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Keterampilan menulis karangan deskripsi siswa Kelas V SD Negeri 7 

Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan masih kurang maksimal. Hal ini 

disebabkan oleh model pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih 

menggunakan metode pembelajaran tradisional. Pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru lebih fokus pada guru sebagai sumber utama pembelajaran, sehingga 

guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Faktor lain adalah 

kurangnya perbendaharaan kosakata yang dikuasai siswa, siswa belum bisa 

memaksimalkan pancaindra dalam menulis karangan deskripsi, dan minat siswa 

dalam berlatih masih rendah. Mereka beranggapan bahwa pembelajaran menulis 

karangan  deskripsi itu merupakan pembelajaran yang sulit dan membosankan. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana peningkatan 

kemampuan siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Kabupaten Grobogan setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media  objek langsung dan (2) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas V SD 

Negeri 7 Wirosari Kabupaten Grobogan setelah mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung pada saat 

pembelajaran. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah (1) mendeskripsi 

peningkatan kemampuan siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Kabupaten 

Grobogan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media  objek langsung, dan (2) mendeskripsi perubahan perilaku siswa 

kelas V SD Negeri 7 Wirosari Kabupaten Grobogan dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung pada saat 

pembelajaran. 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I 

dan siklus II. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah keterampilan menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung pada 

siswa kelas V. Sumber data yang diambil adalah kelas V SD Negeri 7 Wirosari, 

Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Kelas V pada SD hanya terdiri atas 19 siswa. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu (1) variabel keterampilan menulis 

karangan deskripsi, dan (2) variabel teknik kata kunci dan media  objek langsung. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Teknik tes diberikan 

melalui soal uraian dan teknik nontes diambil melalui observasi, catatan harian, 



ii 

catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data yang 

digunakan adalah teknik kuantitatif dan kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keterampilan 

menyusun karangan siswa pada tahap prasiklus, nilai rata-rata yang dicapai 

sebesar 53,16 termasuk dalam kategori kurang. Setelah dilakukan tindakan 

menggunakan teknik kata kunci dan media  objek langsung pada siklus I, nilai 

rata-rata yang dicapai sebesar 64,74 dengan kategori cukup. Tindakan dan nilai 

rata-rata pada siklus I belum mencapai tujuan yang akan dicapai. Nilai rata-rata 

yang harus dicapai adalah 70. Oleh karena itu, peneliti melakukan tindakan siklus 

II. Pada siklus II nilai rata-rata yang dicapai sebesar 79,73 dalam kategori baik. 

Hal ini  mengalami peningkatan sebesar 14,99 atau 23,15% dari siklus I ke siklus 

II dan 26,57 atau 49,98% dari prasiklus ke siklus II. Selain itu, perilaku-perilaku 

negatif mengikuti pembelajaran pada tahap prasiklus dan siklus I mengalami 

perubahan ke arah positif pada siklus II. 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dan dapat 

mengubah perilaku siswa ke arah positif. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, 

peneliti menyarankan pada guru bahasa Indonesia hendaknya mempertimbangkan 

teknik kata kunci dan media  objek langsung dalam mengoptimalkan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang merupakan 

penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis  Kompetensi (2004) memberikan ruang 

gerak kepada guru untuk mengembangkan kreativitas ketika kegiatan proses belajar 

berlangsung.  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengharapkan 

dominasi pembelajaran bukan lagi dipegang oleh guru tetapi kegiatan pembelajaran 

lebih banyak diarahkan kepada siswa karena posisinya berubah menjadi subjek dalam 

kegiatan tersebut. Pembelajaran diharapkan sesuai minat, bakat, dan kebutuhan siswa 

tersebut berada. 

Sesuai apa yang tertuang di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), bahwa pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, dan menumbuhkan 

apresiasi terhadap karya sastra manusia Indonesia. Selain itu, pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar dan menengah diarahkan sebagai pembinaan dan kesatuan 

bangsa, peningkatan pengetahuan, keterampilan berbahasa Indonesia siswa, sarana 

penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan, dan sarana 

pengembangan penalaran. Berdasarkan hal itulah maka tujuan umum pembelajaran 

bahasa adalah: (1) siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai 
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bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara, (2) siswa memahami bahasa 

Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat 

untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan, (3) siswa menggunakan 

bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual (berpikir kreatif, 

menggunakan akal sehat, menerapkan pengetahuan yang berguna, dan memecahkan 

masalah), (4) siswa mampu menikmati, memahami, dan memperluas wawasan 

kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa (Syarifah 

2009:6). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Depdiknas 2009:329) 

mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) menghargai dan bangga menggunakan 

bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, (3) memahami bahasa 

Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, (4) 

menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta 

kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra 

untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa, (6) menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Standar Kompetensi mata pelajaran  Bahasa dan  Sastra Indonesia berorientasi 

pada pembelajaran bahasa, yaitu belajar bahasa adalah belajar komunikasi dan belajar 

sastra adalah adalah belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya 

(Depdiknas dalam Syarifah 2009:69). Kegiatan berbahasa dibedakan menjadi dua 
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jenis, yaitu kegiatan berbahasa lisan dan kegiatan berbahasa tulis. Kegiatan berbahasa 

tulis biasannya dilakukan jika penulis tidak dapat bertemu langsung dengan orang 

yang ingin diajak berkomunikasi. Menulis  membantu seseorang untuk berfikir lebih 

mudah. Jika dikembangkan dengan baik, kegiatan menulis dapat menjadi salah satu 

keterampilan yang sangat berguna bagi kehidupan. Selain keterampilan menulis ada 

juga keterampilan lain berbahasa yaitu: (1) keterampilan menyimak (listening skill), 

(2) keterampilan berbicara (speaking skill), (3) keterampilan membaca (reading skill), 

yanjg semuanya itu saling berkaitan satu sama lain sebagai wujud kegiatan berbahasa 

dan berkomunikasi antar manusia. 

Menurut Wagiran dan Doyin (2005:2) menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. 

Keterampilan menulis tidak didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui proses 

belajar dan berlatih. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan 

grafologi, kosa-kata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa.  

Pembelajaran menulis di SD dikelompokkan menjadi dua, yaitu menulis 

permulaan di kelas rendah (kelas 1-3) dan menulis lanjutan di kelas tinggi (kelas 4-6). 

Dalam kurikulum 2006, pada kelas V SD semester 1 terdapat Standar Kompetensi 

yang harus dicapai oleh siswa adalah mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, 

informasi, dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, 

dan dialog tertulis. Salah satu Kompertensi Dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas 

V SD yaitu menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan, dan  di dalamnya termuat indikator  untuk 
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kompetensi menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

Indikator yang harus dicapai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, yaitu 

(1) siswa mampu menemukan ciri-ciri objek yang disajikan, (2) siswa mampu 

mengembangkan butir-butir pokok karangan menjadi karangan deskripsi yang utuh, 

(3) siswa mampu menyunting karangan deskripsi dengan pilihan kata, ejaan dan 

tanda bacayang tepat. Dengan siswa mampu menguasai indikator tersebut tujuan 

pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan. Siswa akan dengan mudah 

menulis karangan deskripsi. Mereka akan menjadi penulis yang handal dan 

mendapatkan banyak keuntungan dari keterampilan menulisnya tersebut. 

Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada setiap indikator tersebut antara lain, 

pada indikator pertama, yaitu siswa mampu siswa mampu menemukan ciri-ciri objek 

yang disajikan. Kelemahan pada indikator ini adalah siswa masih sulit menemukan 

ciri-ciri dan mendeskripsikan objek yang disajikan. Hal itu disebabkan karena 

pendeskripsisan objek hanya seputar apa yang dilihat. Pengeksploitasian pancaindra 

yang lain belum dilakukan oleh siswa. Masih dijumpai penggambaran di luar 

deskripsi objek bersangkutan, walaupun sebenarnya hal tersebut masih ada kaitannya 

dengan objek. Tetapi, hal tersebut dirasa tidak diperlukan dalam mendeskripsikan 

objek karena kedekatan hubungan dengan objek yang dideskripsikan masih kurang.  

Berdasarkan indikator kedua, siswa mampu mengembangkan butir-butir 

pokok karangan menjadi karangan deskripsi yang utuh. Hasil karangan siswa 

kebanyakan masih berbentuk karangan tidak utuh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
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perbendaharaan kosakata yang dikuasai siswa. Guru hanya memberikan materi, siswa 

mencatat, memberikan tugas tanpa menjelaskan tugas tersebut, dan pemberian contoh 

yang masih sulit dipahami oleh siswa. Siswa tidak berani mengungkapkan kesulitan 

yang dihadapinya.  

Indikator ketiga adalah siswa mampu menyunting karangan deskripsi dengan 

pilihan kata dan ejaan dan tanda baca yang tepat. Hasil karangan siswa kebanyakan 

masih tidak memperhatikan pilihan kata, ejaan dan tanda baca yang tepat, sehingga 

tulisan yang dibuatnya tidak sesuai dengan aturan. Hal ini disebabkan oleh 

pengalaman dan pengetahuan siswa yang terbatas. Siswa masih kurang teliti 

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Siswa hanya menerima apa yang 

diberikan oleh guru tanpa ada inspirasi untuk menerapkan pengetahuan itu secara 

teliti. Selain itu, kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya penguasaan tanda baca, 

sehingga siswa kurang aktif untuk mempelajarinya. Kondisi tersebut mengakibatkan 

hasil karangan siswa menjadi kurang tepat. 

Di dalam KTSP jelas diungkapkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia adalah supaya peserta didik kreatif menggunakan bahasa untuk 

berbagai tujuan. Kreativitas berbahasa salah satunya adalah melalui kegiatan menulis. 

Keterampilan menulis sangat penting bagi kehidupan manusia. Tidak hanya dalam 

lingkup pendidikan melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Keterampilan 

menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan atau 

menginformasikan, dan mempengaruhi orang lain atau dalam hal ini ialah pembaca. 

Selain itu, menulis menjadi kebutuhan hidup untuk mengekspresikan ide atau 
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gagasan seseorang untuk menggambarkan sesuatu yang ia rasakan, alami. Gagasan 

ide dapat ditelurkan melalui tulisan, salah satunya bisa dalam bentuk karangan 

deskripsi. 

Setiap karangan memiliki sifat khusus. Salah satu karangan yang 

mempunyai sifat khusus adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan 

salah satu jenis komunikasi tertulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu 

objek secara detail atau mendalam sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya 

tentang objek yang dilukiskan tersebut (Hartono 2003:78-79). Karangan deskripsi 

berhubungan dengan pengalaman pancaindra seperti penglihatan, pendengaran, 

perabaan, penciuman, dan perasaan yang dideskripsikan secara detail tentang ciri-ciri 

fisiknya, suaranya, dan perasaannya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan SD Negeri 

7 Wirosari,  khususnya di kelas V, diketahui bahwa kondisi kemampuan menulis 

karangan deskripsi siswa masih rendah. Masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi. Hal ini dapat dilihat dari 

karangan deskripsi siswa. Setiap mendapat tugas untuk menulis karangan deskripsi, 

mereka masih banyak yang belum paham bagaimana menulis karangan yang benar, 

sehingga hasil karangan deskripsi siswa masih banyak yang salah. Adapun 

kekurangan tersebut disebabkan oleh 1) kurangnya perbendaharaan kosakata yang 

dikuasai siswa; 2) belum bisa memaksimalkan pancaindra dalam menulis karangan 

deskripsi; 3) metode ceramah yang diterapkan oleh guru selama ini hanya 
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memposisikan siswa sebagai objek belajar, bukan subjek belajar; 4) tingkat kesadaran 

siswa untuk berlatih sendiri masih jarang dilakukan.  

Penyebab pertama adalah kurangnya perbendaharaan kosakata yang dikuasai 

siswa. Hal ini disebabkan oleh pengalaman dan pengetahuan siswa yang terbatas. 

Siswa masih kurang teliti menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Penyebab 

kedua adalah belum bisa memaksimalkan pancaindra dalam menulis karangan 

deskripsi. Hal itu disebabkan karena pendeskripsian objek hanya seputar apa yang 

dilihat. Pengeksploitasian pancaindra yang lain belum dilakukan oleh siswa. 

Penyebab ketiga adalah metode ceramah yang diterapkan oleh guru selama ini hanya 

memposisikan siswa sebagai objek belajar, bukan subjek belajar. Siswa hanya 

mendengarkan penjelasan guru. Pengunaan metode ceramah menimbulkan kebosanan 

dan kejenuhan pada siswa. Siswa juga enggan memperhatikan penjelasan guru. Guru 

menjelaskan tanpa penggunaan media apapun. Penugasan diberikan dengan 

menyuruh siswa mendeskripsikan sesuatu. Hal ini membuat siswa hanya 

membayangkan objek yang hendak dideskripsikan. Ketidakkonkretan objek yang 

hendak dideskripsikan membuat siswa tidak optimal dalam menggambarkan objek 

tersebut. Dan penyebab keempat adalah tingkat kesadaran siswa untuk berlatih sendiri 

masih jarang dilakukan. Pada umumnya siswa pada tingkat sekolah dasar masih 

senang bermain, daripada belajar berlatih menulis karangan deskripsi. Hal ini 

menyebabkan hasil yang diperoleh siswa pada keterampilan menulis karangan 

deskripsi masih belum maksimal.   
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Untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif, perlu 

menggunakan  strategi, model, metode, dan teknik pembelejaran yang tepat. Dengan 

menggunakan  strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat 

diharapkan siswa mampu berpikir, mengobservasi, dan menganalisis sesuai dengan 

kemampuan siswa sendiri. Siswa belajar bukan hanya mampu menghafal dan 

menirukan pendapat orang lain tetapi siswa diharapkan mempunyai pendapat sendiri 

dan pemahan sendiri hasil dari pola penalarannya. Guru harus bisa menciptakan 

inovasi-inovasi dalam memberikan suatu pelajaran sehingga siswa memaksimalkan 

hasil belajar yang mereka dapat dalam  dunia persekolahan. Hal tersebut menjadi 

tantangan dan pekerjaan rumah bagi guru dan orang-orang yang terlibat secara tidak 

langsung dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 

Minat menulis siswa dapat ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi suatu 

kebiasaan melalui penerapan teknik dan media yang tepat membuat keterampilan 

menulis siswa lebih menarik. Berkaitan dengan latar belakang ditemukannya masalah 

yang dialami oleh siswa SD Negeri 7 Wirosari dan keterampilan yang belum 

mencukupi dalam menulis karangan deskripsi, peneliti ingin mengadakan penelitian 

tindakan kelas di sekolah tersebut dengan judul ’’Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Deskripsi dengan Teknik Kata Kunci dan Media Objek Langsung pada 

Siswa Kelas V SD N 7 Wirosari Kabupaten Grobogan”.  

Pembelajaran teknik kata kunci merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan mengimplementasikan kata kunci yaitu 

kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan yang bertujuan agar 
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siswa dapat menentukan kata yang dapat mewakili isi bacaan atau isi tulisan dalam 

beberapa kalimat berdasarkan kata kunci (Suyatno 2004:73). Alasannya teknik  ini 

diaplikasikan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi yaitu teknik ini 

memberikan kata kunci sesuai dengan materi bahan ajar kemudian siswa membuat 

beberapa kalimat dengan menggunakan kata kunci tersebut. Dengan pemberian kata 

kunci tersebut diharapkan dapat menstimulus siswa untuk melahirkan kosakata-

kosakata yang baru untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka sehingga 

dapat menambah perbendaharaan kosakata dan memudahkan siswa dalam membuat 

karangan deskripsi.  

Objek langsung atau realita merupakan benda yang sebenarnya (atau disebut 

juga objek) dalam bentuk utuh (Hastuti dalam Janah 2010:46). Tujuan penggunaan 

objek langsung sebagai media pembelajaran agar siswa dapat menulis dengan cepat 

berdasarkan objek yang dilihat. Guru menunjukkan objek kepada siswa di depan 

kelas, misalnya sebuah tanaman, binatang, patung, vas bunga, mobil-mobilan, mata 

uang dan sebaginya. Berdasarkan  objek tersebut siswa dapat membuat tulisan secara 

runtut dan logis berdasarkan objek yang dilihatnya. Alat yang dibutuhkan adalah 

objek-objek yang bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran. Penggunaan media ini 

dapat dijalankan secara perseorangan maupun secara kelompok. Untuk menulis 

karangan deskripsi berdasarkan media objek langsung selain guru menunjukkan objek 

langsung, siswa juga dapat diajak ke luar kelas untuk melihat objek apa yang telah 

ditentukan untuk diamati. Alasannya media diaplikasikan dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi yaitu adanya objek langsung dapat merasakan sendiri hal-
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hal apa saja yang dirasakan oleh panca indra (penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perasa, peraba) sehingga mempermudah siswa unutk menuangkan idenya dalam 

bentuk karangan deskripsi.  

Dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung yang digunakan 

peneliti, pembelajaran menulis karangan deskripsi terkesan santai atau rileks, tidak 

menegangkan, mengurangi rasa bosan dan jenuh dalam belajar, mengurangi rasa 

kantuk, suasana belajar menjadi berbeda, dan siswa lebih merasa nyaman dan mudah 

dalam menulis karangan deskripsi karena adanya pengaruh model dan media yang 

digunakan dalam pembelajaran. Siswa lebih mudah dalam menuangkan idenya ke 

dalam tulisan dan imajinasi, siswa mudah terkesan, penggunaan kosakata, ejaan dan 

tanda baca, penginderaan lebih maksimal karena merasa nyaman dan menikmati 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Dengan demikian diharapkan dengan  

menggunakan teknik kata kunci dan media objek langsung dapat memudahkan dan 

meningkatkan  pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Pada latar belakang tersebut, kemampuan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan masih tergolong rendah. Rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor internal atau faktor dari siswanya sendiri, dan faktor eksternal atau faktor dari 

lingkungan. 
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Dilihat dari faktor internal,  hal yang menyebabkan siswa kurang menguasai 

dalam menulis karangan deskripsi meliputi, (1) kurangnya perbendaharaan kosakata 

siswa, (2) belum bisa memaksimalkan pancaindra dalam menulis karangan deskripsi, 

(3) rendahnya tingkat kesadaran siswa untuk berlatih menulis khususnya karangan 

deskripsi. 

Dilihat dari faktor eksternal, hal yang menyebabkan siswa kurang menguasai 

dalam menulis karangan deskripsi meliputi, (1) kurangnya pemahaman tentang materi 

dalam  menulis karangan deskripsi, (2) kurangnya sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk mendukung kegiatan menulis karangan deskripsi, (3) pemilihan 

model dan media pembelajaran yang kurang tepat. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi perlu dicari solusi yang tepat sehingga dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan deskripsi.  

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perku 

adanya pembatasan masalah, sehingga tidak semua masalah dibahas dalam penelitian. 

Dalam skirpsi ini masalah yang diteliti dibatasi pada peningkatan kemampuan 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung 

dengan ruang lingkup khusus siswa kelas V SD N 7 Wirosari Kabupaten Grobogan. 

Penggunaan media objek langsung akan melatih siswa untuk mengamati objek yang 
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dilihat dan mempermudah siswa untuk mendeskripsikan  secara detail karena siswa 

dapat langsung dekat dengan objek sehingga pengindraan dapat optimal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas V SD Negeri 7 Wirosari Kabupaten Grobogan setelah mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media  objek langsung? 

2) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari 

Kabupaten Grobogan setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas V SD Negeri 7 Wirosari Kabupaten Grobogan setelah mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung. 
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2) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari 

Kabupaten Grobogan setelah mengikuti menulis karangan deskripsi dengan 

teknik kata kunci dan media  objek langsung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis karangan 

deskripsi dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.  

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

sumbangan, dan menambah khasanah pembelajaran keterampilan menulis, khususnya 

dalam hal menulis karangan deskripsi, dan untuk mengembangkan penelitian 

terutama di bidang menulis karangan deskripsi.  

 

1.6.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, 

sekolah, pendidikan,  dan peneliti sendiri. Adapun perinciannya adalah sebagai 

berikut. 

