.  Kesan hidup 

7.  Imajinasi 

8.  Keterlibatan aspek pancaindera 

9.  Menunjukkan objek yang ditulis

10. Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

15 

15 

15 

15 

15 

 

 Jumlah      20 100 

   



        Semarang,   Juni 2007 

Guru Kelas V,                Peneliti, 

 

 

 

Khiyarotun Naslah. S.Pd.I.                         Aida Azizah 

                 NIM. 2101403567 

 

 

 

 

        Mengetahui, 

       Kepala MI Al Bidayah Candi 

 

 

 

       Almadi. S.Pd.I 

       NIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Sekolah   : Madrasah Ibtidaiyah Al-Bidayah Candi 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan sastra Indonesia 

Kelas/Semester  : V / Genap 

Standar Kompetensi : Mampu mengekspresikan berbagai pikuiran, 

gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai 

ragam tulisan melalui menyusun karangan, 

menulis surat pribadi, meringkas isi buku bacaan, 

membuat poster, dan menulis catatan dalam buku 

harian, menulis kartu pos, serta menulis pros 

sederhana dan puisi.  

Kompetensi Dasar  : Menulis karangan. 

Indikator : Mampu menulis paragraf deskripsi dengan tema 

tertentu. 

Alokasi Waktu  :  2 jam pelajaran  

 

A. Tujuan Pembelajaran  

Siswa dapat menulis paragraf deskripsi berdasarkan gambar. 

 

B. Materi Pembelajaran 

Paragraf deskripsi 

1) Menentukan tema berdasarkan gambar yang ditentukan oleh guru  

2) Menyusun paragraf deskripsi berdasarkan gambar tersebut 

 

C. Metode Pembelajaran 

1) Ceramah 

2) Tanya jawab 



 

3) Pemodelan 

4) Presentasi 

5) Penugasan 

6) Refleksi 

 

D. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a) Guru mengkondisikan siswa dan mempersiapkan materi. 

b) Guru menanyakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada kegiatan 

pembelajaran sebelumnya.  

c) Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan 

dilaksanakan. 

2. Kegiatan Inti 

a) Guru bersama siswa membahas materi menulis paragraf deskripsi pada 

pertemuan sebelumnya. 

b) Guru menyampaikan kesalahan-kesalahan siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi pada pertemuan sebelumnya. 

c) Guru membagikan gambar pada setiap siswa, sama seperti pertemuan 

sebelumnya. 

d) Masing-masing siswa mencermati gambar yang telah ia terima, kemudian 

secara individu siswa menuliskannya dalam bentuk paragraf deskripsi. 

e) Setelah selesai mengerjakan, beberapa siswa menampilkan hasil 

pekerjaanya di depan kelas 

f) Siswa yang lain memberikan masukan 

g) Pekerjaan masing-masing siswa dikumpulkan.  

h) Guru memberikan penguatan terhadap hasil karangan masing-masing 

siswa 

 

 

 



 

3. Penutup 

a) Guru bersama siswa merefleksi hasil pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi pada hari itu. 

b) Siswa dibantu guru menyimpulkan materi menulis paragraf deskripsi yang 

telah diajarkan. 

c) Guru menutup pembelajaran. 

 

E. Media Pembelajaran 

1) Gambar 

2) Contoh paragraf deskripsi 

 

F. Sumber Pembelajaran 

• Buku referensi 

1)  Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar kelas 5 tengah tahun kedua 

penerbit Bumi Aksara 

2) Bina Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Sekolah Dasar kelas 5 

penerbit Erlangga 

3) Aku Cinta Bahasa Indonesia untuk Sekolah Dasar kelas 5 penerbit 

Tiga Serangkai 

 

G. Penilaian 

1) Teknik   : Tes tertulis 

2) Bentuk Instrumen : Tes uraian 

3) Soal Instrumen 

 

  “ Buatlah sebuah paragraf deskripsi berdasarkan gambar yang 

bertopik: Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, dan Masjid Agung. 

Kembangkan dengan bahasa yang baik dan benar! ”. 

 

 



 

• Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:  

1. Kesesuaian judul dengan isi 

2. Diksi (pemilihan kata) 

3. Ejaan dan tanda baca  

4. Kerapian tulisan 

5. Kohesi dan Koherensi 

6. Kesan hidup 

7. Imajinasi 

8. Keterlibatan aspek pancaindera 

9. Menunjukan objek yang ditulis 

10. Memusatkan uraian pada objek 

 

Rubrik Penilaian 

Skor Penilaian No Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

Bobot Skor 

Maksimal

I  

 

 

 

 

 

II 

 

 

Aspek penulisan 

1.  Kesesuaian judul dengan isi 

2.  Pilihan kata 

3.  Ejaan dan tanda baca 

4.  Kerapian tulisan 

5.  Kohesi dan Koherensi 

Kaidah paragraf deskripsi  

6.  Kesan hidup 

7.  Imajinasi 

8.  Keterlibatan aspek pancaindera 

9.  Menunjukkan objek yang ditulis

10. Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

15 

15 

15 

15 

15 

 

 Jumlah      20 100 

 