1) Penelitian ini memberikan sumbangan bagi siswa memberikan pengetahuan 

dalam menulis karangan deskripsi, sehingga kemampuan siswa dalam hal tersebut 

meningkat.  



 

 

14 

2)  Penelitian ini memberikan sumbangan  bagi guru, yaitu memberikan alternatif  

model pembelajaran menulis karangan deskripsi dan dapat mengembangkan 

keterampilan  guru bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dengan teknik kata 

kunci dan media  objek langsung.  

3) Penelitian ini memberikan sumbangan  bagi sekolah sebagai masukan dalam 

rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan memberikan sumbangan pada 

sekolah, yang berupa perbaikan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

hasil yang memuaskan.  

4) Penelitian ini memberikan sumbangan  bagi  pendidikan ini diharapkan dapat 

membantu pencapaian indikator kompetensi dasar menulis karangan deskripsi.  

5) Penelitian ini memberikan sumbangan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memotivasi untuk meneliti permasalahan lain dalam kaitan 

dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi, serta menghasilkan karya lain 

sehingga memperkaya khasanah dalam dunia pendidikan khususnya para peneliti. 



 

 

 

   BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Sebuah penelitian biasanya mengacu pada sebuah penelitian lain yang 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.  Peninjauan terhadap 

penelitian lain sangat penting dilakukan karena dapat digunakan untuk 

mengetahui relevansi penelitian yang sudah lampau dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan.  

Selama ini penelitian tentang menulis telah banyak dilakukan oleh 

peneliti menunjukan bahwa kegiatan menulis menarik untuk diteliti. Termasuk 

pula penelitian tentang menulis karangan deskripsi yang peneliti lakukan. Adapun 

beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dikaji 

peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diliberto (2004), Arisa (2008), Agus 

(2009), Faridah (2009),  Haryuniasih (2009), dan  Wahyuningrum (2009).  

Diliberto (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Improving 

Descriptive Sentence Writing in Elementary Students mengkaji tentang enam 

langkah perubahan dalam menulis paragraf deskripsi pada siswa Sekolah Dasar 

(SD) untuk meningkatkan menulis paragraf deskripsi pada siswa SD, menyatakan 

bahwa. 

The writing process is difficult and slow for many students with learning 

disabilities (LD). The major function of writing, wich include spelling, 

punctuation, capitalization, handwriting, grammar, sentence/paragraph 

structure, and critical thinking, frustrate and challenge these students. The 

process of teaching effective writing instruction at the beginning of a students 

formal educational experience is one way of preventing difiiculties and 

negative relations of writing. A teacher can implement the process writing 

with modifications in six stage, there are: 1) the students the pick base  subject 
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and a base predicate, 2) the students elaborate by “painting the predicate” 

and answering the following question about the predicate: How? When? and 

Where?, 3) the students rework the new sentence by moving the predicate 

painters to differens parts of sentence, 4) “paint the subject” the students ask 

questions to define the subject in more detail, 5) this stage specifies the word 

in sentence, 6) the final process includes the “finishing touches”. By going 

through the six stage and including the additional modifications, the studens 

can include more detail in their sentences and smoothly transition into 

pargraph writing. The positive effects of effective writing instruction program 

will ensure better attitudes in young writers and will haelp these  students  

find their way to a satisfying writing style. 

 

Penelitian Diliberto mengkaji tentang menulis paragraf deskripsi yang 

menekankan pada fungsi utama dalam menulis seperti ejaan, tanda baca, huruf 

kapital, tulisan tangan, tata bahasa, susunan kalimat/paragraf, dan berpikir kritis 

pada siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan memberikan saran kepada guru 

untuk menerapkan enam langkah perubahan dalam pembelajaran deskripsi agar 

mengetahui bagaimana cara melakukan perubahan menulis paragraf deskripsi agar 

siswa dapat menemukan cara yang menyenangkan dalam menulis.  

Persamaan dengan penelitian Diliberto dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti terletak pada salah satu keterampilan berbahasa yaitu sama-sama 

meningkatkan kemampuan menulis deskripsi siswa Sekolah Dasar. 

Perbedaannya dengan penelitian Diliberto dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti terletak pada teknik dan media yang digunakan. Teknik yang 

digunakan    peneliti,   yaitu   teknik    kata   kunci   dan    media  objek   langsung  
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sementara peneliti Diliberto tidak menggunakan teknik dan media dalam 

penelitiannya.  

Arisa (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan Teknik Cloze Prosedur melalui 

Media Read Box pada Siswa Kelas III SD Negeri 5 Randudongkal Pemalang 

mengkaji tentang menulis paragraf deskripsi menggunakan teknik cloze prosedur 

melalui media read box dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf 

deskripsi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan menulis 

paragraf deskripsi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik cloze prosedur 

melalui media read box. Hal ini ditandai pada pratindakan nilai rata-rata kelas  

yang diperoleh sebesar 57,3. Pada siklus I nilai rata-rata kelas yang diperoleh 

sebesar 64,6 atau mengalami peningkatan sebesar 7,3 dari pratindakan.  Pada 

siklus ke II meningkat sebesar 13,4 dengan rata-rata kelas sebesar 78 dan 

meningkat sebesar 20,7 dari hasil prasiklus. Perilaku siswa mengalami perubahan 

dari perilaku negatif menjadi positif dan siswa terlihat senang dan menikmati 

pembelajaran, mereka semakin aktif dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Persamaan penelitian Arisa dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada jenis penelitian, instrumen penelitian, keterampilan menulis, dan 

analisis data.  Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian tindakan  
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kelas. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes dan nontes.  

Keterampilan menulis yang diteliti yaitu menulis karangan deskripsi. Analisis data 

pengamatan yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif.  

Perbedaan penelitian Arisa dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada teknik dan media yang digunakan. Teknik yang digunakan peneliti, 

yaitu teknik kata kunci dan media objek langsung  sementara peneliti Arisa tidak 

menggunakan media objek langsung maupun teknik tapi menggunakan teknik 

cloze prosedur  dan media read boxs. 

Agus (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan Menggunakan Teknik Menulis 

Paragraf dari Gambar pada Siswa Kelas XII Program Bahasa Tahun Ajaran 

208/2009 SMA 1 Jekulo Kudus mengkaji tentang menulis deskripsi dengan teknik 

menulis paragraf dari gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan menulis 

deskripsi dengan teknik menulis paragraf dari gambar. Hal ini dapat diketahui dari 

peningkatan keterampilan menulis deskripsi pada tugas awal yang hanya 17,9% 

siswa yang mampu merumuskan ide yang tepat menjadi 79,5% dengan 

menggunakan dengan teknik menulis paragraf dari gambar yang ditentukan dan 

92,3% dengan menggunakan dengan teknik menulis paragraf dari gambar bebas 

 

 



 

 

19 

Peningkatan ini juga tampak pada kemampuan siswa mengembangkan ide pokok 

menjadi paragraf yang padu, yaitu dari 30,8% menjadi 58,9% dengan 

menggunakan  teknik menulis paragraf dari gambar yang ditentukan dan 87,2% 

dengan menggunakan teknik menulis paragraf dari gambar bebas. Dari 39 siswa 

ternyata siswa yang senang menggunakan teknik menulis paragraf dari gambar 

yang ditentukan ini ada 58,8%, kurang senang 30,8%, dan yang tidak senang 

hanya 15,4%. Siswa yang senang menggunakan dengan teknik menulis paragraf 

dari gambar bebas sebanyak 69,3%, dan kurang senang 12,8%, dan tidak senang 

17,9%.  

Persamaan penelitian Agus dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada salah satu keterampilan berbahasa yaitu sama-sama meningkatkan 

kemampuan menulis deskripsi, jenis penelitian, instrumen penelitian, dan analisis 

data.  Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian tindakan kelas. 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes dan nontes.  

Keterampilan menulis yang diteliti yaitu menulis karangan deskripsi. Analisis data 

pengamatan yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif.  

Perbedaan penelitian Agus dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada teknik dan media yang digunakan. Teknik yang digunakan peneliti, 

yaitu teknik kata kunci dan media objek langsung sementara peneliti Agus tidak  
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menggunakan teknik kata kunci dan media objek langsung tetapi menggunakan 

teknik menulis paragraf dari gambar. 

Faridah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi dengan Metode Jelajah Alam Sekitar (JAS) pada 

Siswa Kelas VIII A  SMPN 10 Pekalongan Tahun Ajaran 2009/2010 mengkaji 

tentang menulis karangan deskripsi dengan model Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. Dari hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa kemampuan menulis karangan deskripsi dapat ditingkatkan 

dengan model Jelajah Alam Sekitar (JAS). Hal ini ditandai nilai rata-rata kelas  

pada tahap pratindakan sebesar 41,02 meningkat menjadi 65,53 dan meningkat 

lagi pada siklus II sebesar 79,89. Hal ini membuktikan keberhasilan pembelajaran 

menulis deskripsi dengan model jelajah alam sekitar (JAS). Peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi ini juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa. 

Perubahan perilaku siswa mengalami peningkatan sebesar 24,04% dari siklus I ke 

siklus II pada sikap positif dan penurunan   sebesar 25,725 pada sikap negatif. Hal 

ini menunjukkan perilaku siswa ,mengalami perubahan menjadi lebih baik.  

Persamaan penelitian Faridah dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada keterampilan yang ditingkatkan, jenis penelitian, instrumen 

penelitian, dan analisis data. Keterampilan yang ditingkatkan yaitu keterampilan 

menulis   karangan   deskripsi. Jenis  penelitian   yang  dilakukan peneliti yaitu  

 



 

 

21 

penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen 

tes dan nontes. Analisis data pengamatan yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Perbedaan penelitian Faridah dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada teknik dan media yang digunakan. Teknik yang digunakan peneliti, 

yaitu teknik kata kunci dan media objek langsung sementara Faridah tidak 

menggunakan teknik dan media dalam penelitiannya. Faridah tidak menggunakan 

teknik tapi menggunakan metode dalam penelitiannya yaitu metode Jelajah Alam 

Sekitar (JAS). 

Kelebihan penelitian ini yaitu menggunakan metode Jelajah Alam 

Sekitar (JAS) yang merupakan suatu metode yang cara penyajiannya 

menyampaikan materi dengan membawa para siswanya langsung ke tempat objek 

yang dipelajari. Dengan penerapan metode ini, proses penuangan hasil 

pengamatan siswa, bentuk tulisan yang cocok diterapkan siswa adalah dengan 

menulis deskripsi. Dengan menulis deskripsi, siswa menuangkan tulisan harus 

bisa memberikan penggambaran sebuah objek yang diamati dengan 

mengandalkan pancaindra dalam proses penguaraiannya. Namun, metode Jelajah 

Alam Sekitar (JAS) mempunyai kekurangan, yaitu metode ini harus diterapkan di  
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luar sekolah, karena membutuhkan tempat yang sangat leluasa bagi siswa 

mempelajarinya. 

Haryuniasih (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Melalui Pemanfaatan Media Realita pada Siswa 

Kelas XI TKJ-2 SMK Negeri 1 Slawi Tahun Ajaran 208/2009 mengkaji tentang 

menulis deskripsi dengan pemanfaatan media realita untuk meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi melalui pemanfaatan media pembelajaran realita 

pada siswa SMA 1 Slawi. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan keterampilan 

menulis deskripsi pada siklus kedua. Peningkatan daya serap siswa dari pretes 

10%, dari siklus 1 ke siklus 2 daya serap siswa meningkat 6%. Ketuntasan belajar 

pun meningkat dari pretes ke postes siklus 1 ada peningkatan sebesar 45,7%, 

sedangkan dari siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 22,9%, dan 

pemanfaatan media pembelajaran realita ternyata dapat mengubah perilaku siswa 

kearah yang positif. 

Persamaan penelitian Haryuniasih dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti terletak pada salah satu keterampilan berbahasa yaitu sama-sama 

meningkatkan kemampuan menulis deskripsi, jenis penelitian, instrumen 

penelitian, dan analisis data.  Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

penelitian  tindakan  kelas.  Instrumen   penelitian yang digunakan yaitu instrumen  
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tes dan nontes.  Keterampilan menulis yang diteliti yaitu menulis karangan 

deskripsi. Analisis data pengamatan yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  

Perbedaan penelitian Haryuniasih dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti terletak pada teknik dan media yang digunakan. Teknik yang digunakan 

peneliti, yaitu teknik kata kunci dan media objek langsung sementara peneliti 

Haryuniasih tidak menggunakan teknik kata kunci maupun media objek langsung 

tetapi menggunakan pemanfaatan media pembelajaran realita. 

Wahyuningrum (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Media 

Perangko pada Siswa Kelas X SMA Teuku Umar Semarang mengkaji tentang 

menulis karangan deskripsi dengan media perangko untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa kemampuan menulis karangan deskripsi dapat ditingkatkan dengan media 

perangko yang ditandai dengan nilai keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa meningkat sebesar 8,9% dengan nilai rata-rata siswa 66,8 pada siklus I dan 

75,7 pada siklus II. Hal ini membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis 

deskripsi dengan media perangko. Peningkatan keterampilan menulis deskripsi ini 

juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku negatif yang 

ditunjukkan siswa pun berubah setelah diberikan tindakan. Siswa lebih antusias  
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mengikuti pembelajaran, berani mengemukakan pendapat, dan percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan.  

Persamaan penelitian Wahyuningrum dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti terletak pada subjek yaitu keterampilan menulis karangan deskripsi yang 

ditingkatkan, jenis penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data. 

Keterampilan yang ditingkatkan yaitu sama-sama keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian tindakan kelas.  

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu instrumen tes dan nontes. Analisis data 

pengamatan yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. 

Perbedaan penelitian Wahyuningrum dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti terletak pada teknik dan media yang digunakan. Teknik yang digunakan 

peneliti, yaitu teknik kata kunci dan media objek langsung sementara 

Wahyuningrum tidak menggunakan teknik kata kunci tetapi menggunakan media 

yaitu media perangko. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat diketahui bahwa banyak 

peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang keterampilan menulis. Semua 

penelitian  di atas  meneliti  tentang  peningkatan  keterampilan  menulis karangan  
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deskripsi dengan menggunakan berbagai teknik, media, dan model. Masing-

masing penelitian tersebut memiliki tingkat kebaharuan sendiri, termasuk juga 

penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Penggunaan  media objek langsung dan 

teknik kata kunci dalam peningkatan menulis karangan deskripsi belum pernah 

dilakukan, sehingga kedudukan penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian-

penelitian sebelumnya. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian mencakup teori tentang 

menulis, karangan deskripsi, teknik kata kunci, dan media objek langsung. 

 

2.2.1  Menulis 

 Berikut ini dipaparkan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan 

menulis. 

 

2.2.1.1 Hakikat Menulis 

Menulis dapat diartikan sebagai cara berkomunikasi antarmanusia dengan 

manggunakan bahasa tulis. Tulisan atau karangan disusun dengan menggunakan 

kalimat-kalimat.  Seorang    penulis   yang  ingin    menyampaikan   pikiran    atau  
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gagasannya harus memiliki kemampuan mengorganisasikan pikiran atau gagasan 

tersebut dalam bentuk kalimat. Hal ini ternyata tidak mudah, karena gagasan yang 

disampaikan belum tentu dapat dimengerti oleh pembaca. Sehingga komunikasi 

dengan bahasa tulis membutuhkan keterampilan untuk mengungkapkan gagasan 

atau pikiran dengan kalimat-kalimat yang tersusun jelas dan tepat. 

Menulis arti pertamanya semula ialah membuat huruf, angka, nama, dan 

sesuatu tanda kebahasaan apa pun dengan sesuatu alat tulis pada suatu halaman 

tertentu. Kini dalam pengertian yang luas menulis merupakan kata sepadan yang 

mempunyai arti yang sama seperti mengarang. Karangan atau tulisan  adalah hasil  

perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan 

dimengerti oleh masyarakat pembaca. (Gie 2002:3). 

 Menulis merupakan proses bernalar, untuk menulis mengenai suatu topik 

kita harus berpikir, menghubung-hubungkan berbagai fakta, membandingkan dan 

sebagainya. Berpikir merupakan kegiatan mental. Pada waktu kita berpikir, dalam 

benak kita timbul serangkaian gambaran tentang sesuatu yang tidak hadir secara 

nyata. Kegiatan ini mungkin tidak terkendali terjadi dengan sendirinya dan tanpa 

kesadaran. Kegiatan berpikir yang lebih dilakukan secara sadar tersusun dalam 

urutan yang saling berhubungan dengan tujuan untuk sampai pada suatu simpulan 

berupa pengetahuan. 
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Kontos (dalam Musfiroh 2005:152) menyatakan bahwa menulis adalah 

aktvitas fisik-psikis yang berkaitan dengan bahasa tulis. Amstrong (dalam 

Musfiroh 2005:152) menyatakan bahwa menulis adalah sesuatu yang 

dikonstruksi.  

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Berdasarkan 

sifatnya, menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan 

reseptif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, 

kosakata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan logika berbahasa 

(Wagiran dan Doyin 2005:2). 

 Supriadi (dalam Wagiran dan Mukh Doyin 2005:4) menyatakan menulis 

merupakan suatu proses kreatif yang lebih banyak melibatkan cara berpikir 

divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat). Menulis tidak ubahnya 

dengan melukis. Penulis memiliki banyak gagasan untuk ditulisnya. Kendatipun 

secara teknis dan kriteria-kriteria yang dapat diikutinya, tetapi wujud yang akan 

dihasilkan itu sangat bergantung kepada kepiawaian penulis dalam 

mengungkapkan gagasan. Banyak orang yang mempunyai ide-ide bagus 

dibenaknya sebagai hasil pengamatan, penelitian, diskusi, atau membaca. 
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 Menulis seperti halnya ketiga keterampilan berbahasa lainnya merupakan 

suatu proses perkembangan. Menulis menuntut pengalaman, waktu kesempatan, 

latihan, keterampilan-keterampilan khusus, dan pengajaran langsung menjadi 

seorang penulis, menuntut gagasan-gagasan yang tersusun secara logis, 

diekspresikan secara jelas, dan ditata secara menarik, selanjutnya menuntut 

penelitian penelitian yang terperinci, observasi yang seksama, perbedaan yang 

tepat dalam pemilihan judul, bentuk, dan gaya. 

 Menurut Suparno dan Mohammad Yunus (2007:1.3) menulis dapat 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

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

muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol 

atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. Dengan 

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

penulis sebagai penyampai pesan (penulis), pesan atau isi tulisan, saluran atau 

media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan.  

Irawan (2008:14) mengemukakan bahwa menulis adalah salah satu cara 

memangkas dari permukaan segala sesuatu untuk menjelajahi atau memahami 

banyak hal. Menulis merupakan suatu cara memahami dan menemukan arti hidup.  

Menulis adalah sebuah aktivitas yang kompleks, bukan hanya sekadar 

mengurutkan kalimat-kalimat, tetapi lebih daripada itu. Menulis adalah proses  
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menuangkan pikiran dan menyampaikannya kepada khalayak (Kartono 2009:17). 

Sementara Rosidi (2009:2) berpendapat menulis merupakan sebuah kegiatan 

menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam bentuk tulisan yang 

diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagai alat komunikasi 

secara tidak langsung.  

Haryuniasih (2009:556) menyatakan bahwa menulis adalah suatu kegiatan 

untuk menyampaikan pesan kepada orang lain secara tidak langsung dengan 

menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan. 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

menulis merupakan proses berpikir dan bernalar untuk menuangkan gagasan ke 

dalam lambang-lambang yang berbentuk bahasa sehingga dapat dibaca oleh orang 

lain yang memahami bahasa itu. Selain itu kemampuan menulis bukanlah semata-

mata milik golongan berbakat menulis. Dengan latihan yang sungguh-sungguh 

kemampuan itu dapat dimiliki oleh siapa saja. Keterampilan menulis memang 

membutuhkan latihan yang teratur karena keterampilan menulis tidak datang 

dengan sendirinya tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Tujuan menulis merupakan dasar dari tujuan pengajaran menulis. Tujuan 

yang diharapkan dalam pembelajaraan menulis adalah agar siswa mampu  
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menuangkan gagasan, pendapat, dan pengetahuan secara tertulis serta memiliki 

kegemaran menulis. Menulis tidak hanya mengharuskan memilih suatu pokok 

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

akan membaca tulisan tersebut  apa maksud dan tujuannya. 