 

          Semarang,    Juni 2007 

Guru Kelas V,                Peneliti, 

 

 

 

Khiyarotun Naslah. S.Pd.I.                         Aida Azizah 

                 NIM. 2101403567 

 

 

 

        Mengetahui, 

       Kepala MI Al Bidayah Candi 

 

 

  

     Almadi. S.Pd.I 

      NIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 Pedoman Skor Penilaian 

 

Skor Penilaian  

Skor Penilaian No Aspek Penilaian 

1 2 3 4 5 

Bobot Skor 

Maksimal

I  

 

 

 

 

 

II 

 

 

Aspek penulisan 

1.  Kesesuaian judul dengan isi 

2.  Pilihan kata 

3.  Ejaan dan tanda baca 

4.  Kerapian tulisan 

5.  Kohesi dan Koherensi 

Kaidah paragraf deskripsi  

6.  Kesan hidup 

7.  Imajinasi 

8.  Keterlibatan aspek pancaindera 

9.  Menunjukkan objek yang ditulis

10. Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

15 

15 

15 

15 

15 

 

 Jumlah      20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 Kriteria Aspek Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

Kriteria Aspek Penilaian Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

Aspek penilaian Skor Kategori 
Aspek Penulisan 
1. Kesesuaian judul dengan isi 

 a.  sangat sesuai 
b.   sesuai 
c.   cukup sesuai 
d.   kurang sesuai 
e.   tidak sesuai 

2. Pemilihan kata 
a. sangat sesuai dengan situasi 
b. sesuai dengan situasi 
c. cukup sesuai 
d. kurang sesuai 
e. tidak sesuai 

3. Ejaan dan Tanda Baca 
a. sangat sempurna 
b. sempurna 
c. sedikit kesalahan 
d. banyak kesalahan 
e. salah semua 

4. Kerapian Tulisan 
a. jelas terbaca dan bersih 
b. terbaca, cukup bersih 
c. terbaca, kurang bersih 
d. terbaca, tidak bersih 
e. tidak terbaca, tidak bersih 

5. Kohesi dan Koherensi 
a. sangat jelas 
b. jelas 
c. cukup jelas 
d. kurang jelas 
e. tidak jelas 

Kaidah Paragraf Deskripsi 
6. Kesan hidup 

a. melukiskan objek secara nyata 
b. melukiskan objek tulisan kurang 

sempurna 
c. melukiskan objek tulisan tidak 

secara keseluruhan 
d. melukiskan objek tulisan secara 

lugas 
e. tidak melukiskan objek 

 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 

13 – 15 
10 – 12 

 
7 – 9 

 
4 – 6 

 
0 – 3 

 
 
Sangat baik  
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat kurang 
 
Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat kurang 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat kurang 

 
Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat kurang 
 
Sangat baik 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat kurang 
 

 
Sangat baik 
Baik 
 
Cukup baik 
 
Kurang baik 
 
Sangat kurang 



7. Imajinasi 
a. kualitas pengolahan idenya sangat 

baik 
b. kualitas pengolahan idenya baik 
c. kualitas pengolahan idenya cukup 

baik 
d. kualitas pengolahan idenya 

kurang baik 
e. kualitas pengolahan idenya tidak 

baik 
8. Keterlibatan aspek pancaindera 

a. melibatkan semua aspek 
pancaindera 

b.    melibatkan tiga indera 
c.     melibatkan dua indera 
d.     melibatkan satu indera 
e.    tidak melibatkan indera 

9. Menunjukkan objek yang ditulis 
a. menunjukkan objek secara 

keseluruhan 
b.    menunjukkan sebagian objek 
c.  menunjukkan letak dan warna 

objek 
d.    menunjukkan letak objek 
e.    tidak menunjukkan objek 

10. Memusatkan uraian pada objek yang 
ditulis 

a.  uraian terpusat pada objek yang 
ditulis 

b.  sedikit melibatkan objek lain 
c. setengah tulisan melibatkan objek 

yang ain 
d.   uraian terpusat pada objek lain. 
e.  uraian tidak terpusat pada objek 

yang ditulis 

 
13 – 15 

 
10 – 12 

 
7 – 9 

 
4 – 6 

 
0 – 3 

 
13 – 15 

 
10 – 12 
7 – 9 
4 – 6 
0 – 3 

 
13 – 15 

 
10 – 12 
7 – 9 

 
4 – 6 
0 – 3 

 
 

13 – 15 
 

10 – 12 
7 – 9 

 
4 – 6 
0 – 3 

 

 
Sangat baik 
 
Baik 
 
Cukup baik 
 
Kurang baik 
 
Sangat kurang 

 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup baik 
Kurang baik 
Sangat kurang 

 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup baik 
 
Kurang baik 
Sangat kurang 
 

 
Sangat baik 
 
Baik 
Cukup baik 
 
Kurang baik 
Sangat kurang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 Pedoman Penilaian Tes Menulis Paragraf Deskripsi 

 

Keterangan Pedoman Penilaian Tes Menulis Paragraf Deskripsi 

 

1. kesesuaian judul dengan isi  

a. sangat sesuai : isi karangan sangat sesuai dengan judul 

b. sesuai  : isi karangan sesuai dengan judul 

c. cukup sesuai : isi karangan dengan judul tidak jauh menyimpang 

d. kurang sesuai : isi karangan dan judul kurang sesuai 

e. tidak sesuai : isi karangan dan judul tidak sesuai 

2. pilihan kata  

a.  sangat sesuai : pilihan kata sangat sesuai dengan situasi yang diceritakan 

b. sesuai  :  pilihan kata sesuai dengan situasi yang diceritakan 

c. cukup sesuai : pilihan kata cukup sesuai dengan situasi yang diceritakan 

d. kurang sesuai : pilihan kata kurang sesuai dengan situasi yang diceritakan  

e. tidak sesuai : pilihan kata tidak sesuai dengan situasi yang diceritakan 

3. ejaan dan tanda baca 

a. sangat sempurna   : tidak ada kesalahan 

b. sempurna      : jumlah kesalahan antara 1 sampai 10 

c. sedikit kesalahan  : jumlah kesalahan antara 11 sampai 30 

d. banyak kesalahan : jumlah kesalahan antara 31 sampai 50 

e. salah semua      : semua penggunaan ejaan dan tanda baca salah 

4. kerapian tulisan  

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

b. terbaca dan cukup bersih : tulisan terbaca, ada coretan antara 1 sampai 10 

c. terbaca dan kurang bersih  : tulisan terbaca dan ada coretan antara 11 

sampai 20 

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

dari 20 

e. tidak terbaca dan tidak bersih : tulisan tidak dapat dibaca dan terdapat 

banyak coretan 



 

5.  kohesi dan koherensi  

a. sangat jelas : keterpaduan antarparagraf dan antarkalimat sangat jelas 

b.  jelas  : keterpaduan antarparagraf dan antarkalimat jelas 

c. cukup jelas : keterpaduan isi antar paragraf dan antarkalimat cukup 

jelas  

d. kurang jelas : keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat kurang 

jelas 

e. tidak jelas : keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat tidak jelas  

6. kesan hidup   

a. melukiskan objek tulisan secara nyata : melukiskan objek sesuai dengan 

keadaanya 

b. melukiskan objek kurang sempurna : melukiskan keadaan objek kurang 

sempurna 

c. melukiskan objek tidak secara keseluruhan : melukiskan sebagian keadaan 

objek 

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

dilukiskan 

e. tidak melukiskan objek : tulisan tidak melukiskan objek 

7. imajinasi. 

a. kualitas pengolahan idenya sangat baik : dapat mengelola ide dengan 

sangat baik sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan 

merasakan hal-hal yang ditulis 

b. kualitas idenya baik : dapat mengelola ide dengan baik sehingga membuat 

pembaca dapat melihat dan merasakan hal-hal yang ditulis 

c. kualitas pengolahan idenya cukup baik : pengolahan idenya cukup baik, 

hanya membuat pembaca seolah-olah melihat hal yang ditulis 

d. kualitas pengolahan idenya kurang : pengolahan idenya kurang, hanya 

menceritakan objek tetapi tidak menunjukkan.  

e. Kualitas pengolahan idenya sangat kurang  : pengolahan idenya sangat 

kurang, hanya menceritakan sebagian objek dan tidak menunjukkan. 



 

8. Keterlibatan aspek pancaindera 

a. melibatkan semua aspek pancaindera 

b. melibatkan tiga indera : melibatkan indera penglihatan, perasaan, dan 

pendengaran 

c. melibatkan dua indera: melibatkan indera penglihatan dan perasaan  

d. melibatkan satu indera: hanya melibatkan indera penglihatan 

e. tidak melibatkan indera: tidak melibatkan indera dalam tulisan  

9. Menunjukkan objek yang ditulis 

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

kondisi, dan kebersihan objek 

b.  menunjukkan sebagian objek: menunjukkan letak, warna, dan kondisi 

objek 

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

objek 

d. menunjukkan letak objek: hanya menunjukkan letak objek 

e. tidak menunjukkan objek : tidak menunjukkan letak, warna, kondisi, dan 

kebersihan objek 

10. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

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

yang berhubungan dengan objek tulisan 

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

berkaitan dengan objek lain 

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 

e. uraian tidak terpusat pada objek yang ditulis: uraian menceritakan hal-hal 

yang tidak berhubungan dengan objek tulisan 

 

 



Lampiran 6 Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

 

Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

 

No Kategori Skor 

1. Sangat Baik 85 – 100 

2. Baik              75 – 84 

3. Cukup Baik             60 – 74 

4.  Kurang Baik             40 – 59 

5. Sangat kurang               0 – 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 Lembar Pedoman Observasi Siklus I 

 

LEMBAR OBSERVASI 

(SIKLUS I) 

 

Berikan tanda Chek List (√) pada kolom lembar observasi berikut ini ! 
 

Aspek Observasi No 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

          Aspek observasi 

1. Bercerita sama teman 

sebangku. 

2. Membuat corat-coret di 

kertas. 