Semi (2007:14) menyebutkan ada lima tujuan orang menulis adalah 

sebagai berikut. 

(1) untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain agar orang lain atau 

pembaca tahu tentang apa yang dialami yang bersangkutan; (2) untuk 

memberikan petunjuk atau pengarahan; (3) untuk menjelaskan sesuatu agar 

pembaca menjadi paham, pengetahuan bertambah, dan dapat bertindak lebih 

baik pada masa yang akan datang; (4) untuk meyakinkan orang lain tentang 

pendapat atau pandangan mengenai sesuatu; dan (5) untuk merangkum. 

 

Danial (2008:7) menyebutkan tujuan menulis tergantung dari orangnya 

(penulis), tergantung pilihan, misalnya ingin menjadi populer, ingin jadi perhatian 

orang lain. 

Rosidi (2009:5) mengemukakan tujuan menulis itu bermacam-macam, 

bergantung pada ragam penulisan. Secara umum, tujuan menulis dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

(1) memberitahukan atau menjelaskan; (2) meyakinkan atau mendesak: (3) 

menceritakan sesuatu; (4) mempengaruhi pembaca; (5) menggambarkan 

sesuatu. Ditinjau dari sudut kepentingan pengarang, menulis memiliki 

beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. (1) tujuan penugasan; (2) tujuan estetis; 

(3) tujuan penerangan; (4) tujuan pernyataan diri; (5) tujuan kreatif; (6) tujuan 

konsumtif. 
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Berdasarkan berbagai pendapat tentang tujuan menulis maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan menulis mulai dari memberikan informasi atau 

keterangan kepada pembaca, mempengaruhi pembaca, meyakinkan para pembaca 

akan kebenaran gagasan yang diutarakan, untuk merangkum, sampai ingin 

menjadi populer. Selain itu tujuan menulis juga dapat memberikan arahan, 

menjelaskan sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu dan 

memberikan hiburan kepada pembaca. 

 

2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Banyak sekali 

manfaat menulis atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan menulis. Gie 

(2002:21) berpendapat bahwa manfaat menulis, yaitu. 

(1) kalau ia seorang cendekia atau tokoh masyarakat, maka kepandaian itu 

dapat membuahkan karangan untuk dimuat dalam media masa, (2) kalau ia 

seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga dengan banyak pengalaman 

suka duka maka kepandaian itu dapat menyajikan cerita menarik untuk 

dinikmati orang lain, (3) kalau ia seorang dosen perguruan tinggi atau guru 

sekolah, maka kepandaian itu dapat dimanfaatkan untuk mengarang buku 

pelajaran, (4) kalau ia seorang pelajar atau mahasiswa, maka kepandaian itu 

tentu diperlukan untuk menulis skripsi atau paper, (5) kalau ia seorang 

manager perusahaan, maka kepandaian itu menjadi syarat penting untuk dapat 

menyusun laporan manjeman yang baik, (6) kalau ia seorang penggemar 

bacaan yang mahir bahasa Inggris, maka kepandaian itu kiranya dapat 

mengalihkan tulisan asing ke dalam bahasa nasional misalnya dalam bentuk 

saduran, (7) kalau ia bukan semuanya itu melainkan seorang warga  

masyarakat biasa, maka kepandaiannya mengarang berguna sekali untuk 

menulis buku catatan harian yang mengabdikan peristiwa, kesan, atau 

renungannnya sendiri untuk diri sendiri.  
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Dengan menulis buku catatan harian sebagai suatu budaya menulis yang 

patut dikembangkan, seseorang dapat mengingat secara jelas masa lampaunya, 

menghayati secara penuh masa kini dan mengarahkan secara terencana masa 

depan hari hidupnya. Dengan demikian kegiatan menulis tidak semata-mata 

mempunyai berbagai manfaat, melainkan lebih daripada sesungguhnya penuh 

dengan daya tarik tersendiri bagi peminatnya. Menulis memiliki banyak makna 

dan manfaat. Ide dan pemikiran  seseorang akan lebih awet, menyebar luas, dan 

dapat dipelajari lagi jika dituangkan dalam bentuk tulisan (Sofyan 2006:34).  

Menurut Danial (2008:4) ada empat manfaat menulis, yaitu sebagai 

berikut. Pertama, dengan menulis kita bisa meuangkan gagasan, ide atau nilai 

dengan lebih leluasa dan terkontrol. Leluasa karena kita bisa menggali gagasan 

kita, lengkap dengan data dan kutipan pendukung. Gagasan kita juga terkontrol, 

karena sebelum tulisan kita termuat dan tersebar, kita bisa membaca ulang untuk 

bias melakukan proses editing (perbaikan). 

Kedua, dengan tulisan sebuah gagasan kita menjadi lebih luas. Yang 

dimaksud adalah tulisan yang disebarluaskan, baik melalui media cetak, buku, 

atau selebaran dan internet. Jadi dengan hanya berada di rumah, gagasan kita 

sudah dibaca ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Dengan demikian, kita 

bisa mempengaruhi banyak orang cukup dengan memainkan otak dan jari-jari kita 

di mesin tulis. 
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Ketiga, gagasan yang kita tulis dan tersebar tersebut akan terdokumentasi 

cukup lama. Beberapa lembaga yang akan medokumentasikan tulisan-tulisan kita 

yang termuat di koran, majalah, jurnal atau internet. Jika kita menulis buku, 

beberapa perpustakaan yang akan mengoleksinya. Dengan terdokumentasikan 

tulisan tersebut, maka gagasan kita akan melintas zamannnya dan akan 

menjumpai generasi-generasi sesudah kita. Jadi, tulisan adalah jejak sejarah yang 

paling berharga. 

Keempat, dengan menulis kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya untuk 

membuat proposal, menulis laporan, menulis hak wajib di media dan lain-lainnya. 

Tulisan juga bisa sebagai sarana promosi. Jadi tampak dengan jelas bahwa banyak 

manfaat yang kita peroleh jika kita menulis. 

Begitu besar manfaat menulis bagi pengembangan diri, baik intelektual, 

mental maupun sosial. Manfaat menulis tersebut pun bisa dirasakan sendiri 

maupun orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa manfaat menulis yaitu (1) menulis dapat mengembangkan daya inisiatif 

dan kreativitas, (2) menulis dapat melatih penulis memecahkan masalah, (3) 

menulis menuntut penulis untuk terus belajar secara aktif, (4) penulis dapat 

menjadi terbiasa berpikir dan berbahasa secara tertib dan teratur. Dengan menulis 

yang merupakan alat komunikasi tidak langsung kita dapat mengenali 

kemampuan dan potensi diri yang kita miliki, dapat mengembangkan gagasan,  
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membiasakan kita berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib, senantiasa 

bertambah daya pikirnya, daya imajinasinya bahkan tingkat kecerdasannya pun 

juga bertambah karena menulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. 

 

2.2.1.4 Ciri- ciri Tulisan yang Baik 

 Agar maksud dan tujuan sang penulis tercapai yaitu gagasan-gagasan yang 

dituangkan dalam sebuah tulisan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka 

penulis harus mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan 

perasaannya dalam bahasa tulis dengan baik. Untuk dapat mengetahui apakah 

tulisan yang ditulis itu baik atau tidak, ada beberapa ciri yang dapat dijadikan 

acuan.  

 

 Menurut Rosidi (2009:20) ciri-ciri tulisan yang baik sebagai berikut. 

(1) jujur, berarti tidak memalsukan gagasan atau sebuah ide karena kurang 

memiliki pengetahuan yang cukup terhadap apa yang ditulis; (2) jelas, berarti 

tidak membingungkan   para   pembaca  dengan   kalimat – kalimat kompleks 

dan penjelasan yang bertele-tele; (3) singkat, yaitu tidak 

memboroskan  waktu  para   pembaca  dengan  penjelasan-penjelasan yang 

dirasa tidak perlu; (4) tidak monoton, berarti tidak menggunakan kalimat yang 

berpola sama, panjang kalimat yang bervariasi dapat menghindari kebosanan 

pada diri pembaca. Tulisan yang baik juga ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) kesesuaian judul dengan isi tulisan; (2) ketepatan penggunaan 

ejaan dan tanda baca; (3) ketepatan dalam struktur kalimat; (4) kesatuan, 

kepaduan, dan kelengkapan dalam setiap paragraf.  
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Berdasarkan  pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri tulisan 

yang baik yaitu tulisan yang mampu mencerminkan kemampuan sang penulis 

dalam mengungkapkan pikiran atau gagasannya dalam bentuk tulisan serta 

mampu mencerminkan kemampuan sang penulis untuk menulis secara 

meyakinkan. Selain itu tulisan yang baik harus memenuhi kriteria (1) kesesuaian 

judul dengan isi tulisan; (2) ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca; (3) 

ketepatan dalam struktur kalimat; (4) kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan dalam 

setiap paragraf dan ditulis secara singkat, jelas, runtut, menggunakan bahasa yang 

sesuai kaidah gramatika, mudah dipahami serta bermakna bagi pembacanya.  

 

2.2.2 Karangan Deskripsi 

 Berikut ini dipaparkan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan 

karangan deskripsi. 

 

2.2.2.1 Hakikat Karangan Deskripsi  

Menurut Hartono (2000:78) karangan deskripsi adalah karangan yang 

melukiskan sesuatu secara objektif sampai kepada detail-detailnya secara 

mendalam dan sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya tentang 

sesuatu yang dilukiskan itu. Karangan ini bertujuan untuk memberikan perincian  
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atau detail  tentang objek sehingga seakan-akan mereka ikut melihat, mendengar, 

merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut.  

Sujanto (dalam Hartono 2000:79) menyatakan karangan deskripsi 

merupakan paparan tentang persepsi yang ditangkap oleh pancaindra. Segala 

sesuatu yang didengar, dicium, dilihat, dan dirasa melalui alat-alat sensori, yang 

selanjutnya dengan media kata-kata, hal tersebut dilukiskan agar dapat dihayati 

oleh orang lain.  

Syamsuddin (dalam Hartono 2000:79) menyatakan karangan deskripsi 

merupakan karangan ini pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang 

memaparkan sesuatu atau melukiskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman 

maupun pengetahuan penuturnya. Tujuan yang ingin dicapai dari karangan ini 

adalah tercapainya penghayatan yang agak imajinatif terhadap sesuatu sehingga 

pendengar atau pembaca merasakan seolah-olah ia sendiri yang mengalami dan 

mengetahuinya secara langsung.  

Mendeskripsikan adalah melukis gambar dengan kata tentang benda-

benda, manusia atau lokasi. Baik melukiskan maupun mendeskripsikan  berusaha 

untuk mentransformasikan sesuatu ke dalam bentuk yang paling mendekati 

dengan objek aslinya. Karangan deskripsi melukiskan keadaan, lahir atau batin, 

suatu benda. Tujuannya ialah memberi gambaran kepada pembaca mengenai  
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sesuatu yang dilukiskan, supaya pembaca mendapat kesan-kesan tersebut (Anwar 

2004:113). 

Sudiati (2005:57) berpendapat bahwa karangan deskripsi adalah karangan 

yang beretorika deskripsi yang tidak hanya menggambarkan barang yang maujud, 

tetapi juga barang yang tidak maujud dan yang kompleks.  

Kata deskripsi berasal dari bahasa latin describere yang berarti 

menggambarkan memerikan suatu hal. Dari segi istilah deskripsi adalah suatu 

bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya 

sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan 

merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Singkatnya, 

karangan deskripsi merupakan karangan yang kita susun untuk melukiskan 

sesuatu dengan maksud untuk menghidupkan kesan dan daya khayal yang 

mendalam pada si pembaca (Suparno dan Mohamad Yunus 2007:4.6).  

Karangan jenis ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang 

sesuatu, dengan sifat dan gerak-geriknya, atau sesuatu yang lain kepada pembaca. 

Sesuatu yang dapat dideskripsikan tidak hanya terbatas pada apa yang kita lihat 

dan kita dengar saja, tetapi juga yang dapat kita rasa dan kita pikir. Untuk 

mencapai tujuan deskripsi itu, kita tuntut untuk mampu memilih dan 

mendayagunakan kata-kata yang dapat memancing kesan serta citra indrawi dan 

suasana batiniah pembaca. Disamping itu, penulis karangan deskripsi  
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membutuhkan keterlibatan perasaan. Oleh karena itu, dalam menulis deskripsi 

kita harus mampu menghidupkan objek yang kita lukiskan sehidup-hidupnya, 

sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat apa yang kita lihat, dapat mendengar 

apa yang kita dengar, dan dapat merasakan apa yang kita rasakan. Kita mengajak 

pembaca mengalami apa yang kita alami.  

Nur’aini dan indriyani (2008:35) mengemukakan karangan deskripsi 

adalah karangan yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca 

merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan.  

Menurut Wibowo (2008:12) karangan deskripsi adalah karangan yang 

berisi lukisan atau penggambaran sesuatu. Dengan demikian pembaca seolah-olah 

dapat ,melihat, mendengar, dan merasakan sendiri hal yang dilukiskan itu. 

Deskripsi disebut juga lukisan. 

Asul (2006:64) berpendapat deskripsi adalah tulisan yang bertujuan 

memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, 

peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan kepada penulis. Dengan 

deskripsi yang baik pembaca dapat dibuat seolah-olah melihat, mendengar, 

merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis.  

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karangan 

deskripsi adalah sebuah karangan atau tulisan yang menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek atau barang tertentu, sehingga objek tersebut seolah-olah  
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hidup dan kita juga seakan-akan ikut merasakan apa yang dialami oleh objek 

tersebut. 

 

2.2.2.2 Langkah-langkah Menulis Karangan Deskripsi 

 Menurut Suparno dan Mohamad Yunus (2007:4.7), langkah-langkah 

dalam menulis karangan deskripsi adalah pertama, melatih diri mengamati 

sesuatu, dan kedua, melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin. 

Alkhadiah (dalam Suparno dan Mohamad Yunus 2007:4.8), berpendapat bahwa 

dalam menulis karangan deskripsi yang baik dituntut tiga hal, yaitu pertama, 

kesanggupan berbahasa kita yang memiliki kekayaan nuansa dan bentuk. Kedua, 

kecermatan pengamatan dan keluasan pengetahuan kita tentang sifat, ciri, dan 

wujud objek yang dideskripsikan. Ketiga, kemampuan kita memilih detail khusus 

yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan deskripsi.  

Nur’aini dan indriyani (2008:36) mengemukakan langkah-langkah menulis 

karangan adalah sebagai berikut: (1) menentukan tema, (2) membuat kerangka 

karangan. Sementara Kosasih (2008:10) menyebutkan penyusunan karangan 

sebaiknya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menentukan 

tema, topik, dan tujuan karangan, (2) merumuskan judul karangan, (3) menyusun 

kerangka karangan, (4) mengumpulkan bahan atau data, (5) mengembangkan  

 

 

 



 

 

40 

kerangka karangan, (6) cara pengakhiran dan penyimpulan, (7) menyempurnakan 

karangan. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun 

karangan deskripsi harus berdasarkan langkah-langkah karangan deskripsi antara 

lain: (1) mementukan topik terlebih dahulu, (2) menentukan tujuan, (3) 

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

menjabarkannya, dan (5) mengembangkan kerangka karangan. 

 

2.2.2.3 Aspek yang Dinilai dalam Menulis Deskripsi 

 Penilaian adalah usaha menemukan kadar keberhasilan. Keberhasilan 

yang akan dinilai dalam menulis karangan deskripsi dapat dilihat dari beberapa 

aspek. Menurut Haris dan Halim (dalam Nurgiantoro 2001:306) menyatakan 

bahwa unsur-unsur karangan adalah content (isi, gagasan yang dikemukakan), 

form (organisasi isi), grammar  (tata bahasan dan pola kalimat), style (gaya yang 

meliputi struktur dan kosakata), dan mechanies (ejaan). 

 The success of a piece of writing depends largerly on the writer’s 

vocabulary choices. In orde to communicate effectifely, writer need to know many 

words and to know those words well (Wagner dalam Pujihastuti 2010:31). Tujuan 

deskripsi sebagai salah satu bentuk pengembangan tulisan secara khusus 

disebutkan bahwa kualitasnya dalam menarik perhatian pembaca ditentukan oleh  
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dua hal yaitu persepsi dan kosakata. Persepsi sebagai salah satu kualitas tulisan 

deskripsi yang baik harus tajam dan jeli. Persepsi atau tanggapan ini tergantung 

pada dua hal, yakni pada rasa ingin tahu penulis dan pada pengembangan minat 

kepada orang lain serta dunia tempat kita hidup. Dengan demikian, tulisan 

deskripsi yang baik menuntut keunggulan pemanfaatan segala pengertian, 

perasaan, pendirian, terutama sekali pandangan penulis untuk mengamati apa-apa 

yang pernah ia alami secara sepintas sebelumnya. 

 Walaupun demikian, ketajaman persepi atau kejelian tanggapan penulis 

tidak akan banyak artinya jika tidak didukung memilih kata yang tepat guna. 

Kebanyakan kosakata serta kepandaian memanfaatkan secara tepat guna 

menyampaikan suatu pengalaman turut memegang peranan penting dalam usaha 

menghasilkan sesuatu tulisan deskripsi yang baik. 

 Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

yang akan dinilai dalam menulis deskripsi ialah keterlibatan pancaindra, ejaan dan 

tanda baca, dan pilihan kata atau diksi. 
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2.2.2.4 Karangan Deskripsi yang Baik 

 Tulisan yang baik ditinjau dari beberapa segi. Pertama, dari segi isi 

(masalah yang dituliskan). Secara ideal, isi atau masalah yang ditulis harus 

memenuhi kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu antara lain: (1) benar (artinya 

isi yang dituliskan itu mempunyai kebenarann yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah), (2) bermanfaat (ada gunanya), (3) baru (artinya bukan masalah 

yang basi), (4) menjunjung nilai kemanusiaan, (5) merangsang penyelesaian atau 

pemecahan masalah, (6) menarik (karena keunikannya). Kedua, dari segi 

penyajiannya, tulisan harus mudah  diikuti oleh pembaca. Gaya ini berkaitan erat 

dengan penataan atau pengaturan ide yang dikemukakan penulis. Ketiga, dari segi 

bahasa tulisan seharusnya mencerminkan penggunaan bahasa yang baik dan benar 

(Kelompok Studi Bahasa dan Sastra Indonesia 1991:99). 

 Dalam sebuah karangan yang baik harus memperhatikan beberapa hal 

berikut. 

1. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan 

kalimat yang lain yang membentuk alinea itu (Keraf 2001:67). Menurut 

Kosasih (2008:26) koherensi merupakan kekompakan antara gagasan yang 

dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kalimat-kalimat yang 

memiliki hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas satu-

satu gagasan utama. Tidak dijumpai satu pun kalimat yang menyimpang atau  
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pun loncat-loncatan pikiran yang membingungkan. Koherensi, menurut 

Oxford Advanced Leaner’s Dictionary“ koheren adalah melekat bersama 

dalam kelompok untuk membentuk kesatuan, atau kelogisan dan kemudahan 

untuk dimengerti (dalam Febiana 2010:35).  Berdasarkan pendapat di atas 

dapat dikatakan bahwa koherensi bisa diartikan sebagai kesatuan hubungan. 

2. Kohesi adalah sebuah kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama 

menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu (Keraf 2001:67).  Menurut Kosasih 

(2008:26) apabila koherensi berhubungan dengan isi, maka kohesi berkaitan 

dengan penggunaan kata-katanya. Dengan kata lain, kepaduan atau kohesi 

merupakan organisasi sintaktik, wadah kalimat-kalimat disusun secara padu 

dan padat untuk menghasilkan tuturan. Hal ini berarti pula bahwa kepaduan 

atau kohesi ialah hubungan antarkalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam 

strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu (Gutwinsky dalam 

Febiana 2010:36). 