3. Menulis sambil 

berbicara. 

4. Bermain-main.  

5. Berusaha melihat 

pekerjaan teman. 

6. Mengganggu siswa 

lain. 

7. Tidak konsentrasi. 

8. Melamun. 

9. Bingung memulai 

menulis. 

10. Izin ke kamar kecil. 

Keterangan: 

√ : ya 

-  : tidak 

 
 
 
 



Lampiran 8 Lembar Pedoman Observasi Siklus II 

 

LEMBAR OBSERVASI 

(SIKLUS II) 

 

Berikan tanda Chek List (√) pada kolom lembar observasi berikut ini ! 
 

Aspek Observasi No 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

          Aspek observasi 

11. Bercerita sama teman 

sebangku. 

12. Membuat corat-coret di 

kertas. 

13. Menulis sambil 

berbicara. 

14. Bermain-main.  

15. Berusaha melihat 

pekerjaan teman. 

16. Mengganggu siswa 

lain. 

17. Tidak konsentrasi. 

18. Melamun. 

19. Bingung memulai 

menulis. 

20. Izin ke kamar kecil. 

Keterangan: 

√ : ya 

-  : tidak 

 
 
 
 



Lampiran 9 Lembar Pedoman Wawancara Siklus I dan Siklus II 

 

 PEDOMAN WAWANCARA 

(SIKLUS I dan II) 

 

1. Wawancara dilakukan pada siklus I dan siklus II. 

2. Wawancara dilakukan setelah diketahui nilai tes pada siklus I dan II. 

3. Wawancara dilakukan terhadap 3 siswa, 1 siswa dengan nilai tinggi,          

1 siswa dengan nilai sedang, dan 1 siswa dengan nilai rendah. 

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1.   Apakah selama ini anda berminat dengan pembelajaran menulis? 

2. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar?  

3. Apakah anda menyukai gambar-gambar yang disajikan oleh guru? 

4. Apakah pembelajaran dengan media gambar membuat anda termotivasi dan 

terbantu dalam menyusun paragraf deskripsi dengan baik dan benar? 

5. Bagaimana perasaan anda ketika diminta menulis paragraf deskripsi? 

6. Kesulitan apa yang anda hadapi ketika menulis paragraf deskripsi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 10 Lembar Pedoman Jurnal Guru Siklus I 

 

LEMBAR JURNAL GURU 

(SIKLUS I) 

 

Guru Pengampu :  

Kelas/sekolah  :  

Hari, tanggal  :  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Bagaimanakah minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar? 

Jawaban 

..............................................................................................................................

............................................................................................................... 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar? 

Jawaban 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. Bagaimanakah situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Jawaban 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar?  

Jawaban 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 



Lampiran 11 Lembar Pedoman Jurnal Guru Siklus II 

 

LEMBAR JURNAL GURU 

(SIKLUS II) 

 

Guru Pengampu :  

Kelas/sekolah  :  

Hari, tanggal  :  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Bagaimanakah minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar? 

Jawaban 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

2. Bagaimanakah keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar? 

Jawaban 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. Bagaimanakah situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi berlangsung? 

Jawaban 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

4. Bagaimanakah pendapat Anda tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar?  

Jawaban 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 



Lampiran 12 Lembar Pedoman Jurnal Siswa Siklus I 

LEMBAR JURNAL SISWA 

(SIKLUS I) 

 

Nama Siswa :  

No : 

Hari/tanggal :  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Apakah siswa senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

2.   Apakah siswa mengalami kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3. Bagaimana perasaan siswa setelah mendapat pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

4. Bagaimanakah pendapat siswa tentang cara mengajar yang dilakukan guru? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

5. Pesan dan kesan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Jawaban:...............................................................................................................

..............................................................................................................................

............... .............................................................................................................. 

 

 

 



Lampiran 13 Lembar Pedoman Jurnal Siswa Siklus II 

 

LEMBAR JURNAL SISWA 

(SIKLUS II) 

 

Nama Siswa :  

No : 

Hari/tanggal :  

 

Jawablah pertanyaan dibawah ini! 

1. Apakah siswa senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan menggunakan media gambar? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

2.   Apakah siswa mengalami kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

3. Bagaimana perasaan siswa setelah mendapat pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media gambar? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

4. Bagaimanakah pendapat siswa tentang cara mengajar yang dilakukan guru? 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

5. Pesan dan kesan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Jawaban:...............................................................................................................

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

 



Lampiran 14 Pedoman Dokumentasi Foto Siklus I 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO 

(SIKLUS I) 

 

1. Aktivitas siswa saat membaca dan memahami contoh paragraf deskripsi 

2.  Aktivitas siswa saat mengerjakan tugas dari peneliti untuk menulis 

paragraf deskripsi secara individu 

3. Aktivitas siswa saat presentasi 

4. Aktivitas siswa saat memberikan masukan 

5. Aktivitas siswa saat kegiatan wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 15 Pedoman Dokumentasi Foto Siklus II 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO 

(SIKLUS II) 

 

1. Aktivitas siswa saat membaca dan memahami contoh paragraf deskripsi 

2. Aktivitas siswa saat mengerjakan tugas dari peneliti untuk menulis paragraf 

deskripsi secara individu 

3. Aktivitas siswa saat presentasi 

4. Aktivitas siswa saat memberikan masukan 

5. Aktivitas siswa saat kegiatan wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 16 Instrumen Tes Siklus I 

 

INSTRUMEN TES 

(SIKLUS I) 

 

  Buatlah sebuah paragraf deskripsi berdasarkan gambar yang 

bertopik: Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, dan Masjid Agung 

Jawa Tengah. Kembangkan dengan bahasa yang baik dan benar! (minimal 

3 paragraf) 

• Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:  

11. Kesesuaian judul dengan isi 

12. Diksi (pemilihan kata) 

13. Ejaan dan tanda baca  

14. Kerapian tulisan 

15. Kohesi dan Koherensi 

16. Kesan hidup 

17. Imajinasi 

18. Keterlibatan aspek pancaindera 

19. Menunjukan objek yang ditulis 

20. Memusatkan uraian pada objek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 17 Instrumen Tes Siklus II 

 

INSTRUMEN TES 

(SIKLUS II) 

 

  Buatlah sebuah paragraf deskripsi berdasarkan gambar yang 

bertopik: Candi Gedong Songo, Gunung Ungaran, dan Masjid Agung 

Jawa Tengah. Kembangkan dengan bahasa yang baik dan benar! 

• Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:  

21. Kesesuaian judul dengan isi 

22. Diksi (pemilihan kata) 

23. Ejaan dan tanda baca  

24. Kerapian tulisan 

25. Kohesi dan Koherensi 

26. Kesan hidup 

27. Imajinasi 

28. Keterlibatan aspek pancaindera 

29. Menunjukan objek yang ditulis 

30. Memusatkan uraian pada objek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 18 Daftar Nama Siswa Kelas V MI Al Bidayah Candi 

 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  ( YPI ) 
MADRASAH IBTIDAIYAH 

AL BIDAYAH 
CANDI BANDUNGAN KAB. SEMARANG 

            Jln. Hadiningrat No. 03 Candi Bandungan 50651  
 
 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V (LIMA) 
 

No Nama Siswa L/P

1 Aan Faristiko L 
2 Agung Santoso L 
3 Agus Setiyawan L 
4 Ahmad Hari Nugroho L 
5 Dewi Nur Lidiawati P 
6 Eni Fitriyanti P 
7 Henny Agustiyaningsih  P 
8 Istirokhah P 
9 Ifan Tri Fitriyanto L 
10 Lailatul Asfufah P 
11 Lina Indriyani P 
12 Maslakhatul Umami. M P 
13 Miftahul Huda (A) L 
14 Miftahul Huda (B) L 
15 Nadhirin L 
16 Nita Wulan Setiarini P 
17 Nur Azizah P 
18 Nur Kholik L 
19 Nurul Khasanah P 
20 Rahmawati Nur Waridah P 
21 Rima Fatmawati P 
22 Siska Dewi Mukharomah P 
23 Siti Binasiyah P 
24 Tika Dayanti P 
25 Trimah P 
26 Trio Cahyo Nugroho L 
27 Ulfa Nurul Masruroh P 
28 Muhammad Misbahul Munir L 

 



Lampiran 24 Hasil Observasi Siklus I 

 

Data  Hasil Observasi Siswa Siklus I 

 
Berikan tanda Chek List (√) pada kolom lembar observasi berikut ini ! 

Aspek Observasi No 
Responde

n 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

- 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
- 
√ 
√ 
- 

√ 
- 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
- 
- 

√ 
- 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
- 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 

√
- 
- 
- 
√
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√
- 
√
- 
- 
√

√
- 
- 
- 
- 
√
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√
√
- 
- 
- 
√
- 
√
- 
- 
√
- 
- 
√
- 
√

-
-
-
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
√
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

√ 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
- 
√ 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
√ 
√ 
-
-
- 
√ 
- 

Aspek observasi 
1. Keaktifan 

mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru : 

1. Mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru 

2. Memperhatikan media 
pembelajaran yang digunakan 

3. Mengajukan pertanyaan jika 
mengalami kesulitan dalam 
proses pembelajaran 

2. Keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dari awal sampai akhir

4. Aktif dalam menulis paragraf 
deskripsi secara individu 

5.  Bercerita sama teman 
sebangku 

6.  Berusaha melihat pekerjaan 
teman 

7.  Bermain-main 
  8.    Izin ke kamar kecil. 
Keterangan: 
V : ya 
-  : tidak 

 

 

 

 



Lampiran 25 Hasil Observasi Siklus II 

 

Data Hasil Observasi Siswa Siklus II 

 

Berikan tanda Chek List (√) pada kolom lembar observasi berikut ini ! 