Menurut Anwar (2004:118) syarat utama sebuah karangan yang baik ialah: 

1. Segi isi yang padat, dengan isi yang padat dimaksudkan kaya dengan buah 

pikiran yang asli atau “original”. 

2. Segi pengkajian yang logis, dengan pengkajian yang logis dimaksudkan 

mengemukakan hal yang masuk akal yang menggunakan tata bahasa, 

perbendaharaan kata, dan ejaan yang benar. 
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3. Segi penguraian yang teratur dan jelas, dengan penguraian yang teratur dan 

jelas dimaksudkan menjalin semua isi yang penting secara berkaitan rapat 

antara satu dengan yang lain menggunakan tata bahasa, perbendaharaan kata, 

dan ejaan yang benar. 

 Tujuan deskripsi sebagai salah satu bentuk pengembangan tulisan secara 

khusus disebutkan bahwa kualitasnya dalam menarik perhatian pembaca 

ditentukan oleh dua hal yaitu persepsi dan kosakata. Persepsi sebagai salah satu 

kualitas tulisan deskripsi yang baik harus tajam dan jeli. Persepsi atau tanggapan 

ini tergantung pada dua hal, yakni pada rasa ingin tahu penulis dan pada 

pengembangan minat kepada orang lain serta dunia tempat kita hidup.  

 Dengan demikian, karangan deskripsi yang baik menuntut keunggulan 

pemanfaatan segala pengertian, perasaan, pendirian, terutama sekali pandangan 

penulis untuk mengamati apa-apa yang pernah ia alami secara sepintas dengan 

memperhatikan sebelumnya harus diselaraskan dengan kohesi dan koherensi 

karangan yang memperhatikan tiga segi yaitu segi isi, segi penyajian, dan segi 

bahasa. 

  

2.2.3 Teknik Pembelajaran Menulis 

Salah satu komponen pembelajaran menulis karangan yang sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah cara pembelajaran menulis  
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karangan. Teknik merupakan suatu muslihat, tipudaya dalam menyajikan bahan. 

Teknik harus sejalan dengan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik 

bersifat implemantasi (Tarigan1999:3.5).   

Seperti kita ketahui dalam sebuah pembelajaran memiliki pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi. 

Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang 

dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik (PNFI:2009). 

Teknik pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses belajar 

mengajar. Guru dapat memilih dan menggunakan teknik-teknik pembelajaran 

yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran menulis. Oleh karena itu, seorang guru 

harus pandai memilih teknik yang tepat untuk sebuah materi pembelajaran.  

Teknik yang dapat digunakan sangat banyak, diantaranya: (1) teknik 

meniru (modeling); (2) teknik pemerian atau yang sering disebut mengarang 

bebas; (3) teknik objek langsung; (4) media gambar; (5) menyusun kembali; (6) 

menyelesaikan; (7) teknik menjawab peertanyaan; (8) teknik paraphrase; dan (9) 

teknik kata kunci. Selain itu ada teknik menyusun menyusun atau membangun 

kalimat dapat dilakukan dengan cara seperti (1) menjawab pertanyaan; (2) 

melengkapi kalimat (3); memperbaiki susunan kalimat; (4) memperluas kalimat; 

(5) substitusi; dan (6) transformasi. 
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 Teknik yang lain adalah teknik memperkenalkan karangan yang digunakan 

dalam taraf menulis paragraf atau wacana. Siswa harus mengenal berbagai bentuk 

tulisan atau karangan. Oleh karena itu, ada dua cara yang dapat dilakukan seperti. 

1. Baca dan Tulis 

Teknik ini terlebih dahulu guru harus mempersiapkan model tulisan yang 

Relatif pendek seperti paragraf, bait puisi, dan lain sebagainya. Model ini 

diperbanyak dan dibagikan kepada siswa. Siswa membacanya kemudian menyalin 

ke dalam buku kerjanya, namun salinan tersebut harus sama dengan model asli. 

2. Simak dan Tulis 

Teknik pembelajaran ini sama dengan teknik pembelajaran baca dan tulis. 

Namun, keduanya tidak serupa betul. Siswa menyimak kemudian melukiskannya 

dalam buku kerja mereka.Teknik menyusun wacana dalam pembelajaran menulis 

karangan merupakan teknik pembelajaran menulis secara bebas. Siswa bebas 

dalam menentukan judul, siswa bebas dalam menjabarkan kalimat judul menjadi 

topik, siswa bebas melengkapi kalimat topik dengan kalimat pengembang 

sehingga tersusun sebuah paragraf. Akhirnya siswa pun bebas menyusun dan 

mengatur aturan dan posisi paragraf sehingga tersusun wacana yang baik. 
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2.2.3.1  Teknik Kata Kunci 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:54) kata kunci adalah (1) 

kata atau ungkapan yang mewakili konsep atau gagasan yang menandai suatu 

zaman atau suatu kelompok; (2) kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang 

telah disebutkan. 

 Suyatno (2004:73) mengemukakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan kata kunci bertujuan agar siswa dapat menentukan kata yang dapat 

mewakili isi bacaan atau isi tulisan. Saat diberikan satu lembar tulisan, siswa 

dapat memaknai tulisan tersebut dengan minimal lima kata. Umpamanya, setelah 

siswa diberikan tulisan Surabaya, siswa langsung menulis kata kemacetan, 

kumuh, banjir, polusi, dan sibuk. Alat yang diperlukan fotokopi tulisan yang 

sesuai dengan tema pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan perseorangan 

maupun kelompok.  

Cara menerapkan teknik kata kunci dalam pembelajaran: (1) guru 

memberikan pengantar; (2) siswa membentuk kelompok; (3) guru memberikan 

lembar tulisan; (4) siswa mengidentifikasi tulisan; (5) setelah 

mengidentifikasikan, siswa mendiskusikan kata kunci yang cocok minimal 5 kata; 

(6) kemudian wakil kelompok menyampaikan laporan di hadapan kelompok lain; 

(7) kelompok lain mengomentari laporan yang disampaikan tersebut; (8) siswa  
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menarik simpulan dari aktivitas yang mereka lakukan; (9) guru merefleksikan 

pembelajaran hari itu. 

Teknik kata kunci yang dikemukakan oleh Suyatno di atas secara khusus 

digunakan untuk pembelajaran kosakata dalam aspek bahasa. Prinsipnya yaitu 

melahirkan kosakata baru. Pemberian kata kunci ini akan mendorong siswa 

menentukan pilihan kata (diksi) yang tepat untuk mengekspresikan pikiran dan 

perasaannya dalam bentuk karangan deskripsi. Misalnya  ada kata kunci “merah” 

dan “harum”, siswa dapat menuliskan kailmat dengan kata-kata”bunga mawar 

merah beraroma harum” atau bisa juga dengan kalimat “bunga yang memiliki 

aroma harum salah satunya adalah bunga mawar merah”. 

 

2.2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Teknik Kata Kunci  

 Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi teknik kata kunci sangat 

cocok untuk dipergunakan. Kelebihan teknik kata kunci adalah siswa lebih 

memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran dan siswa yang lebih pandai 

mengajari siswa yang kurang pandai, sedangkan kelemahan teknik kata kunci 

adalah teknik ini hanya dapat diaplikasikan untuk mata pelajaran tertentu dan 

untuk siswa yang pasif mengambil jawaban dari temannya. 
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2.2.4  Media Objek Langsung 

Media termasuk sarana yang digunakan oleh pengajar dalam kegiatan 

belajar mengajar. Penyampaian materi pembelajaran memerlukan alat atau media. 

Alat (alat peraga) ini diperlukan untuk membantu memperjelas siswa pada hal-hal 

yang belum dipahami. 

 

3.4.1.2.1 Hakikat Media Objek Langsung 

Kata media secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 

kata jamak dari medium (dari bahasa latin) yang artinya perantara (between). 

Makna umumnya adalah apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi ke penerima informasi (Prastati 2005:3).  

Sudjana dan Rivai (2007:1) mengemukakan bahwa media pengajaran 

sebagai alat bantu mengajar yang ada dalam komponen metodologi, sebagai salah 

satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru.  

Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media 

pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Penggunaan media 

mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media 

harus juga merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain 

memberikan rangsangan belajar yang baru. Media yang baik juga akan 

mengaktifkan pembelajaran dalam memberikan tanggapan, umpan balik akan 

mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. 
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Pribadi dan Putri (2005:4) mengemukakan bahwa media objek langsung 

merupakan media sederhana, termasuk jenis media visual yang tidak 

diproyeksikan, dan tidak membutuhkan tenaga listrik. Media ini sangat sederhana, 

tidak membutuhkan pesawat atau proyeksi. Media ini cocok digunakan oleh para 

guru dilingkungan kita dibandingkan dengan media-media yang lain. Faktor-

faktor seperti tidak adanya listrik, daerah terpencil, dana yang rendah, tidak 

menjadi faktor yang berarti karena media ini sangat praktis. Hanya dengan benda-

benda atau hal-hal yang ada di sekitar lingkungan anak didik saja telah 

memberikan kontribusi yang mendukung dalam pembelajaran. Walaupun 

demikian media ini mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih hidup 

dan lebih menarik. 

Objek langsung atau realita merupakan benda yang sebenarnya (objek) 

dalam bentuk utuh (Hastuti dalam Janah 2010:46). Guru menunjukkan objek 

kepada siswa di depan kelas, misalnya sebuah tanaman, binatang, patung, vas 

bunga, mobil-mobilan, mata uang, dan sebagainya. Objek langsung adalah alat 

bantu pengajaran visual yang paling dekat hubungannya dengan pengalaman 

langsung yang dihayati sepenuhnya oleh siswa. Sebagi contoh, binatang yang 

sebenarnya (kucing), tidak hanya dapat diamati, melainkan juga dapat didengar 

suaranya dan dilihat gerakannya. 
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Menulis objek langsung bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat 

berdasarkan objek yang dilihat. Guru menyajikan objek secara langsung di depan 

kelas, misalnya boneka, vas bunga, mobil-mobilan, dan lain-lain. Dari objek 

tersebut siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan objek 

yang dilihatnya. Alat yang dibutuhkan adalah objek-objek yang bervariasi sesuai 

dengan tema pembelajaran. Upayakan objek yang disajikan sesuai dengan tema 

pembelajaran pada hari itu. Guru dapat memilih objek yang cocok dengan 

karakteristik siswa. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

objek langsung merupakan media pembelajaran yang berupa objek-objek seperti 

benda-benda, fenomena, yang ada di sekitar siswa yang disajikan secara langsung 

atau nyata di depan siswa. Penggunaan media secara kreatif dapat memungkinkan 

siswa belajar lebih banyak dan meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

 

3.4.1.2.2 Fungsi dan Manfaat Media Objek Langsung 

Menurut Prastati (2005:6-9) ada beberapa fungsi media objek langsung, 

di antaranya:  

a. penyampaian materi dapat diseragamkan, 

b. proses pembelajaran menjadi lebih menarik, 
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c. proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, 

d. jumlah waktu belajar mengajar dapat lebih efektif, 

e. kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, 

f. proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, 

g. sikap positif siswa terhadap bahan belajar maupun terhadap proses belajar itu 

sendiri dapat ditingkatkan, 

h. peranan guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Di samping fungsi tersebut, perlu diingat bahwa media selalu memberi 

informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik secara individual 

maupun kelompok. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007:2) manfaat media pengajaran dalam 

proses belajar siswa antara lain: 

a. pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, 

b. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, 

c. metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, 
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d. siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab siswa tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. 

Yunus (dalam Arsyad 2007:16) mengemukakan bahwa manfaat media 

pembelajaran yang paling besar pengaruhnya bagi indra dan lebih dapat menjamin 

pemahaman…orang yang mendengarkan saja tidaklah sama tingkat 

pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang dialaminya dibandingkan dengan 

mereka yang melihat dan mendengar. Selain itu Ibrahim (dalam Arsyad 2007:16) 

manfaat media pembelajaran dapat membawa dan membangkitkan rasa senang 

dan gembira bagi murid-murid dan memperbaiki semangat mereka...membantu 

memantapkan pengetahuan pada benak para siswa serta menghidupkan pelajaran.  

Arsyad (2007:21) mengemukakan bahwa media berfungsi untuk tujuan 

instruksi dimana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa 

baik dalam benak maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran dapat terjadi.  

Berdasarkan beberapa pengertian tentang tujuan, fungsi dan manfaat 

media objek langsung di atas, dapat ditarik simpulan bahwa dengan adanya media 

objek langsung siswa dapat menulis dengan cepat berdasarkan objek yang dilihat 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa mendapatkan kemudahan dalam 

menulis karangan deskripsi.  
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3.4.1.2.3 Kriteria Pemilihan Media Objek Langsung 

Dalam memilih media untuk kepentingan pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan media objek langsung sebaiknya memperhatikan     

alasan pemilihan media objek langsung sebagai berikut. 

a) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran; artinya media objek langsung yang 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  

b) Dukungan terhadap isi pembelajaran; artinya bahan pembelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan media 

objek langsung agar mudah dipahami siswa. 

c) Kemudahan memperoleh media objek langsung; artinya media objek 

langsung yang diperlukan mudah diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat 

oleh guru, tanpa biaya yang mahal di samping sederhana dan praktis 

penggunaanya. 

d) Keterampilan guru dalam menggunakannya; apapun jenis media objek 

langsung yang diperlukan guru dapat mempergunakannya dalam proses 

pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan medianya, tetapi 

dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya pada interaksi belajar 

siswa dengan lingkungannya. 

e) Tersedianya waktu untuk menggunakannya; sehingga media objek langsung 

dapat bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung 

didalamnya dapat dipahami siswa (Sudjana dan Rivai 2007:4-5). 

Dengan kriteria media objek langsung di atas, guru dapat lebih mudah 

menggunakan media objek langsung yang dianggap tepat untuk membantu 

mempermudah  tugas-tugasnya dalam mengajar atau sebagai pengajar. Kehadiran 

media objek langsung dalam pembelajaran jangan dipaksakan sehingga 

mempersulit tugas guru, tetapi harus mempermudah guru dalam menjelaskan 

bahan pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan objek langsung 

sebagai media pembelajaran menulis karangan deskripsi. Media objek langsung 

ini digunakan sesuai dengan kriteria pemilihan media dan disesuaikan dengan 

materi menulis karangan deskripsi. 

 

3.4.1.2.4 Media Objek Langsung yang digunakan dalam Menulis 

Karangan 

Deskripsi 

Pribadi dan Putri (2005:4) mengemukakan bahwa media objek langsung 

merupakan media sederhana, termasuk jenis media visual yang tidak 

diproyeksikan, dan tidak membutuhkan tenaga listrik. Media ini sangat sederhana, 

tidak membutuhkan pesawat atau proyeksi. Media ini cocok digunakan oleh para 

guru dilingkungan kita dibandingkan dengan media-media yang lain. Faktor- 
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faktor seperti tidak adanya listrik, daerah terpencil, dana yang rendah, tidak 

menjadi faktor yang berarti karena media ini sangat praktis. Hanya dengan benda-

benda atau hal-hal yang ada di sekitar lingkungan anak didik saja telah 

memberikan kontribusi yang mendukung dalam pembelajaran. Walaupun 

demikian media ini mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih hidup 

dan lebih menarik. 

Dalam penelitian media objek langsung yang digunakan adalah bunga-

bunga hidup pada siklus I. Adanya bunga-bunga hidup bermanfaat bagi siswa 

siswa untuk dapat mengidentifikasi dengan pancaindranya dan merangkai bunga-

bunga hidup tersebut dalam vas bunga menjadi satu rangkaian bunga yang indah. 

Dengan begitu siswa dapat memaksimalkan penggunaan pancaindranya dalam 

menulis karangan deskripsi sehingga siswa akan mudah dalam menulis karangan 

deksripsi. Media objek langsung untuk siklus II berbeda dengan media objek 

langsung siklus I. Pada siklus II media objek langsung menyesuaikan keinginan 

siswa menggunakan media objek langsung apa. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

bisa berlatih menyediakan sendiri objek langsung dan memilih objek langsung 

yang tepat dan benar-benar sesuai dengan keinginan mereka.  

Menulis objek langsung bertujuan agar siswa dapat menulis dengan cepat 

berdasarkan objek yang dilihat. Guru menyajikan objek secara langsung di depan 

kelas, misalnya boneka, vas bunga, mobil-mobilan, dan lain-lain. Dari objek  
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tersebut siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan objek 

yang dilihatnya. Alat yang dibutuhkan adalah objek-objek yang bervariasi sesuai 

dengan tema pembelajaran. Upayakan objek yang disajikan sesuai dengan tema 

pembelajaran pada hari itu. Guru dapat memilih objek yang cocok dengan 

karakteristik siswa. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

objek langsung merupakan media pembelajaran yang berupa objek-objek seperti 

benda-benda, fenomena, yang ada di sekitar siswa yang disajikan secara langsung 

atau nyata di depan siswa. 

 

3.4.1.2.5 Kelebihan dan Kelemahan Media Objek Langsung 

Kelebihan media objek langsung merupakan media sederhana, tidak 

diproyeksikan, dan tidak membutuhkan tenaga listrik. Media ini sangat sederhana, 

tidak membutuhkan pesawat atau proyeksi untuk menggunakannya. Media ini 

sangat praktis karena hanya dengan benda-benda atau hal-hal yang ada di sekitar 

lingkungan anak didik saja telah memberikan kontribusi yang mendukung dalam 

pembelajaran.  

Kelemahan media objek langsung ini adalah sulit memantau apakah semua 

murid dapat memperhatikan dengan teliti, kemungkinan bisa terjadi gangguan 

seperti kenakalan siswa, dan membosankan jika terlalu lama dipasang. Walaupun  
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demikian media ini mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih hidup 

dan lebih menarik sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi.  

 

3.4.1.2.6 Prinsip Penggunaan Media Objek Langsung dalam Menulis 

 Karangan Deskripsi 

Dengan media ini, siswa diharapkan dapat menulis karangan deskripsi 

secara runtut, logis, dan sistematis berdasarkan objek yang dilihatnya.  

Menurut Suyatno (2004:82) penerapan media objek langsung dalam 

pembelajaran menulis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

Cara menerapkan (1) guru menyampaikan pengantar, (2) guru memajang 

bebepara objek di depan kelas, (3) setelah siswa melihat objek tersebut, siswa 

mulai mengidentifikasi objek, (4) siswa membuat tulisan secara runtut dan 

logis, (5) guru bertanya kepada siswa tentang alasan tulisan yang dibuatnya, 

dan (6) guru merefleksikan pembelajaran tersebut. 

 

Cara menerapkan media ini adalah 1) guru memberikan pengantar 

tentang kegiatan yang akan dijalankan siswa, (2) guru memajang objek di depan 

kelas, 2) siswa mengidentifikasi objek tersebut, 3) siswa mendiskusikan tentang 

hasil identifikasinya teman sekelompoknya, 4) hasil diskusi kelompok berupa 

kalimat yang runtut dan logis, 5) siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, 6) guru 

merefleksikan aktivitas belajar yang dilakukan siswa. 
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2.2.5   Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi dengan Teknik Kata 

Kunci dan Media Objek Langsung  

 Pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Kabupaten Grobogan masih perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan kurangnya 

perbendaharaan kosakata yang dikuasai siswa, metode ceramah yang diterapkan 

oleh guru selama ini hanya memposisikan siswa sebagai objek belajar, bukan 

subjek belajar. Siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Pengunaan metode 

ceramah menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa. Siswa juga enggan 

memperhatikan penjelasan guru. Guru menjelaskan tanpa penggunaan media 

apapun. Penugasan diberikan dengan menyuruh siswa mendeskripsikan sesuatu. 

Hal ini membuat siswa hanya membayangkan objek yang hendak dideskripsikan. 

Ketidakkonkretan objek yang hendak dideskripsikan membuat siswa tidak optimal 

dalam menggambarkan objek tersebut. Hal ini menyebabkan hasil yang diperoleh 

siswa pada keterampilan menulis karangan deskripsi masih belum optimal. 