Aspek Observasi No 
Responde

n 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
- 
√ 

√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

- 
- 
- 
√
- 
- 
- 
√
- 
- 
- 
- 
√
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
√
- 
- 
- 
- 
-
√
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
- 

-
-
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Aspek observasi 
1. Keaktifan 

mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru : 

1. Mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru 

2. Memperhatikan media
pembelajaran yang digunakan 

3. Mengajukan pertanyaan jika
mengalami kesulitan dalam
proses pembelajaran 

2. Keaktifan siswa selama proses 
pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dari awal sampai akhir

4. Aktif dalam menulis paragraf
deskripsi secara individu 

5.  Bercerita sama teman sebangku
6. Berusaha melihat pekerjaan

teman 
7.  Bermain-main 
8.  Izin ke kamar kecil.

Keterangan: 
V : ya 
-  : tidak 

 

 

 

 

 



Lampiran 27 Hasil Wawancara Siklus I 

 

Hasil Wawancara Siklus I 

Waktu Pelaksanaan :   Senin, tanggal 4 Juni 2007 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Kelas V MI Al Bidayah Candi     

Bandungan Kabupaten Semarang 

Responden :  I, II, II 

 

9. Apakah selama ini anda berminat dengan pembelajaran menulis. 

I : Sangat berminat. 

II : Sangat berminat. 

III : Kurang berminat. 

 

10. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

I : Senang, karena mudah dipahami. 

II : Senang, karena menarik dan tidak membosankan. 

III : Senang, karena dengan media gambar membantu siswa untuk 

memunculkan ide-ide dalam menyusun karangan. 

 

11. Apakah anda menyukai gambar-gambar yang disajikan oleh guru. 

I : Ya, karena gambarnya menarik. 

II : Ya, karena gambarnya jelas. 

III : Ya, karena gambar yang disajikan bukanlah gambar yang asing, 

melainkan gambar yang pernah saya lihat. 



12.  Apakah pembelajaran dengan media gambar membuat anda termotivasi 

dan terbantu dalam menyusun paragraf deskripsi dengan baik dan benar. 

I : Ya, gambar merangsang untuk memunculkan ide. 

II : Ya, membantu kami semua untuk dapat menulis 

III : Sangat membantu. 

 

13.  Bagaimana perasaan anda ketika diminta menulis paragraf deskripsi. 

I : Sangat senang, karena dapat menulis paragraf deskripsi dengan baik. 

II : Senang, karena waktu yang diberikan sudah cukup. 

III : kurang percaya diri, sehingga tidak yakin dengan karangan yang telah 

dibuat. 

 

14. Kesulitan apa yang anda hadapi ketika menulis paragraf deskripsi. 

I : Tidak mengalami kesulitan, karena sudah paham tentang paragraf 

deskripsi. 

II : Tidak. 

II : Mengalami sedikit kesulitan, yaitu dalam memulai menulis paragraf 

deskripsi. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 28 Hasil Wawancara Siklus II 

 

Hasil Wawancara Siklus II 

Waktu Pelaksanaan :    Kamis, tanggal 7 Juni 2007 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Kelas V MI Al Bidayah Candi     

Bandungan Kabupaten Semarang 

Responden : I, II, II 

 

1. Apakah selama ini anda berminat dengan pembelajaran menulis. 

I : Berminat. 

II : Sangat berminat, karena pembelajaran menulis dapat menambah ilmu 

kita. 

III : Berminat. 

 

2. Apakah anda senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

I : Senang, karena sudah bisa menulis paragraf deskripsi. 

II : Senang, karena tidak membosankan. 

III : Senang. 

 

3. Apakah anda menyukai gambar-gambar yang disajikan oleh guru. 

I : Ya. 

II : Ya. 

III : Ya. 

 



4. Apakah pembelajaran dengan media gambar membuat anda termotivasi dan 

terbantu dalam menyusun paragraf deskripsi dengan baik dan benar. 

I : Ya, karena sebelumnya saya kurang bisa menulis paragraf deskripsi, 

dengan pembelajaran tadi saya jadi bisa menulis paragraf deskripsi. 

II : Ya, membantu dalam mengeluarkan ide secara logis berdasarkan 

gambar. 

III : Sangat Membantu. 

 

5. Bagaimana perasaan anda ketika diminta menulis paragraf deskripsi. 

I : Sangat senang dan bangga karena sudah lebih paham tentang paragraf 

deskripsi dan cara membuatnya.  

II : Senang, karena dapat menulis paragraf deskripsi dengan baik. 

III : kurang percaya diri, sehingga tidak yakin dengan karangan yang telah 

dibuat. 

 

6. Kesulitan apa yang anda hadapi ketika menulis paragraf deskripsi. 

I : Tidak mengalami kesulitan,  

II : Tidak. 

II : Mengalami sedikit kesulitan, mulanya senang tetapi setelah guru 

(peneliti) menentukan batas waktu untuk menulis paragraf deskripsi 

saya merasa tidak bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. 

 

 

 

 



Lampiran 30 Hasil Jurnal Guru Siklus I 

 

Data Hasil Jurnal Guru  

(Siklus I) 

 

1. Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini 

masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan penuh konsentrasi. 

2. keaktifan siswa  dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini 

siswa terlihat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, meski masih 

terlihat satu atau dua siswa yang asyik berbicara dan bermain sendiri.  

3. situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini, 

situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar cukup tenang dan berlangsung dengan baik, 

meskipun masih ada beberapa siswa yang membuat suasana kelas menjadi 

ramai. Namun, selama keseluruhan siswa sudah mengikuti seluruh 

rangkaian pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan baik. 

 

 



4. pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini, 

Pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar, yaitu media yang digunakan sangat 

mendukung dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih kreatif karena 

cepat memunculkan ide-ide dalam penyampaian pendapat melalui bentuk 

tulisan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 32 Hasil Jurnal Guru Siklus II 

 

Data Hasil Jurnal Guru  

(Siklus II) 

 

1. Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini 

siswa sudah terlihat mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan penuh konsentrasi. 

2. Keaktifan siswa  dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar. 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini, 

siswa terlihat aktif dalam melakukan dan mengikuti seluruh kegiatan 

pembelajaran. Dengan ini dapat diketahui bahwa siswa juga berminat 

mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar.   

3. Situasi atau suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

berlangsung 

Dari pengamatan yang dilakukan oleh guru (peneliti) pada keadaan ini, 

situasi dan suasana kelas ketika pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dengan media gambar sudah dapat terkendali dengan baik. Siswa terlihat 

sudah lebih siap dalam mengikuti pembelajaran menulis pragraf deskripsi 

dan respon siswa terhadap contoh-contoh karangan yang diberikan guru 

sangat baik  

 

 

 



4. Pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar. 

Pendapat tentang pengajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media gambar, yaitu media yang digunakan sangat 

mendukung dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih kreatif karena 

cepat memunculkan ide-ide dalam penyampaian pendapat melalui bentuk 

tulisan. Selain itu media gtambar juga mampu meningkatkan kemampuan 

menulis siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 33 Rekapitulasi Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I  

 

REKAPITULASI HASIL TES MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI  

 SIKLUS I  
 

Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

2 
11 
13 
2 
0 
 

28 

172 
861 
908 
116 
0 
 

2057

  7,14 
39,29 
46,43 
  7,14 
 0,00 

 
100 

 2057   

 28 

= 73,48 

Kategori 

Cukup Baik 

 
Hasil Nilai Rata-rata Setiap Aspek 

Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi pada Siklus I 
No Aspek Penilaian Nilai  

Rata-rata 

Kategori 

I 

 

 

 

 

 

II 

Aspek Penulisan 

1. Kesesuaian judul dengan isi 

2. Pilihan kata 

3. Ejaan dan tanda baca 

4. Kerapian tulisan 

5. Kohesi dan Koherensi 

Kaidah Paragraf Deskripsi  

6. Kesan hidup 

7. Imajinasi 

8. Keterlibatan aspek pancaindera 

9. Menunjukkan objek yang ditulis 

10.Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

78,57 

71,43 

70,71 

81,43 

73,57 

 

72,62 

71,90 

69,05 

67,68 

77,62 

 

 

Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Baik 

Cukup Baik 

 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Baik 

 

 Jumlah 734,76  

 Rata-rata 73,48 Cukup Baik 

 



Hasil Tes Aspek Kesesuaian antara Judul dengan Isi  

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

7 
12 
9 
0 
0 
 

28 

700 
960 
540 
0 
0 
 

2200

25,00 
42,86 
32,14 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2200 

28 
= 78,57 
 
Kategori 
Baik 

 

Hasil Tes Aspek Pemilihan Kata/Diksi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
17 
10 
1 
0 
 

28 

0 
1360 
600 
40 
0 
 

2000

  0,00  
60,71  
35,71  
  3,57 
 0,00 

 
100 

2000 
  28 
= 71,43 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 

Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

2 
13 
11 
2 
0 
28 

200 
1040 
660 
80 
0 

1980 

  7,14 
46,43 
39,29 
  7,14 
  0,00 
100 

1980 
  28 
= 70,71 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 

Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

7 
16 
5 
0 
0 
 

28 

700 
1280 
300 
0 
0 
 

2280

25,00 
57,14 
17,86 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2280 
  28 
= 81,43 
 
Kategori 
Baik 

 



Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

4 
13 
9 
2 
0 
 

28 

400 
1040 
540 
80 
0 
 

2060

14,30 
46,42 
32,14 
  7,14 
  0,00 

 
100 

2060 
  28 
= 73,57 
 
Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Hasil Tes Aspek Kesan Hidup 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

3 
5 
20 
0 
0 

 
28 

261 
400 
1372 

0 
0 
 

2033

10,71  
17,86 
71,43 
  0,00  
  0,00  

 
100 

2033 
  28 
= 72,62 
 
Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Hasil Tes Aspek Imajinasi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

2 
7 
19 
0 
0 

 
28 

174 
560 
1279 

0 
0 
 

2013

  7,14  
25,00 
67,68 
   0,00  
   0,00  

 
100 

2013    
  28 
= 71,90 
 
Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Hasil Tes Keterlibatan Aspek Pancaindera 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 