 Pada penelitian ini peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 

dilakukan dengan teknik kata kunci dan menggunakan media objek langsung.  Hal 

itu dilakukan karena dengan teknik kata kunci memberikan kata kunci yang dapat 

membantu siswa yang perbendaharaan kosakatanya sedikit bisa bertambah 

perbendaharaan kosakatanya, sehingga memudahkan siswa  untuk menuangkan 

gagasannya dalam bentuk karangan deskripsi. Media objek langsung, cara proses  
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pembelajaran dilakukan dengan menghadirkan objek di depan siswa, sehingga 

siswa tidak merasa bosan dan tidak merasa kesulitan pada saat belajar dan proses 

belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Dengan cara menghadirkan objek di 

depan siswa, diharapkan siswa akan lebih mudah menangkap dan memahami 

materi menulis deskripsi yang telah disampaikan guru.   

 Pembelajaran menulis karangan khususnya karangan deskripsi diajarkan di 

kelas V Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah siswa mampu 

menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata 

dan penggunaan ejaan. Dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai tersebut, 

maka indikatornya adalah: (1) siswa mampu menemukan ciri-ciri objek yang 

disajikan, (2) siswa mampu mengembangkan butir-butir pokok karangan menjadi 

karangan deskripsi yang utuh, (3) siswa mampu menyunting karangan deskripsi 

dengan pilihan kata dan ejaan kata yang tepat. Materi pembelajaran untuk 

membelajarkan kompetensi dasar ini adalah tentang menulis karangan deskripsi. 

Langkah-langkah pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik 

kata kunci dan media objek langsung adalah: (1) guru melakukan apersepsi, (2) 

siswa dan guru bertanya jawab tentang karangan deskripsi, (3) siswa membentuk 

kelompok menjadi 5 kelompok tiap-tiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa, (4) siswa 

memahami contoh karangan deskripsi, (5) siswa menemukan pengertian dan ciri-

ciri karangan deskripsi, dan guru menyampaikan langkah-langkah menulis  
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karangan deskripsi,  (6) guru menyajikan objek langsung di depan kelas, (7) siswa 

mengidentifikasi ciri-ciri objek yang disajikan, (8) siswa merangkai objek 

langsung menjadi satu rangkaian yang indah, (9) siswa memilih kata kunci sesuai 

dengan objek yang disajikan dengan cara berdiskusi, (10) perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan diskusi, (11) kelompok lain mengomentari laporan diskusi 

yang disampaikan, (12) siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing, (13) 

siswa merangkai kata kunci menjadi beberapa kalimat dengan sebagai kerangka 

karangan deskripsi, (14) siswa mengembangkan kerangka karangan menjadi 

karangan deskripsi yang utuh,  (15) siswa menyunting karangan milik temanya, 

(16) siswa membacakan hasil karangan deskripsinya di depan kelas, (17) siswa 

dan guru menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

 Keterampilan menulis memerlukan berbagai metode, teknik, media, dan  

pelatihan menulis yang tepat dengan latihan secara terus menerus. Hal ini 

berdasarkan pada alasan bahwa keterampilan menulis bukan merupakan bakat 

alami yang dengan sendirinya dapat dimiliki oleh seseorang. Untuk memiliki 

kemampuan menulis yang baik, diperlukan beberapa keterampilan dan pelatihan 

yang memadai. Kemampuan ini meliputi kemampuan memahami, 

mengembangkan gagasan, struktur kalimat, koherensi, diksi, ejaan dan tanda baca. 
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Kemampuan menulis siswa kelas V SD N 7 Wirosari Kabupaten 

Grobogan masih kurang. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut dengan mengubah model dan media. Salah satunya dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung. Dalam penggunaan teknik kata kunci dan media 

objek langsung, guru berperan sebagai fasilitator sehingga siswa berperan aktif 

pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

Tujuan digunakanya teknik kata kunci dan media objek langsung 

diharapkan dapat menjadi model dan media pembelajaran yang dapat mengatasi 

kesulitan siswa dalam belajar, khususnya dalam menulis karangan deskripsi. 

Melalui model dan media pembelajaran tersebut, siswa dikondisikan dengan 

dihadapkan secara langsung pada objek yang akan ditulis. Walaupun media ini 

sederhana, tapi mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang tidak 

membosankan, lebih hidup, dan lebih menarik sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi. 

Penggunaan teknik kata kunci dan media objek langsung dalam 

pembelajaran ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan dalam menulis karangan 

deskripsi siswa kelas V SD N 7 Wirosari Kabupaten Grobogan. Dalam 

penggunaan model dan media ini diharapkan siswa dapat aktif berperan serta 

dalam kegiatan pembelajaran, termotivasi menjadi lebih baik oleh suasana 

kompetensi yang muncul, bergembira dalam proses pembelajaran, dan semakin  
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mudah  dalam menuangkan gagasan-gagasan atau imajinasi tentang objek yang 

dilihatnya dalam bentuk karangan deskripsi.  

Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir disajikan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

2.5  Hipotesis Tindakan Kelas 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media objek langsung pada siswa kelas V SD N 7 

Wirosari Kabupaten Grobogan meningkat dan perilaku siswa dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi juga mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat relatif dengan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan 

praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional (Subyantoro 2007:7). 

Penelitian ini berbasis kelas karena dilakukan dengan melibatkan komponen yang 

terdapat di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, meliputi siswa, materi 

pelajaran, dan teknik pembelajaran.  

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan sistem siklus. Setiap siklus 

terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Dalam proses siklus pertama, apabila pemecahan masalah belum terselesaikan 

maka dilanjutkan pada siklus selanjutnya. Kekurangan pada siklus pertama 

diperbaiki pada siklus selanjutnya.  

Jadi tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk memperbaiki 

pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penelitian 

ini terdapat dua siklus yang masing-masing terdiri atas empat tahap yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Desain siklus penelitian tindakan 

kelas menurut Tripp (dalam Subyantoro 2007:25). Untuk memperjelas prosedur 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Prasiklus                                                                                   

                            Siklus I                                 Siklus II         

             R                            T          R                         T 

 

                                                                             
                                        O                                              O 

Bagan 3.1  Desain Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan 

P : Perencanaan  

RP : Revisi perencanaan  

T : Tindakan 

R : Refleksi 

O : Observasi 

 

3.1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I 

Proses penelitian kelas dalam siklus I terdiri atas empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Proses penelitian tersebut dapat 

diuraikan sebagi berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I ini dilakukan persiapan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan membuat rencana pembelajaran terlebih 

dahulu. Rencana pembelajaran ini merupakan program kerja peneliti dalam 

melakukan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
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Selain itu, peneliti menyiapkan materi yang akan diujikan dengan tes 

menulis karangan deskripsi beserta kriteria penilaiannya. Peneliti juga 

menyiapkan lembar obsevasi, lembar catatan harian, lembar catatan lapangan, dan 

lembar wawancara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memperoleh 

data tes dan nontes. Setelah menyiapkan alat tes dan nontes, peneliti berkoordinasi 

dengan guru kelas tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran menulis 

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

yang dilakukan yaitu melaksanakan proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung meliputi tiga tahap 

proses pembelajaran, yaitu tahap pendahuluan, tahap kegiatan inti, dan tahap 

penutup.  

1) Pertemuan pertama 

Tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah tahap pendahuluan. 

Pada tahap pendahuluan ini, peneliti mengkondisikan siswa agar siap dan tertarik 

melaksanakan proses pembelajaran. Tahap ini berisi beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mempersiapkan dan mengarahkan siswa 

supaya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik yang meliputi antara lain: 

(1)  guru melakukan apersepsi berupa tanya jawab mengenai materi yang akan 

disampaikan dalam pembelajaran, (2) guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
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manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. 

Tahap kedua dalam proses pembelajaran adalah kegiatan inti,  yaitu 

melaksanakan kegiatan mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung meliputi: (1) guru 

memberikan penjelasan tentang teknik kata kunci dan media  objek langsung, (2) 

siswa dan guru bertanya jawab tentang karangan deskripsi, (3) siswa membentuk 

kelompok menjadi 5 kelompok (terdiri 4-5 siswa secara heterogen, (4) siswa 

memahami contoh karangan deskripsi, (5) siswa menemukan pengertian dan ciri-

ciri karangan deskripsi, dan guru menyampaikan langkah-langkah menulis 

karangan deskripsi,  (6) guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai dengan objek 

yang disajikan, (7) siswa merangkai dan mengidentifikasi ciri-ciri objek tersebut, 

(8) siswa mendiskusikan hasil identifikasinya berupa kalimat menggunakan kata 

kunci yang tersedia, (9) siswa diminta kembali ke tempat duduknya masing-

masing (tidak berkelompok), (10) siswa diminta merangkai dan mengembangkan 

kalimat-kalimat sederhana menjadi karangan deskripsi.  

Tahap ketiga dalam proses pembelajaran adalah tahap penutup. Tahap 

penutup yaitu tahap akhir dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Tahap ini meliputi beberapa bagian, antara lain: (1) siswa bersama guru 

menyimpulkan materi pembelajaran, (2) siswa bersama guru merefleksikan 

tentang proses dan hasil belajar yang didapat siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, (3) guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk 

menulis karangan deskripsi.  
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2).  Pertemuan Kedua 

Tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah tahap pendahuluan. 

Pada tahap pendahuluan ini, peneliti mengkondisikan siswa agar siap dan tertarik 

melaksanakan proses pembelajaran. Tahap ini berisi beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mempersiapkan dan mengarahkan siswa 

supaya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik yang meliputi antara lain: 

(1)  guru melakukan apersepsi berupa tanya jawab mengenai materi yang akan 

disampaikan dalam pembelajaran, (2) guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. 

Tahap kedua dalam proses pembelajaran adalah kegiatan inti. Tahap 

kegiatan inti yaitu tahap melaksanakan kegiatan mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung. Tahap 

ini meliputi beberapa kegiatan, antara lain: (1) siswa mengulas kembali materi 

yang diberikan guru pada pertemuan sebelumnya, (2) siswa dan guru bertanya 

jawab tentang ejaan dan tanda baca, (3) guru membagikan hasil pekerjaan mereka 

pada pertemuan sebelumnya, (4) siswa membaca karangan deskripsi milik 

temanya, (5) siswa menyunting karangan deskripsi sesuai dengan ejaan dan tanda 

baca yang benar. 

Tahap ketiga dalam proses pembelajaran adalah tahap penutup. Tahap 

penutup yaitu tahap akhir dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Tahap ini meliputi beberapa bagian, antara lain: (1) siswa membacakan 

hasil menyunting, (2) siswa membacakan hasil karangan deskripsinya di depan 
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kelas, (3) siswa dan guru merefleksikan pembelajaran, (4) siswa dan guru 

bersama-sama mengisi alat bantu observasi seperti catatan harian siswa, catatan 

lapangan bagi guru, dan wawancara. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yang 

dititikberatkan pada segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, 

baik aktivitas siswa maupun respon terhadap model dan media yang digunakan 

selama penelitian berlangsung. Observasi dilakukan peneliti dengan bantuan guru 

pengampu untuk melakukan penelitian sesuai dengan lembar observasi yang telah 

disiapkan. Semua data diambil dari observasi, yaitu mengamati segala perilaku 

siswa dan melakukan wawancara. Semua data yang diperoleh pada siklus I 

dijadikan acuan dalam perbaikan siklus dan dijadikan bahan refleksi. 

Kegiatan observasi diawali dengan melakukan wawancara selama 15 menit 

sebelum pembelajaran dimulai kepada siswa yang dipilih. Setelah itu dilanjutkan 

dengan siswa menuliskan catatan harian, dan dokumentasi selama pembelajaran 

oleh rekan peneliti. Lembar catatan harian diisi ketika siswa setelah proses inti 

pembelajaran, tepatnya sesegera mungkin setelah evaluasi. Pengisian lembar 

catatan lapangan  dan lembar observasi diisi oleh guru selama proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Setelah pembelajaran diakhiri, guru 

melakukan wawancara kedua. 
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3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengkaji 

pembelajaran pada siklus I. Setelah pelaksanaan tindakan, penulis melakukan 

analisis terhadap hasil tes, hasil observasi, hasil catatan harian, hasil catatan 

lapangan, dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui (1) kelebihan dan kekurangan model yang dilakukan oleh guru dalam 

proses pembelajaran siklus I dan (2) tindakan-tindakan yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran.  

Berdasarkan hasil refleksi ini, dapat diketahui bahwa teknik kata kunci dan 

media  objek langsung yang digunakan untuk menulis karangan deskripsi cukup 

banyak disukai siswa. Hal ini terlihat pada minat dan antusias siswa saat 

mengikuti pembelajaran. Adanya minat pada diri siswa saat mengikuti 

pembelajaran mengakibatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi akan meningkat. 

 Namun, pada siklus I siswa belum sepenuhnya melakukan tahapan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi teknik kata kunci dan media  objek 

langsung dengan baik. Hal ini karena siswa baru pertama kali mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung, sehingga beberapa siswa masih bingung ketika mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi pada saat berlangsung. 

 Selanjutnya, setelah melihat tersebut peneliti mencari permasalahan untuk 

menemukan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Masalah atau 

kekurangan-kekurangan pembelajaran menyusun karangan pada siklus I dapat 
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diatasi dengan: (1) memberikan penjelasan ulang dan lebih lanjut kepada siswa, 

dan (2) melakukan penjelasan pada kelompok-kelompok. 

 Hasil tes kompetensi menulis karangan deskripsi pada siklus I 

menunjukkan bahwa  dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung, 

kemampuan menulis karangan deskripsi siswa mengalami peningkatan dari 

prasiklus, yaitu dari kategori kurang atau nilai rata-rata 53,16 menjadi kategori 

cukup atau nilai rata-rata 64,74 pada siklus I. Nilai rata-rata pada siklus I masih 

belum memenuhi target ketuntasan yang diharapkan, yaitu 70. Penelitian tersebut 

ditunjukkan pada siklus II oleh peneliti karena hasil tersebut masih dalam kategori 

cukup dan belum memenuhi target kriteria ketuntasan minimal. Oleh karena itu, 

perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai nilai rata-rata kelas dalam kategori baik 

dengan rentang nilai 70-84 atau kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100 

dan perubahan perilaku yang positif dalam proses pembelajaran pada siklus II. 

 Dengan demikian, tindakan siklus II perlu segera dilakukan untuk 

mengatasi kekurangan-kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

pada siklus I. 

 

3.1.2 Prosedur Tindakan pada Siklus II 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, maka perlu dilakukan tindakan untuk 

memperbaiki hasil pada proses tindakan siklus I. Proses tindakan siklus II 

merupakan kelanjutan dari siklus I. Hasil refleksi siklus I diperbaiki pada siklus II. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II ini pada dasarnya hampir sama 

dengan tindakan pada siklus I, yaitu sebagai berikut. 
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3.1.2.1 Perencanaan 

Perencanaan pada siklus II ini berdasarkan temuan pada siklus I dan 

perbaikan dari kekurangan pada siklus I. Tahap perencanaan ini berupa rencana 

kegiatan berupa langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk 

memecahkan masalah yang ada. Rencana pembelajaran ini meliputi: (1) membuat 

perbaikan rencana pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung, (2) menyiapkan  instrumen penelitian yang 

berupa lembar observasi, lembar catatan harian, lembar catatan lapangan, dan 

lembar wawancara untuk memperoleh data nontes dari siklus II, (3) menyiapkan 

soal menulis karangan deskripsi yang akan digunakan dalam evaluasi hasil belajar 

siklus II, dan (4) berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia dan teman sejawat untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian.  

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran pada 

siklus II berbeda dengan siklus I. Sebelum siswa menulis karangan deskripsi 

dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I. Selain 

itu, guru juga memberikan objek yang lebih akrab dengan siswa. Siswa juga 

diberikan arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan kegiatan menulis 

deskripsi pada siklus II menjadi lebih baik. Selama melakukan kegiatan menulis 

deskripsi, siswa diberi motivasi agar timbul minat dan kreativitas sesuai dengan 

kemampuan masing-masing siswa. 
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Tindakan yang dilakukan peneliti dalam meneliti proses pembelajaran 

menulis karangan deskripsi pada siklus II ini sesuai dengan perencanaan dan 

tindakan yang telah disusun. Tindakan ini meliputi tiga tahap, yaitu tahap 

pendahuluan, tahap kegiatan inti, dan tahap penutup.  

1).  Pertemuan Pertama 

Tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah tahap pendahuluan. 

Tahap pendahuluan yaitu tahap pengkondisian siswa agar siap melaksanakan 

proses pembelajaran. Tahap pendahuluan ini meliputi beberapa langkah, antara 

lain: (1) guru memberikan umpan balik mengenai hasil pembelajaran yang telah 

diperolah pada pembelajaran sebelumnya, (2) guru menjelaskan kepada siswa 

manfaat pembelajaran dan kompetensi yang akan dicapai apabila pembelajaran 

berhasil dilaksanakan, (3)  guru dan siswa bertanya jawab tentang kesulitan 

menulis karangan deskirpsi pada pembelajaran sebelumnya. 

Tahap kedua dalam proses pembelajaran adalah kegiatan inti. Tahap 

kegiatan inti yaitu tahap melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung. Tahap ini meliputi 

beberapa kegiatan, antara lain: (1) guru menjelaskan kesalahan-kesalahan yang 

harus diperbaiki siswa dalam hal menulis karangan deskripsi, (2) guru 

menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menulis 

karangan deskripsi terutama tentang struktur karangan, penggunaan ejaan dan 

tanda baca, (3) siswa membentuk kelompok menjadi 5 kelompok tiap-tiap 

kelompok terdiri atas 4-5 siswa,  (4) siswa memahami contoh karangan deskripsi, 

(5) guru menyajikan objek di depan kelas, (6) guru menyajikan beberapa kata 
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kunci sesuai dengan objek yang disajikan, (7) siswa merangkai dan 

mengidentifikasi ciri-ciri objek tersebut, (8) siswa mendiskusikan hasil 

identifikasinya berupa kalimat menggunakan kata kunci yang tersedia, (9) siswa 

diminta kembali ke tempat duduknya masing-masing (tidak berkelompok), (10) 

siswa diminta merangkai dan mengembangkan kalimat-kalimat sederhana 

menjadi karangan deskripsi. 

Tahap ketiga dalam proses pembelajaran adalah tahap penutup. Tahap 

penutup yaitu tahap akhir dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Tahap ini meliputi beberapa bagian, antara lain: (1) siswa bersama guru 

menyimpulkan materi pembelajaran, (2) siswa bersama guru merefleksikan 

tentang proses dan hasil belajar yang didapat siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, (3) guru memberikan tugas rumah kepada siswa untuk 

menulis karangan deskripsi.  

2).  Pertemuan Kedua 

Tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah tahap pendahuluan. 

Pada tahap pendahuluan ini, peneliti mengkondisikan siswa agar siap dan tertarik 

melaksanakan proses pembelajaran. Tahap ini berisi beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru dengan tujuan mempersiapkan dan mengarahkan siswa 

supaya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik yang meliputi antara lain: 

(1)  guru melakukan apersepsi berupa tanya jawab mengenai materi yang akan 

disampaikan dalam pembelajaran, (2) guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. 
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Tahap kedua dalam proses pembelajaran adalah kegiatan inti. Tahap 

kegiatan inti yaitu tahap melaksanakan kegiatan mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung. Tahap 

ini meliputi beberapa kegiatan, antara lain: (1) siswa mengulas kembali materi 

yang diberikan guru pada pertemuan sebelumnya, (2) siswa dan guru bertanya 

jawab tentang ejaan dan tanda baca, (3) guru membagikan hasil pekerjaan mereka 

pada pertemuan sebelumnya, (4) siswa membaca karangan deskripsi milik 

temanya, (5) siswa menyunting karangan deskripsi sesuai dengan ejaan dan tanda 

baca yang benar. 