  0 – 39 

0 
4 
24 
0 
0 
 

28 

0 
320 
1613 

0 
0 
 

1933

   0,00 
14,28 
85,71 
  0,00 
  0,00 

 
100 

1933 
  28 
= 69,05 
 
Kategori 
Cukup Baik 



Hasil Tes Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
28 
0 
0 
0 

 
28 

0 
1900 

0 
0 
0 
 

1900

0,00 
100 
0,00 
0,00 
0,00 

 
100 

1900 
  28 
= 67,68 
 
Kategori 
Cukup Baik 
 

 

Hasil Tes Aspek Memusatkan Uraian pada Objek 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

6 
11 
11 
0 
0 

 
28 

528 
880 
765 
0 
0 
 

2173

21,43 
39,29 
39,29 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2173  
  28 
= 77,62 
 
Kategori 
Baik 
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REKAPITULASI HASIL TES MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI  

SIKLUS II 
 

Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

8 
13 
3 
0 
0 
 

28 

697 
1353 
212 
0 
0 
 

2262

28,57 
60,71 
10,71 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2262 
  28 
= 80,79 
 
Kategori 
Baik 

 
Hasil Nilai Rata-rata Setiap Aspek 

Tes Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi pada Siklus II 
No Aspek Penilaian Nilai  

Rata-rata 

Kategori 

I 

 

 

 

 

 

II 

Aspek Penulisan 

1. Kesesuaian judul dengan isi 

2. Pilihan kata 

3. Ejaan dan tanda baca 

4. Kerapian tulisan 

5. Kohesi dan Koherensi 

Kaidah Paragraf Deskripsi  

6. Kesan hidup 

7. Imajinasi 

8. Keterlibatan aspek pancaindera 

9. Menunjukkan objek yang ditulis 

10.Memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis 

 

90,00 

72,68 

73,57 

85,71 

80,71 

 

79,29 

82,62 

76,43 

79,76 

86,90 

 

Sangat Baik  

Cukup Baik 

Cukup Baik 

Sangat Baik 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sangat Baik 

 

 Jumlah 807,86  

 Rata-rata 80,79 Baik 

 



Hasil Tes Aspek Kesesuaian antara Judul dengan Isi  

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

16 
10 
2 
0 
0 
 

28 

1600 
800 
120 
0 
0 
 

2520

57,14 
35,71 
  7,14 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2520 
  28 
= 90 
 
Kategori 
Sangat Baik 

 

Hasil Tes Aspek Pemilihan Kata/Diksi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
18 
10 
0 
0 
 

28 

0 
1440 
600 
0 
0 
 

2040

   0,00  
   64,29 
   35,71 

   0,00  
   0,00  

 
100 

2060 
  28 
= 72,86 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 
Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda baca 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

0 
19 
9 
0 
0 
28 

0 
1520 
540 
0 
0 

2060

  0,00 
67,86 
32,14 
  0,00 
  0,00 
100 

2060 
  28 
= 73,57 
 
Kategori 
Cukup Baik 

 

Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

11 
14 
3 
0 
0 
 

28 

1100 
1120 
180 
0 
0 
 

2400

39,29 
50,00 
10,71 
  0,00 
  0,00 

 
100 

2400 
  28 
= 85,71 
 
Kategori 
Sangat Baik 

 



Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

7 
15 
6 
0 
0 
 

28 

700 
1200 
360 
0 
0 
 

2260

25,00  
53,57 
21,43 
   0,00 
   0,00 

 
100 

2260 
  28 
= 80,71 
 
Kategori 
Baik 

 

Hasil Tes Aspek Kesan Hidup 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

6 
16 
6 
0 
0 

 
28 

543 
1280 
406 
0 
0 
 

2220

21,43 
57,14 
21,43 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2220 
  28 
= 79,29 
 
Kategori 
Baik 

 
Hasil Tes Aspek Imajinasi 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

15 
7 
6 
0 
0 

 
28 

1315 
560 
438 
0 
0 
 

2313

53,57 
25,00 
21,43 
  0,00   
  0,00 

 
100 

2313 
  28 
= 82,62 
 
Kategori 
Baik 

 

Hasil Tes Keterlibatan Aspek Pancaindera 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

5 
10 
13 
0 
0 

 
28 

435 
800 
905 
0 
0 
 

2140

17,86 
35,71 
46,43 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2140 
   28 
= 76,43 
 
Kategori 
Baik 



Hasil Tes Aspek Menunjukkan Objek yang Ditulis 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

8 
11 
9 
0 
0 

 
28 

708 
880 
645 
0 
0 
 

2233

28,57 
39,29 
32,14 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2233 
   28 
= 79,76 
 
Kategori 
Baik 

 
Hasil Tes Aspek Memusatkan Uraian Pada Objek 

No Kategori Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
 
Jumlah 

85 – 100 
75 – 84 
60 – 74 
40 – 59 
  0 – 39 

8 
20 
0 
0 
0 

 
28 

640 
1793 

0 
0 
0 
 

2433

71,43  
28,57 
  0,00 
  0,00 
  0,00 

 
100 

 2433 
   28 
= 86,90 
 
Kategori 
Sangat Baik 
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