Tahap ketiga dalam proses pembelajaran adalah tahap penutup. Tahap 

penutup yaitu tahap akhir dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan 

deskripsi. Tahap ini meliputi beberapa bagian, antara lain: (1) siswa membacakan 

hasil menyunting, (2) siswa membacakan hasil karangan deskripsinya di depan 

kelas, (3) siswa dan guru merefleksikan pembelajaran, (4) siswa dan guru 

bersama-sama mengisi alat bantu observasi seperti catatan harian siswa, catatan 

lapangan bagi guru, dan wawancara. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi pada siklus II masih sama dengan siklus I, yaitu observasi 

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yang dititikberatkan pada 

segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran, baik aktivitas siswa 

maupun respon terhadap model dan media yang digunakan selama penelitian 
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berlangsung. Observasi dilakukan peneliti dengan bantuan guru pengampu untuk 

melakukan penelitian sesuai dengan lembar observasi yang telah disiapkan. 

Semua data diambil dari observasi, yaitu mengamati segala perilaku siswa dan 

melakukan wawancara.  

Kegiatan observasi diawali dengan melakukan wawancara selama 15 menit 

sebelum pembelajaran dimulai kepada siswa yang dipilih. Setelah itu dilanjutkan 

dengan siswa menuliskan catatan harian, dan dokumentasi selama pembelajaran 

oleh rekan peneliti. Lembar catatan harian diisi ketika siswa setelah proses inti 

pembelajaran, tepatnya sesegera mungkin setelah evaluasi. Pengisian lembar 

catatan lapangan  dan lembar observasi diisi oleh guru selama proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Setelah pembelajaran diakhiri, guru 

melakukan wawancara kedua. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Peneliti merefleksikan hasil evaluasi belajar siswa untuk menemukan 

kemajuan yang telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Dari 

kegiatan tersebut kemudian meneliti dan membandingkan hasil tes siklus I dan 

hasil tes siklus II dalam hasil pencapaian skor maupun ketuntasan belajar. Siklus 

II dipakai untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis karanan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. 

Pada siklus II, refleksi dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu: (1) 

keefektifan penggunaan teknik kata kunci dan media objek langsung dalam 

kegiatan menulis karangan deskripsi, (2) peningkatan keterampilan menulis 
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karangan deskripsi, (3) perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung. 

Pembelajaran menulis karangan deksripsi dengan teknik kata kunci dan 

media  objek langsung pada siklus II ini sudah dapat diikuti dengan baik oleh 

siswa. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa terlihat sudah lebih siap untuk 

menerima penjelasan materi dari peneliti, serta siswa lebih antusias dan lebih 

semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan peneliti. Hal ini disebabkan 

siswa sudah dapat memahami materi tentang menulis karangan deskripsi dan 

siswa sudah terbiasa dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung yang 

digunakan peneliti. 

 Nilai kompetensi menulis karangan deskripsi siswa kelas V SD Negeri 7 

Wirosari  pada siklus II telah mengalami peningkatan dari siklus I. Nilai rata-rata 

siswa pada siklus ini mencapai 79,73 dalam kategori baik, yang semula pada 

siklus I hanya 64,74 dalam kategori cukup. Artinya, nilai tersebut telah melebihi 

target ketuntasan dalam penelitian ini yaitu 70. 

 Perilaku siswa pun sudah mengalami perubahan ke arah yang positif. 

Sebagian besar siswa berkonsentrasi dan memperhatikan dengan baik saat guru 

memberikan penjelasan dan saat penerapan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung. 

 Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan pada siklus II ini sangat 

bermanfaat dan mempengaruhi pada siswa. Mereka lebih konsentrasi pada 

pembelajaran, sehingga  nilai tes menjadi lebih baik. Berdasarkan hal-hal tersebut, 
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dapat dikatakan bahwa teknik kata kunci dan media  objek langsung  pada siklus 

II ini telah berhasil meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi tidak perlu dilakukan pelaksanaan siklus berikutnya. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah keterampilan menulis karangan siswa kelas V SD 

Negeri 7 Wirosari dengan jumlah 19 siswa. Dipilihnya kelas V sebagai subjek 

penelitian berdasarkan alasan sebagai berikut: a) berdasarkan kompetensi dasar 

yang terdapat pada standar isi; b) kurangnya perbendaharaan kosakata yang 

dikuasai siswa; c) belum bisa memaksimalkan pancaindra dalam menulis 

karangan deskripsi;  d)  tingkat kesadaran siswa untuk berlatih sendiri masih 

jarang dilakukan. Pada umumnya siswa pada tingkat sekolah dasar masih senang 

bermain, daripada belajar berlatih menulis karangan deskripsi; e) metode yang 

digunakan guru masih bersifat konvensional dan monoton, sehingga siswa kurang 

antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis khususnya menulis karangan 

deskripsi;  f)  keterbatasan dan minimnya kualitas bahan ajar serta media yang 

digunakan guru, mengakibatkan pembelajaran menulis, khususnya menulis 

karangan deskripsi dirasa kurang sesuai dan kurang maksimal. Berdasarkan hal 

tersebut, maka penelitian dilakukan terhadap siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari 

berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam upaya meningkatkan hasil 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka variabel pada 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent variable), yaitu variabel 

yang mempengaruhi dan variabel terikat (dependent variable), yaitu variabel yang 

dipengaruhi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model concept  sentence  

dan media objek langsung, sedangkan variabel terikatnya adalah peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas V SD Negeri 7 

Wirosari. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

Variabel keterampilan menulis karangan deskripsi  yang dimaksud adalah 

keterampilan dalam hal menuliskan tulisan yang menggambarkan atau melukiskan 

suatu objek secara detail sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga 

pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang ada pada 

objek tersebut. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mencapai 

kompetensi dasar menulis karangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) untuk jenjang sekolah dasar (SD) kelas V adalah mampu menulis 

karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaan ejaan. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mencapai 

indikator pembelajaran menulis karangan yaitu mampu menemukan ciri-ciri objek 

yang disajikan, mampu mengembangkan butir-butir pokok karangan menjadi 

karangan deskripsi yang utuh, mampu menyunting karangan deskripsi dengan 

pilihan kata dan ejaan kata yang tepat. Siswa dikatakan berhasil dalam 
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pembelajaran menulis karangan deskripsi apabila telah mencapai nilai ketuntasan 

belajar. Target tingkat keberhasilan setiap siswa pada proses pembelajaran 

diterapkan nilai batas tuntas klasikal 70. 

 

3.3.2 Variabel Penggunaan Teknik kata kunci dengan Media Objek 

Langsung 

Varibel kedua adalah teknik kata kunci dan media objek langsung. 

Pembelajaran teknik kata kunci merupakan suatu cara yang dilakukan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan mengimplementasikan kata kunci yang 

bertujuan agar siswa dapat menentukan kata yang dapat mewakili isi bacaan atau 

isi tulisan dalam beberapa kalimat berdasarkan kata kunci akan semakin 

mempermudah siswa dalam pembuatan karangan deskripsi. Media objek langsung 

adalah salah satu sarana yang digunakan untuk pengamatan secara langsung pada 

objek yang akan dideskripsikan. Dengan kata lain guru membawa objek yang 

akan dilukiskan atau dideskripsikan. Dengan demikian pembelajaran yang terjadi 

akan lebih bermakna bagi siswa sehingga pengetahuan yang didapatkan akan 

tertanam dengan baik di benak siswa.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen  yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bentuk instrumen 

dan validitas instrumen. Instrumen penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 
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3.4.1.  Bentuk Instrumen  

Bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas instrumen 

tes dan nontes. Bentuk instrumen penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

3.4.1.1 Instrumen Tes 

 Tes digunakan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan kemampuan 

siswa. Instrumen tes ini berupa proyek yang diberikan kepada siswa untuk 

menulis karangan deskripsi, yaitu mendeskripsikan objek yang diamati secara 

langsung secara tertulis. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa dalam penguasaan materi mendeskripsikan objek langsung dengan bahasa 

tulis. Nilai akhir adalah jumlah skor masing-masing aspek yang dinilai. 

 Aspek-aspek penilaian tes kemampuan menulis deskripsi disesuaikan 

dengan kriteria  aspek-aspek penilaian dan indikator yang ingin dicapai dalam 

proses pembelajaran menulis karangan deskripsi. Ada beberapa aspek pokok yang 

dinilai. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah perintah kepada siswa 

untuk mengamati sebuah objek yang akan dideskripsikan, dan membuat kerangka 

karangan dengan memilih kata kunci yang disediakan guru dari objek tersebut, 

kemudian siswa disuruh untuk membuat karangan deskripsi sesuai dengan apa 

yang telah mereka amati berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan 

sebelumnya. Setiap judul karangan tersebut terdapat beberapa butir penilaian 

dengan rincian meliputi aspek penilaian dalam membuat karangan deskripsi: (1) 

keterlibatan aspek pancaindra, (2) ejaan dan tanda baca, (3) pemilihan kata atau 

diksi, (4) kohesi dan koherensi, (5) kesesuaian judul dengan isi. 
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Tabel 3.1 Rubrik Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

 

No. Aspek Penilaian Skala Skor Bobot Skor x 

bobot  1 2 3 4 

1 Keterlibatan pancaindra     5 20 

2 Ejaan dan tanda baca     5 20 

3 Pilihan kata atau diksi     5 20 

4 Kohesi dan koherensi     5 20 

5 Kesesuaian judul dengan isi     5 20 

 Jumlah     25 100 

 

Penjabaran masing-masing aspek penilaian untuk tes menulis karangan 

deskripsi dengan skor dan kriteria penilaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Menulis Karangan Deskripsi 

 

No 
Aspek 

Penilaian 
Kriteria Kategori 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterlibatan 

aspek 

pancaindra 

 

 

 

 

 

 

 

Ejaan dan 

tanda baca 

 

 

 

 

 

 

a. Melibatkan semua pancaindra, yaitu 

penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasa, dan peraba. 

b. Melibatkan 3 pancaindra yaitu 

penglihatan, penciuman, dan perasa. 

c. Melibatkan 2 pancaindra, yaitu 

penglihatan dan penciuman. 

d. Melibatkan 1 pancaindra, yaitu 

penglihatan. 

 

a. Sangat menguasai aturan penulisan 

ejaan dan tanda baca (jumlah 

kesalahan ejaan dan tanda baca kurang 

dari 5). 

b. Menguasai aturan penulisan ejaan dan 

tanda baca (jumlah kesalahan ejaan 

dan tanda baca antara 6-10). 

 

Sangat baik 

 

 

Baik  

 

Cukup 

 

Kurang  

 

 

Sangat Baik 

 

 

 

Baik 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan kata 

atau diksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohesi dan 

koherensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian 

judul dengan 

isi  

 

 

c. Cukup menguasai aturan penulisan 

ejaan dan tanda baca (jumlah 

kesalahan ejaan dan tanda antara 11-

15). 

d. Kurang menguasai aturan penulisan 

(jumlah kesalahan ejaan dan tanda 

baca lebih dari 16). 

 

a. Penggunaan diksi sesuai, beragam, dan 

menarik (ada kurang dari 5 pilihan 

kata yang tidak sesuai dengan objek 

yang diamati). 

b. Penggunaan diksi tepat dan tidak 

beragam (ada 6-10 pilihan kata yang 

tidak sesuai dengan objek yang 

diamati). 

c. Penggunaan diksi kurang tepat (ada 

11-15 pilihan kata yang tidak sesuai 

dengan objek yang diamati). 

d. Banyak penggunaan diksi tidak tepat 

(ada lebih dari 16 pilihan kata yang 

tidak sesuai dengan objek yang 

diamati). 

 

a. Keterpaduan isi antarparagraf dan 

antarkalimat jelas. 

b. Keterpaduan isi antarparagraf dan 

antarkalimat cukup jelas. 

c. Keterpaduan isi antarparagraf dan 

antarkalimat kurang jelas. 

d. Keterpaduan isi antarparagraf dan 

antarkalimat tidak jelas. 

 

 

a.  Judul menarik, singkat, sesuai 

dengan karangan, dan terfokus. 

b. Judul, singkat, sesuai dengan 

karangan, menggambarkan rangkaian 

bunga, dan terfokus. 

c. Judul kurang sesuai dengan karangan, 

dan kurang terfokus. 

d. Judul tidak menarik, tidak sesuai 

dengan karangan, tidak  

menggambarkan rangkaian bunga, 

dan tidak terfokus. 

  

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

Sangat baik 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang  

 

 

 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

 

 

Sangat baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang  
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Untuk mengetahui kemampuan menulis karangan deskripsi siswa pada 

tiap-tiap aspek dapat diketahui dengan tabel di bawah ini. 

Tabel 3.3 Penilaian Tiap Aspek Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi 

No. Rentang  nilai Kategori 

1 15,01-20,00 Sangat baik 

2 10,01-15,00 Baik 

3 5,01-10,00 Cukup 

4 0,00-5,00 Kurang 

 

Berdasarkan tabel 3.3 guru dapat mengetahui kemampuan menulis 

karangan deskripsi siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, cukup, dan  

kurang sesuai dengan rentang nilai yang ada. 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Pada Keterampilan Karangan Deskripsi dengan 

    Teknik Kata Kunci dan Media Objek Langsung 

 

No. Rentang nilai Kategori 

1 85-100 Sangat baik 

2 70-84 Baik 

3 55-69 Cukup 

4 0-54 Kurang 

 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui kategori penilaian dalam menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. 

Kemampuan siswa tergolong dalam kategori sangat baik jika mendapat nilai 

antara 85-100, kategori baik antara 70-84, kategori cukup antara 55-69, kategori 

kurang antara 0-54. 
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3.4.1.2 Instrumen Nontes 

Bentuk instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman observasi, pedoman catatan harian, pedoman catatan lapangan, pedoman 

wawancara, dan pedoman dokumentasi foto. 

 

3.4.1.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan untuk mengetahui tingkah laku siswa selama 

proses pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media objek langsung. Observasi dilaksanakan pada waktu pembelajaran 

berlangsung. Aspek yang diungkap dalam observasi mengenai perilaku atau sikap 

posotif dan negatif siswa, sikap positif,  yaitu: (1) siswa serius dan antusias dalam 

pembelajaran, (2) siswa memperhatikan penjelasan guru, (3) siswa serius 

mengidentifikasi objek langsung, (4) siswa aktif  dalam diskusi kelompok, (5) 

siswa  menulis sendiri karangan deskripsi dengan sungguh-sungguh, (6) siswa 

bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan deskripsi. Adapun sikap 

negatif, yaitu: (1) siswa banyak bicara, (2) siswa banyak bergurau, (3) siswa jalan-

jalan dan mondar-mandir pada saat pembelajaran berlangsung, (4) siswa sering 

melihat pekerjaan temanya, (5) siswa tidak aktif dalam diskusi kelompok, (6) 

siswa mengantuk dan melamun. 
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3.4.1.2.2 Pedoman Catatan Harian 

Pedoman catatan harian merupakan kesan dan pesan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media objek langsung. Catatan harian ini meliputi 4 pertanyaan, yaitu: (1) apakah 

kamu merasa senang dan tertarik dengan mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?, (2) 

ceritakan kemudahan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?, 

(3) ceritakan kesulitan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?, 

(4) apa pesan dan kesan kalian terhadap kegiatan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung. 

 

3.4.1.2.3 Pedoman Catatan Lapangan 

Pedoman catatan lapangan adalah catatan pengamatan yang dilakukan 

guru pada setiap pertemuan selama pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. Catatan lapangan ini meliputi 

langkah-langkah yang diambil dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, 

yaitu: (1) pembukaan pelajaran, (2) apersepsi, (3) pembagian kelompok, (4) 

kegiatan diskusi kelompok, (5) menemukan ciri-ciri objek yang disajikan, (6) 

menulis karangan deskripsi, (7) menyunting karangan deskripsi, (8) membacakan 

karangan deskripsi. 
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3.4.1.2.4  Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti dan ditujukan kepada siswa yang 

berkaitan dengan variabel penelitian yaitu  proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci. Wawancara dilaksanakan pada siswa yang 

memperoleh nilai baik, sedang, dan kurang baik. Aspek-aspek yang digunakan 

dalam pedoman wawancara, meliputi a) apakah kamu senang dan tertarik terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci  dan media 

objek langsung?; b) apakah penjelasan guru dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi mudah dipahami?; c) apa saja kesulitan yang kamu alami 

selama mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi?; d) manfaat apa yang 

kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi?; e) apa 

pesan dan kesan terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik 

kata kunci dan media  objek langsung? 

3.4.1.2.5 Pedoman Dokumentasi Foto 

Dokumentasi merupakan instrumen nontes yang penting dalam penelitian 

tindakan kelas, karena dengan dokumentasi semua proses penelitian dapat 

ditampilkan. Dari dokumentasi foto yang diambil dapat mempermudah peneliti 

dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan tingkah laku siswa 

saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan siswa yang akan didokumentasikan 

antara lain: (1) pelaksanaan pembelajaran, (2) aktivitas siswa mengamati 

anekaobjek langsung, (3) aktivitas siswa berdiskusi kelompok, (4) aktivitas 

menulis dan menyunting karangan deskripsi, (5) aktivitas  siswa membacakan 

karangan deskripsi di depan kelas. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan data dilakuan dengan dua teknik yaitu teknik tes dan 

nontes. 

 

3.5.1  Teknik Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengadakan tes setelah 

pembelajaran berakhir. Tes dilakukan sebanyak dua, yaitu tes pada siklus I dan tes 

pada siklus II. Soal tes dikembangkan dari indikator yaitu siswa mampu menulis 

dalam bentuk karangan dekripsi. Data tes dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

tes menulis karangan deskripsi siswa pada setiap siklus. Hasil tes pada siklus I 

dianalisis. Dari analisis tersebut, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang 

selanjutnya siswa diberi pembekalan untuk menghadapi tes pada siklus II. Hasil 

tes pada siklus II juga dianalisis. Dari analisis dapat diketahui peningkatan-

peningkatan siswa dalam menulis karangan deskripsi. 

 

3.5.2  Teknik Nontes 

Teknik  nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

catatan harian, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

3.5.2.1 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui perilaku siswa selama kegiatan penulisan berlangsung pada setiap 

pertemuan. Langkah-langkah observasinya yaitu mempersiapkan lembar 
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observasi yang berisi butir-butir sasaran pengamatan tentang sikap siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, melaksanakan observasi selama proses 

pembelajaran yaitu mulai dari dari masuk sampai pelajaran berakhir, dan guru 

mencatat hasil observasi. 

 

3.5.2.2 Catatan Harian 

Catatan harian digunakan untuk mengungkap kesan dan pesan siswa dengan 

teknik kata kunci dan media objek langsung yang digunakan oleh guru. Siswa 

bebas menuliskan perasaannya dan pendapatnya tentang proses belajar mengajar 

pada hari itu. Catatan harian dilakukan setiap akhir pertemuan. Langkah-langkah 

pengambilan datanya yaitu peneliti mempersiapkan pedoman catatan harian dan  

lembar jawabannya yang akan diberikan kepada siswa, kemudian siswa 

mengerjakan catatan harian yang telah disediakan, selanjutntya peneliti 

memeriksa hasilnya dan menyimpulkan. 

 

3.5.2.3 Catatan Lapangan 

Catatan lapangan dilakukan oleh guru untuk mengamati proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung. Peneliti bebas mencatat kejadian-kejadian selama proses 

pembelajaran. Catatan lapangan dilakukan setiap akhir pertemuan. Langkah-

langkah pengambilan datanya yaitu: peneliti mempersiapkan pedoman catatan 

lapangan, kemudian mencatat kondisi proses pembelajaran pada hari itu, dan 

terakhir peneliti menyimpulkan hasilnya. 
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3.5.2.4 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan peneliti untuk memperoleh informasi yang 

diwawancarai. Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung selesai. 

Wawancara tidak diberikan pada semua siswa tetapi hanya kepada siswa tertentu 

saja, siswa yang diwawancarai hanyalah siswa yang memperoleh nilai tertingi, 

sedang dan terendah.  Langkah-langkah pengambilan datanya yaitu: (1) peneliti 

menyiapkan lembar wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan 

pada siswa, (2) menentukan siswa yang hasil menulis karangan deskripsi baik, 

cukup, dan kurang untuk kemudian diwawancarai, dan (3) mencatat hasil 

wawancara dengan menulis tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. 

 

3.5.2.5 Dokumentasi foto 

Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data nontes yang berupa gambar (foto) yang diambil peneliti pada 

proses pembelajaran siklus I maupun siklus II berlangsung. Gambar foto ini 

sebagai data yang akan memperkuat hasil penelitian karena memuat rekaman 

perilaku siswa secara visual selama penelitian ini berlangsung. Data dari foto ini 

juga selanjutnya dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan kondisi yang ada.  

Kegiatan yang harus didokumentasikan dalam penelitian ini yaitu pada 

kegiatan inti menulis karangan deskripsi antara lain pada saat guru menyampaikan 

materi, siswa mendatangi objek, siswa belajar kelompok, keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran, dan kegiatan pada saat siswa menulis karangan deskripsi. 
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Dalam pengambilan gambar untuk penelitian ini, peneliti dibantu oleh seorang 

teman dengan kondisi siswa dan peneliti dalam kondisi yang tidak direkayasa 

sehingga pengambilan gambar dapat terlaksana dengan hasil yang baik. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif dan kualitatif. 

Tujuan teknik analisis data ini yaitu untuk mengetahui secara terperinci cara 

memperoleh data dan perkembangan hasil penelitian. Uraian teknik kuantitatif  

dan kualitatif sebagai berikut. 

 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif  dengan 

tujuan mengetahui peningkatan menulis karangan deskripsi siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siklus I dan siklus II. 

Analisis data tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menghitung nilai responden dari tiap-tiap aspek 

b. Merekap nilai siswa 

c. Menghitung nilai rata-rata siswa, dan  

d. Menghitung presentase nilai 
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Presentase dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan : 

SP = Skor Presentase 

SK = Skor Kumulatif 

R   = Responden 

 

Hasil perhitungan nilai siswa dari tiap-tiap tes ini kemudian dibandingkan 

antara hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil inilah yang dijadikan sebagai dasar 

untuk mengetahui presentase peningkatan keterampilan menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung pada siswa kelas V 

SD N 7 Wirosari Kabupaten Grobogan.  

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Data 

kualitatif  diperoleh dari data nontes yaitu hasil observasi, catatan harian, catatan 

lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data observasi akan 

memberikan gambaran mengenai perubahan perilaku siswa pada saat 

pembelajaran. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara melihat catatan. 

Catatan harian yang telah ditulis siswa dibaca seluruhnya dan disimpulkan poin-

poin pentingnya. Catatan lapangan  yang dibuat oleh guru kemudian disimpulkan. 

Hasil wawancara disimpulkan dan dokumentasi foto dilihat dan dianalisis. 

Analisis dari dokumentasi foto berupa pendeskripsian fenomena yang muncul  

 

𝑆𝑝 =
𝑆𝑘

𝑅
 X 100% 
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dalam foto tersebut. Foto ini merupakan bukti autentik dari aktivitas siswa pada 

saat pembelajaran berlangsung. Hasil analisis data secara kualitatif ini digunakan 

untuk melihat perubahan perilaku siswa pada siklus I dan siklus II serta untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian tindakan kelas yang diperoleh dari 

survei pada prasiklus, siklus I, dan siklus II. Hasil tes prasiklus berupa 

keterampilan menulis karangan deskripsi sebelum digunakannya teknik kata kunci 

dan media objek langsung pada pembelajaran menulis karangan deskripsi. Hasil 

tes tindakan siklus I dan siklus II berupa keterampilan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung dan hasil 

nontes berupa observasi, catatan harian, catatan lapangan, wawancara, dan 

dokumentasi foto. 

 

4.1.1 Kondisi Awal 

 Kondisi awal penelitian tindakan kelas adalah kondisi siswa sebelum 

dilaksanakannya pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung. Untuk mengetahui keterampilan menulis 

karangan deskripsi dilakukan tes awal (prasiklus) sebelum dilaksanakannya 

pembelajaran dengan teknik kata kunci dan media objek langsung untuk 

mengetahui keadaan awal keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas V 

SD N 7 Wirosari Kabupaten Grobogan. Soal yang digunakan berupa tes tertulis 

untuk menuliskan sebuah karangan deskripsi. 
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4.1.1.1 Hasil Tes Prasiklus 

 

 Dibawah ini adalah tabel hasil tes awal keterampilan menulis karangan 

deskripsi sebelum dilaksanakan penelitian lebih lanjut. 

Tabel 4.1 Hasil Tes Prasiklus Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

Frekuensi Bobot Presentase Rata-Rata 

1 Sangat baik 85-100 1 85 5,26   X= 
    

  
 = 

53,16 

(kategori 

kurang) 

2 Baik 70-84 3 225 15,79  

3 Cukup 55-69 7 405 36,84 

4 Kurang 0-54 8 295 42,11  

Jumlah 19 1010 100  

 

Data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan pada tahap prasiklus 

masih dalam kategori kurang rata-rata skor siswa yang dicapai pada tes awal 

sebesar 53,16 dalam interval nilai 0-54. Dari 19 siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori kurang sebanyak 8 siswa atau sebesar 42,11 % dengan interval 

nilai 0-54. Kategori cukup sebanyak 7 siswa atau sebesar 36,84% dengan interval 

nilai 55-69. Kategori baik sebanyak 3 siswa atau sebesar 15,79 % dengan interval 

nilai 70-84. Sementara itu, kategori sangat baik sebanyak 1 siswa atau sebesar 

5,26 % dengan interval nilai 85-100. Sebagian besar siswa masih memperoleh 

skor berkategori kurang. 

Untuk mengetahui  skor rata-rata tiap aspek menulis karangan deskripsi 

pada seluruh siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan pada tahap prasiklus 

dapat dipaparkan pada tabel 4.2 berikut ini. 
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Tabel 4.2 Nilai Rata-rata Tiap Aspek Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No. Aspek Penilaian 
Nilai Rata-rata  

Prasiklus 

1. Keterlibatan pancaindra 53,95 

2. Ejaan dan tanda baca 47,35 

3. Pilihan kata atau diksi 55,25 

4. Kohesi dan koherensi 48,7 

5. Kesesuaian judul dengan isi 60,55 

Jumlah  265,8 

Rata-rata  53,16 

 

Data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada keterampilan menulis 

karangan deskripsi, pengusaan aspek keterlibatan pancaindra, aspek ejaan dan 

tanda baca, aspek pemilihan kata atau diksi, aspek  kohesi dan koherensi, dan 

kesesuaian judul dengan isi pada siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan  

masih kurang sehingga pada saat pemberian teknik kata kunci media objek 

langsung harus ada penekanan pada aspek tersebut. 

Agar lebih jelas, nilai rata-rata siswa yang telah berhasil dicapai pada tiap 

aspek digambarkan pada diagram 4.1 (diagram batang) berikut ini. 
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Diagram 4.1 Nilai Rata-Rata Tiap Aspek pada Prasiklus 

Pada diagram 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa memperoleh 

nilai tertinggi pada aspek kesesuaian judul dengan isi sebesar 60,55. Nilai aspek 

lain secara berurutan dari tinggi ke rendah, yaitu nilai aspek keterlibatan 

pancaindra sebesar 53,95, nilai aspek pilihan kata atau diksi sebesar 55,25, nilai 

aspek kohesi dan koherensi sebesar 48,7, dan nilai aspek ejaan dan tanda baca 

sebesar 47,35. Untuk lebih jelasnya, hasil tes prasiklus dipaparkan sebagai 

berikut. 

4.1.1.1.1 Aspek Keterlibatan Pancaindra 

Hasil tes dari aspek keterlibatan pancaindra pada prasiklus dapat dilihat 

pada tabel  4.3 berikut. 
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Tabel  4.3  Hasil Tes Aspek Keterlibatan Pancaindra 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. Sangat Baik 20 2 40 10,52 Skor  rata-rata = 
   

  
 = 10,79 

 

Nilai  rata-rata 
     

  
 x 100 = 

53,95 

Kategori kurang 

2. Baik 15 4 60 21,05 

3. Cukup 10 8 80 42,10 

4. Kurang 5 5 25 26,32 

Jumlah 19 205 100 

 

Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek keterlibatan pancaindra pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Grobogan pada tahap prasiklus masih dalam kategori kurang. Hal ini terlihat pada 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa hanya mencapai 53,95. Dari 19 siswa, 2 siswa 

atau 10,52% yang berada dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 20, 4 

siswa atau  21,05% termasuk dalam kategori baik dengan rentang nilai 15. Siswa 

yang berada dalam kategori cukup sebanyak  8 siswa atau 42,10% dengan rentang 

nilai 10. Sementara itu, 5 siswa atau  26,32% berada dalam kategori kurang 

dengan rentang nilai 5. Sebagian besar siswa masih memperoleh skor berkategori 

kurang. Jadi, perlu segera dilakukan perbaikan, agar keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa meningkat.  

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan pancaindra dengan kriteria 

melibatkan semua pancaindra, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasa, dan peraba. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, 

mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan pancaindra 

dengan kriteria melibatkan semua pancaindra, yaitu penglihatan, pendengaran, 
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penciuman, perasa, dan peraba. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori 

sangat cukup, mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan 

pancaindra dengan kriteria melibatkan 2 pancaindra, yaitu penglihatan dan 

penciuman. Sementara itu siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat 

kurang, mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan 

pancaindra dengan kriteria melibatkan 1 pancaindra, yaitu penglihatan. 

 

4.1.1.1.2 Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Hasil tes dari aspek ejaan dan tanda baca pada prasiklus dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Tes Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 1 20 5,26 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 9,47 

Nilai rata-rata 
    

  
 x 100 = 47,35 

Kategori  kurang  

2. Baik 15 5 75 26,32 

3. Cukup 10 4 40 21,05 

4. Kurang 5 9 45 47,37 

Jumlah 19 180 100 

 

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek ejaan dan tanda baca pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Grobogan pada tahap prasiklus masuk dalam kategori kurang, terbukti dengan 

nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar  47,35. Dari 19 siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik sebanyak 1 siswa atau sebesar 5,26% dengan 

interval 20, kategori baik  sebanyak 5 siswa atau sebesar 26,32%, kategori cukup 

sebanyak 4 siswa atau sebesar 21,05%, sedangkan  siswa yang berada dalam 

kategori kurang  sebanyak 9 siswa atau sebesar 47,37% dengan interval 5. 
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Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek ejaan dan tanda baca dengan jumlah 

kesalahan antara 1-5. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori baik mampu 

menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek ejaan dan tanda baca dengan 

jumlah kesalahan antara 6-10. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori  

cukup karena hasil menulis karangan deskripsi aspek ejaan dan tanda baca 

terdapat kesalahan  antara 11-15 kesalahan. Sedangkan siswa yang nilainya 

termasuk kategori kurang terjadi karena hasil menulis karangan deskripsi aspek 

ejaan dan tanda baca terdapat kesalahan kesalahan lebih dari 16 kesalahan.  

 

4.1.1.1.3 Aspek Pilihan Kata atau Diksi 

Hasil tes dari aspek pilihan kata atau diksi pada prasiklus dapat dilihat 

pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Hasil Tes Aspek Pilihan kata atau Diksi 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 0 0 0 

Skor rata-rata 
   

  
 = 11,05 

Nilai rata-rata 
     

  
 x 100 = 

55,25 

Kategori cukup 

2. Baik 15 8 120 42,10 

3. Cukup 10 7 70 36,84 

4. Kurang 5 4 20 21,05 

Jumlah 19 210 100 

 

Data pada tabel 4.5  menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek pilihan kata atau diksi pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Grobogan pada tahap prasiklus masuk dalam kategori cukup, terbukti dengan nilai 

rata-rata kelas yang dicapai sebesar  55,25. Dari 19  siswa yang memperoleh skor 
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dengan kategori sangat baik tidak ada, kategori baik sebanyak 8 siswa atau 

sebesar  42,10% dengan interval 15, kategori cukup sebanyak 7 siswa atau sebesar 

36,84%, sedangkan  siswa yang berada dalam kategori kurang sebanyak 4 siswa 

atau sebesar 21,05% dengan interval 5.  

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek pilihan kata atau diksi dengan kriteria diksi 

sesuai, beragam, dan menarik (ada kurang dari 5 pilihan kata yang tidak sesuai 

dengan objek yang diamati). Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori baik 

karena hasil menulis karangan deskripsi aspek pilihan kata atau diksi dengan 

kriteria pilihan kata atau diksi tepat dan tidak beragam (ada 6-10 pilihan kata yang 

tidak sesuai dengan objek yang diamati). Siswa yang nilainya termasuk dalam 

kategori  cukup karena hasil menulis karangan  deskripsi aspek pilihan kata atau 

diksi dengan kriteria pilihan kata atau diksi kurang tepat (ada 11-15 pilihan kata 

yang tidak sesuai dengan objek yang diamati). Sedangkan siswa yang nilainya 

termasuk kategori kurang terjadi karena hasil menulis karangan deskripsi aspek 

pilihan kata atau diksi dengan kriteria pilihan kata atau diksi tidak tepat (ada lebih 

dari 16 pilihan kata yang tidak sesuai dengan objek yang diamati). 
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4.1.1.1.4 Aspek Kohesi dan Koherensi 

Hasil tes dari aspek penggunaan kohesi dan koherensi pada prasiklus dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6  Hasil Tes Aspek Kohesi dan Koherensi 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 0 0 0 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 9,74 

Nilai rata-rata 
    

  
 x 100 = 48,7 

Kategori kurang 

2. Baik 15 2 30 10,53 

3. Cukup 10 14 140 73,68 

4. Kurang 5 3 15 15,79 

Jumlah 19 185 100 

 

Data pada tabel 4.6  menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek kohesi dan koherensi pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Grobogan pada tahap prasiklus masuk dalam kategori kurang, terbukti dengan 

nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar  48,7. Dari 19  siswa yang memperoleh 

skor dengan kategori sangat baik tidak ada, kategori baik  sebanyak 2 siswa atau 

sebesar 10,53% dengan interval 15, kategori cukup sebanyak 14 siswa atau 

sebesar 73,68%, sedangkan  siswa yang berada dalam kategori kurang sebanyak  3 

siswa atau sebesar 15,79% dengan interval 5. 

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek kohesi dan koherensi dengan kriteria 

keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat jelas. Siswa yang nilainya 

termasuk dalam kategori baik, mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan 

aspek kohesi dan koherensi dengan kriteria keterpaduan isi antarparagraf dan 

antarkalimat cukup jelas. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori cukup, 

mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek kohesi dan koherensi 
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dengan kriteria keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat kurang jelas. Siswa 

yang nilainya termasuk dalam kategori kurang, mampu menulis karangan 

deskripsi berdasarkan aspek kohesi dan koherensi dengan kriteria keterpaduan isi 

antarparagraf dan antarkalimat tidak jelas. 

 

4.1.1.1.5 Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

Hasil tes dari aspek  kesesuaian judul dengan isi pada prasiklus dapat 

dilihat pada tabel 4.7 berikut. 

   Tabel 4.7 Hasil Tes Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 2 40 10,53 
Skor  rata-rata  
   

  
 = 12,11 

Nilai rata-rata 
     

  
 x100 = 60,55 

Kategori cukup 

2. Baik 15 9 135 47,37 

3. Cukup 10 3 30 15,79 

4. Kurang 5 5 25 26,32 

Jumlah 19 230 100 

 

Data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek kesesuaian judul dengan isi pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Grobogan pada tahap prasiklus masuk dalam kategori cukup, terbukti dengan nilai 

rata-rata kelas yang dicapai sebesar  60,55. Dari 19  siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik sebanyak 2 siswa atau sebesar 10,53 % dengan 

interval 20, kategori baik  sebanyak 9 siswa atau sebesar 47,37% dengan interval 

15, kategori cukup sebanyak 3 siswa atau sebesar 15,79%, sedangkan  siswa yang  
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berada dalam kategori kurang sebanyak  5 siswa atau sebesar 26,32% dengan 

interval 5. 

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek kesesuaian judul dengan isi dengan kriteria 

judul menarik, singkat, sesuai dengan karangan, dan terfokus. Siswa yang nilainya 

termasuk dalam kategori baik karena hasil menulis karangan deskripsi 

berdasarkan aspek kesesuaian judul dengan isi dengan kriteria judul singkat, 

sesuai dengan karangan, dan terfokus. Siswa yang nilainya termasuk dalam 

kategori cukup karena hasil menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek 

kesesuaian judul dengan isi dengan kriteria judul kurang sesuai dengan karangan, 

dan kurang terfokus. Sedangkan siswa yang nilainya termasuk dalam kategori 

kurang karena hasil menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek kesesuaian 

judul dengan isi dengan kriteria judul tidak menarik, tidak sesuai dengan 

karangan, dan tidak terfokus. 

 

4.1.1.2 Refleksi Prasiklus 

Refleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji, 

melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan. Refleksi 

prasiklus atau pratindakan dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan 

siswa selama pembelajaran menulis karangan deskripsi sebelum menggunakan 

teknik kata kunci dan media objek langsung. Dari hasil tes pratindakan  yang telah 

diuraikan di atas dapat dilihat bahwa keterampilan siswa dalam menulis  karangan 

deskripsi masih tergolong  dalam kategori kurang. Hal ini dapat dilihat dari 
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rendahnya nilai rata-rata yang diperoleh siswa hanya mencapai 53,16 jauh dari 

KKM, yaitu 65. 

 Pada nilai prasiklus, dari 19 siswa hanya  5 siswa yang mencapai KKM 

dan selebihnya siswa mendapat nilai kurang. Pada nilai prasiklus, nilai tertinggi 

dalam satu kelas, yaitu 85, sedangkan nilai terendah adalah 25. Dari 19 siswa, 1 

siswa mendapat nilai dengan kategori sangat baik, 3 siswa mendapat nilai dengan 

kategori baik, 7 siswa dengan kategori cukup. Sementara 8 siswa mendapat nilai 

dengan kategori kurang. Dengan hasil yang masih jauh dari kategori nilai baik, 

peneliti ingin berupaya meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi, 

karena target yang ingin dicapai peneliti pada pembelajaran keterampilan menulis 

karangan deskripsi ini adalah 70 atau pada kategori nilai baik. 

Rendahnya keterampilan siswa dalam menulis karangan  deskripsi ini 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah (1) kurangnya perbendaharaan 

kosakata siswa, (2) belum bisa memaksimalkan penginderaan dalam menulis 

karangan deskripsi, (3) rendahnya tingkat kesadaran siswa untuk berlatih menulis 

khususnya karangan deskripsi, (4) kurangnya pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran menulis khususnya karangan deskripsi, (5) pemilihan model dan 

media pembelajaran yang kurang tepat. 

Selain dari hasil tes, pada tahap prasiklus ini peneliti juga melakukan 

observasi terhadap perilaku siswa selama pembelajaran. Observasi tersebut 

dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan perilaku siswa  
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selama mengikuti pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Pada saat pembelajaran 

siswa kurang aktif untuk bertanya dan kurang konsentrasi dalam mendengarkan 

penjelasan dari guru. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

juga masih menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga siswa 

merasa jenuh dan bosan. 

Berdasarkan hasil tes dan observasi terhadap keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa pada tahap prasiklus tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi masih dalam 

kategori rendah. Oleh karena itu, keterampilan menyusun karangan siswa perlu 

ditingkatkan. Peningkatan tersebut diwujudkan dengan melakukan tindakan 

menulis karangan deskripsi siklus I  dan siklus II dengan pembelajaran menulis 

karangan deskripsi teknik kata kunci  dan media objek langsung. 

 

4.1.2 Hasil Siklus 1 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siklus I merupakan 

pemberlakuan tindakan awal penelitian dengan menggunakan teknik kata kunci 

dan media objek langsung. Tindakan siklus I ini dilakukan untuk memperbaiki 

hasil tes keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dan nontes pada tahap 

prasiklus. Selain itu, tindakan siklus I ini dilakukan untuk memecahkan masalah 

yang terjadi dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siswa. Hasil 

dari pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dapat dilihat dari hasil tes dan nontes 

dengan hasil penelitian sebagai berikut. 
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4.1.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Hasil tes pada siklus I merupakan hasil tes keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa menggunakan teknik kata kunci dan media objek langsung. Hasil 

tes tersebut akan dijabarkan pada setiap indikator. Hasil tes pada setiap indikator 

dijabarkan di bawah ini. 

 

4.1.2.1.1 Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan selama dua kali pertemuan. Pada 

pertemuan pertama, sebelum melaksanakan pembelajaran, peneliti melakukan 

apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu. Setelah itu peneliti 

mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok secara heterogen (4-5 orang). 

Dilanjutkan dengan memberikan materi dan siswa memahami contoh karangan 

deskripsi. Setelah kegiatan tersebut, siswa menanggapinya dan kemudian peneliti 

menyajikan objek di depan kelas berupa bunga hidup. Peneliti menyajikan 

beberapa kata kunci sesuai dengan objek yang disajikan. Perwakilan masing-

masing kelompok maju ke depan untuk merangkai dan mengidentifikasi ciri-ciri 

objek yaitu bunga-bunga tersebut. Siswa mendiskusikan hasil identifikasinya 

berupa kalimat menggunakan kata kunci yang tersedia. Setelah selesai diskusi 

siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk merangkai dan 

mengembangkan kalimat-kalimat sederhana menjadi karangan deskripsi yang 

utuh. Setelah kegiatan tersebut selesai, masing-masing siswa menyerahkan hasil 

pekerjaannya  berupa  karangan  deskripsi  kepada  peneliti.  Kemudian  siswa 

bersama peneliti  menyimpulkan pembelajaran hari itu, dan peneliti memberi 
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pekerjaan rumah kepada siswa secara individu untuk menulis karangan deskripsi 

sebagai tindak lanjut. Pada pertemuan kedua, diawal pembelajaran siswa 

mengingat dan mengulas kembali mengenai materi pembelajaran pada pertemuan 

pertama, kemudian siswa menyerahkan hasil pekerjaan rumah dan siswa kembali 

berkelompok. Selanjutnya peneliti membagikan karangan deskripsi pada 

pertemuan pertama. Siswa disuruh menyunting karangan milik temanya. Setelah 

selesai karangan tersebut dikumpulkan kepada peneliti. Peneliti menunjuk 

beberapa siswa untuk membacakan hasil karangan deskripsinya di depan kelas. 

Terakhir, siswa dan peneliti merefleksikan pembelajaran hari itu. 

 Tingkat keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi pada siklus 

I diperoleh setelah pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung. Hasil tes keterampilan menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Siklus I 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. Sangat Baik 85-100 3 260 15,79 
Nilai rata-rata  
    

  
 = 64,74 

 

 

Kategori cukup 

2. Baik 70-84 4 295 21,05 

3. Cukup 55-69 7 425 36,84 

4. Kurang 0-54 5 250 26,32 

Jumlah        19  1230 100 

Data pada tabel 4.8 menunjukkan tingkat keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa dengan dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. Data 

pada tabel tersebut  menunjukkan siswa yang memperoleh skor dengan kategori 

sangat baik sebanyak 3 siswa atau sebesar 15,79%, siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori baik sebanyak 4 siswa atau sebesar 21,05%, dan siswa yang 
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memperoleh skor dengan kategori cukup sebanyak 7 siswa atau sebesar 36,84%. 

Sementara siswa yang memperoleh skor dengan kategori kurang sebanyak 5 siswa 

atau sebesar 26,32%. 

Nilai rata-rata kelas keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

dengan teknik kata kunci dan media objek langsung sebesar 64,74 dan termasuk 

dalam kategori cukup. Jadi, target untuk rata-rata kelas  sebesar 70 dengan 

kategori baik masih belum dapat dicapai. Untuk itu, peneliti akan melakukan 

tindak lanjut dengan dilakukannya pembelajaran pada siklus II. Tindak lanjut 

tersebut bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus I agar target rata-

rata kelas sebesar 70 dapat tercapai dengan baik. 

Rendahnya hasil tes keterampilan menulis karangan deskripsi pada siklus I 

ini, kemungkinan disebabkan karena kurangnya perbendaharaan kosakata siswa, 

siswa belum bisa memaksimalkan penginderaan dalam menulis karangan 

deskripsi, rendahnya tingkat kesadaran siswa untuk berlatih menulis khususnya 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung, sehingga 

siswa memerlukan penyesuaian dengan model ini untuk melakukan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. 

Untuk mengetahui  skor rata-rata tiap aspek menulis karangan deskripsi 

pada seluruh siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan pada tahap siklus  I 

dapat dipaparkan pada tabel 4.9 berikut ini. 
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Tabel 4.9 Nilai Rata-rata Tiap Aspek Keterampilan Menulis Karangan 

    Deskripsi 

 

 

No. Aspek Penilaian 
Nilai Rata-rata  

Siklus I 

1. Keterlibatan pancaindra 67,1 

2. Ejaan dan tanda baca 61,85 

3. Pilihan kata atau diksi 61,85 

4. Kohesi dan koherensi 59,2 

5. Kesesuaian judul dengan isi 73,7 

Jumlah  323,7 

Rata-rata  64,74 

 

Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada keterampilan menulis  

karangan deskripsi, pengusaan aspek keterlibatan pancaindra, aspek ejaan dan 

tanda baca, aspek pemilihan kata atau diksi, aspek  kohesi dan koherensi, dan 

kesesuaian judul dengan isi pada siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan  

masih kurang sehingga pada saat pemberian teknik kata kunci dan media objek 

langsung harus ada penekanan pada aspek tersebut.  
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Diagram 4.2 Nilai Rata-Rata Tiap Aspek pada Siklus I 

 

Pada diagram 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa memperoleh 

nilai tertinggi pada spek kesesuaian judul dengan isi sebesar 73,7.  Nilai aspek 

lain secara berurutan dari tinggi ke rendah, yaitu nilai aspek keterlibatan 

pancaindra sebesar 67,1, nilai aspek ejaan dan tanda baca sebesar 61,85,  nilai 

aspek pilihan kata atau diksi sebesar 61,85,  dan  nilai aspek kohesi dan koherensi 

sebesar 59,2. 

Penilaian pada siklus I ini dilakukan dengan menjumlahkan setiap skor 

dari lima aspek penilaian, meliputi (1) keterlibatan pancaindra, (2) ejaan dan tanda 

baca, (3) pilihan kata atau diksi, (4) kohesi dan koherensi, dan (5) kesesuaian 

judul dengan isi. Masing-masing penilaian pada setiap aspek dijabarkan sebagai 

berikut. 
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4.1.2.1.2 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Keterlibatan 

Pancaindra 

Aspek penilaian yang pertama adalah aspek keterlibatan pancaindra. Hasil 

tes pada aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Keterlibatan Pancaindra 

Siklus I 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 3 60 15,79 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 13,42 

 

Nilai rata-rata 
     

  
 x100= 67,1 

Kategori cukup 

2. Baik 15 7 105 36,84 

3. Cukup 10 9 90 47,37 

4. Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 19 255 100 

 

Data pada tabel 4.10  menunjukkan nilai aspek keterlibatan pancaindra 

terdapat 3 siswa atau 15,79% yang sudah mencapai kategori sangat baik dengan 

skor nilai 20. Sebanyak  7 atau 36,84% siswa dari 19 siswa mendapat nilai dalam 

kategori baik dengan skor nilai 15. Adapun untuk kategori cukup dengan skor 

nilai 10 sebanyak 9 siswa atau 47,37%. Sementara itu, dalam kategori kurang 

dengan skor nilai 5 tidak  siswa yang memperoleh kategori kurang. 

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan pancaindra dengan kriteria 

melibatkan semua pancaindra, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasa, dan peraba. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, 

mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan pancaindra 
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dengan kriteria melibatkan semua pancaindra, yaitu penglihatan, pendengaran, 

penciuman, perasa, dan peraba. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori 

sangat cukup, mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan 

pancaindra dengan kriteria melibatkan 2 pancaindra, yaitu penglihatan dan 

penciuman. Sementara itu siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat 

kurang, mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan 

pancaindra dengan kriteria melibatkan 1 pancaindra, yaitu penglihatan. 

Pada penilaian aspek keterlibatan pancaindra ini  nilai rata-rata kelas yang 

dicapai sebesar 67,1. Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori cukup. Nilai 

rata-rata tersebut belum memenuhi target yang dicapai, yaitu sebesar 70. Oleh 

karena itu, peneliti harus meningkatkan nilai rata-rata yang dicapai siswa pada 

aspek penilaian ini, agar tulisan siswa menjadi lebih tepat. 

 

4.1.2.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda 

Baca 

Aspek penilaian kedua adalah aspek ejaan dan tanda baca. Hasil tes pada 

aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

Siklus I 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 3 60 15,79 
Skor  rata-rata  
   

  
 = 12,37 

Nilai rata-rata 
     

  
x100=61,85 

Kategori cukup 

2. Baik 15 4 60 21,05 

3. Cukup 10 11 110 57,89 

4. Kurang 5 1 5 5,26 

Jumlah 19 235 100 
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Data pada tabel 4.11 menunjukkan nilai aspek ejaan dan tanda baca. 

Berdasarkan tersebut, terdapat  3 siswa atau 15,79% yang sudah mencapai 

kategori sangat baik dengan rentang nilai 20, sedangkan siswa dalam kategori 

baik sebanyak 4 siswa atau 21,05% dengan rentang nilai 15. Adapun untuk 

kategori cukup dengan rentang nilai 10 sebanyak 11 siswa atau 57,89%. 

Sementara itu, dalam kategori rendah dengan rentang nilai 5 dicapai siswa 

sebanyak 1 atau  5,26%. 

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek ejaan dan tanda baca dengan jumlah 

kesalahan antara 1-5. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori baik mampu 

menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek ejaan dan tanda baca dengan 

jumlah kesalahan antara 6-10. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori  

cukup karena hasil menulis karangan deskripsi aspek ejaan dan tanda baca 

terdapat kesalahan  antara 11-15 kesalahan. Sedangkan siswa yang nilainya 

termasuk kategori kurang terjadi karena hasil menulis karangan deskripsi aspek 

ejaan dan tanda baca terdapat kesalahan kesalahan lebih dari 16 kesalahan.  

Pada penilaian aspek ejaan dan tanda baca  dalam menulis karangan  

deskripsi ini nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 61,85. Nilai rata-rata 

tersebut  masuk  dalam kategori cukup.  Nilai rata-rata tersebut belum memenuhi 

target yang dicapai, yaitu nilai 70. Oleh karena itu, peneliti harus meningkatkan 

nilai rata-rata yang dicapai siswa pada aspek penilaian ini, agar tulisan siswa 

menjadi lebih tepat. 
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4.1.2.1.4 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Pilihan Kata atau 

Diksi 

Aspek penilaian ketiga adalah aspek pilihan kata atau diksi. Hasil tes pada 

aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Pilihan Kata atau Diksi  

      Siklus I 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. Sangat Baik 20 1 20 5,26 
Skor rata-rata  
   

  
 = 12,37 

Nilai rata-rata 
     

  
x100=61,85 

Kategori cukup 

2. Baik 15 7 105 36,84 

3. Cukup 10 11 110 57,89 

4. Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 19 235 100 

 

Data pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek pilihan kata atau diksi pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Grobogan pada tahap siklus I masuk dalam kategori cukup, terbukti dengan nilai 

rata-rata kelas yang dicapai sebesar  61,85. Dari 19  siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik sebanyak 1 siswa atau sebesar 5,26% dengan interval 

20, kategori baik  sebanyak 7 siswa atau sebesar 36,84% dengan interval 15, 

kategori cukup sebanyak 11 siswa atau sebesar 57,89%, kategori kurang tidak ada.   

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek pilihan kata atau diksi dengan kriteria diksi 

sesuai, beragam, dan menarik (ada kurang dari 5 pilihan kata yang tidak sesuai 

dengan objek yang diamati). Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori baik 

karena hasil menulis karangan deskripsi aspek pilihan kata atau diksi dengan 

kriteria pilihan kata atau diksi tepat dan tidak beragam (ada 6-10 pilihan kata yang 
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tidak sesuai dengan objek yang diamati). Siswa yang nilainya termasuk dalam 

kategori  cukup karena hasil menulis karangan  deskripsi aspek pilihan kata atau 

diksi dengan kriteria pilihan kata atau diksi kurang tepat (ada 11-15 pilihan kata 

yang tidak sesuai dengan objek yang diamati). Sedangkan siswa yang nilainya 

termasuk kategori kurang terjadi karena hasil menulis karangan deskripsi aspek 

pilihan kata atau diksi dengan kriteria pilihan kata atau diksi tidak tepat (ada lebih 

dari 16 pilihan kata yang tidak sesuai dengan objek yang diamati). 

Pada penilaian aspek ejaan dan tanda baca  dalam menulis karangan  

deskripsi ini nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 61,85. Nilai rata-rata 

tersebut masuk dalam kategori cukup. Nilai rata-rata tersebut belum memenuhi 

target yang dicapai, yaitu nilai 70. Oleh karena itu, peneliti harus meningkatkan 

nilai rata-rata yang dicapai siswa pada aspek penilaian ini, agar tulisan siswa 

menjadi lebih tepat. 

 

4.1.2.1.5 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kohesi dan Koherensi 

Aspek penilaian keempat adalah aspek kohesi dan koherensi. Hasil tes 

pada aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kohesi dan Koherensi       

Siklus I 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 1 20 5,26 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 11,84 

Nilai rata-rata 
     

  
x100=59,2 

Kategori  cukup 

2. Baik 15 7 105 36,84 

3. Cukup 10 9 90 47,37 

4. Kurang 5 2 10 10,53 

Jumlah  19 225 100 
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Data pada tabel  4.13 menunjukkan bahwa keterampilan menulis karangan 

deskripsi aspek kohesi dan koherensi pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari 

Grobogan pada tahap siklus I masuk dalam kategori cukup, terbukti dengan nilai 

rata-rata kelas yang dicapai sebesar 59,2. Dari 19  siswa yang memperoleh skor 

dengan kategori sangat baik sebanyak 1 siswa atau sebesar 5,26 % dengan interval 

20, kategori baik  sebanyak 7 siswa atau sebesar 36,84% dengan interval 15, 

kategori cukup sebanyak 9 siswa atau sebesar 47,37%, sedangkan  siswa yang 

berada dalam kategori kurang sebanyak  2 siswa atau sebesar 10,53% dengan 

interval 5. 

Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek kohesi dan koherensi dengan kriteria 

keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat jelas. Siswa yang nilainya 

termasuk dalam kategori baik, mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan 

aspek kohesi dan koherensi dengan kriteria keterpaduan isi antarparagraf dan 

antarkalimat cukup jelas. Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori cukup, 

mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek kohesi dan koherensi 

dengan kriteria keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat kurang jelas. Siswa 

yang nilainya termasuk dalam kategori kurang, mampu menulis karangan 

deskripsi berdasarkan aspek kohesi dan koherensi dengan kriteria keterpaduan isi 

antarparagraf dan antarkalimat tidak jelas. 

Pada penilaian aspek kohesi dan koherensi dalam menulis karangan  

deskripsi ini nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 59,2. Nilai rata-rata tersebut 

masuk dalam kategori cukup. Nilai rata-rata tersebut belum memenuhi target yang 
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dicapai, yaitu nilai 70. Oleh karena itu, peneliti harus meningkatkan nilai rata-rata 

yang dicapai siswa pada aspek penilaian  ini, agar tulisan siswa menjadi lebih 

tepat. 

 

4.1.2.1.6 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kesesuaian Judul 

dengan isi 

Aspek penilaian kelima adalah aspek kesesuaian judul dengan isi. Hasil tes 

pada aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kesesuaian Judul 

   dengan Isi Siklus I 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 6 120 31,58 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 14,74 

Nilai rata-rata 
     

  
x100= 73,7 

Kategori baik 

2. Baik 15 6 90 31,58 

3. Cukup 10 7 70 36,84 

4. Kurang 5 0 0 0 

Jumlah  19 280 100 

 

Data pada tabel  4.14 menunjukkan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskripsi aspek kesesuaian judul dengan isi pada siswa kelas V SD N 7 

Wirosari Grobogan pada tahap siklus I masuk dalam kategori baik, terbukti 

dengan nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar  73,7. Dari 19  siswa yang 

memperoleh skor dengan kategori sangat baik sebanyak 6 siswa atau sebesar 

31,58% dengan interval 20, kategori baik  sebanyak 6 siswa atau sebesar 31,58% 

dengan interval 15, kategori cukup sebanyak 7 siswa atau sebesar 36,84%, 

sedangkan  siswa yang berada dalam kategori kurang tidak ada. 
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Siswa yang nilainya termasuk dalam kategori sangat baik, mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek kesesuaian judul dengan isi dengan kriteria 

judul menarik, singkat, sesuai dengan karangan, dan terfokus. Siswa yang nilainya 

termasuk dalam kategori baik karena hasil menulis karangan deskripsi 

berdasarkan aspek kesesuaian judul dengan isi dengan kriteria judul singkat, 

sesuai dengan karangan, dan terfokus. Siswa yang nilainya termasuk dalam 

kategori cukup karena hasil menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek 

kesesuaian judul dengan isi dengan kriteria judul kurang sesuai dengan karangan, 

dan kurang terfokus. Sedangkan siswa yang nilainya termasuk dalam kategori 

kurang karena hasil menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek kesesuaian 

judul dengan isi dengan kriteria judul tidak menarik, tidak sesuai dengan 

karangan, dan tidak terfokus. 

Pada penilaian aspek kesesuaian judul dengan isi dalam menulis 

karangan  deskripsi ini nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 73,7. Nilai rata-

rata tersebut masuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut sudah memenuhi 

target yang dicapai, yaitu nilai 70. Oleh karena itu, peneliti harus 

mempertahankan nilai rata-rata yang dicapai siswa pada aspek penilaian ini. 

 

4.1.2.1.7 Pembahasan Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

pada Setiap Aspek 

 

Penilaian pada siklus I dilakukan dengan menjumlahkan setiap skor dari 

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

pancaindra, (2) ejaan dan tanda baca, (3) pilihan kata atau diksi, (4) kohesi dan 
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koherensi, dan (5) kesesuaian judul dengan isi. Hasil dari penilaian pada setiap 

aspek di siklus I ini aspek yang berkategori kurang tidak ada, empat aspek 

berkategori cukup, yaitu aspek keterlibatan pancaindra, ejaan dan tanda baca, 

pilihan kata atau diksi, dan kohesi dan koherensi, satu aspek berkategori baik, 

yaitu aspek kesesuaian judul dengan isi. Hasil pada setiap aspek tersebut dapat 

dilihat dari tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15  Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Setiap Aspek 

No. Aspek Rentang Nilai Nilai Rata-rata Kategori 

1. Keterlibatan 

pancaindra 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

  
     

  
 x100= 67,1 

 
Cukup 

2. Ejaan dan 

tanda baca  

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

  
     

  
x100=61,85 

 
Cukup 

3. Pilihan kata 

atau diksi 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

 
     

  
x100=61,85 

 
Cukup  

4. Kohesi dan 

koherensi 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

 

 
     

  
x100=59,2 

 Cukup 

5. Kesesuaian 

judul dengan 

isi 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

 
     

  
x100= 73,7 

 
Baik 

 

Jumlah 

 

 

64,74 

 

Cukup 
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Data pada tabel 4.15  menunjukkan hasil tes keterampilan menulis 

karangan deskripsi pada setiap aspek. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat 

bahwa nilai rata-rata hasil keterampilan menulis karangan deskripsi yang tepat 

sebesar 64,74. Hasil tersebut belum mencapai nilai rata-rata klasikal yang ingin 

dicapai, yaitu sebesar 70. Hasil nilai rata-rata keterampilan menulis karangan 

deskripsi tersebut diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap aspek. Oleh karena 

itu, keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa SD Negeri 7 Wirosari, 

Kab. Grobogan  perlu ditingkatkan. 

Nilai rata-rata pada empat aspek yang berada dalam kategori cukup, yaitu 

aspek keterlibatan pancaindra mencapai nilai sebesar 67,1, aspek ejaan dan tanda 

baca mencapai nilai sebesar 61,85, aspek pilihan kata atau diksi mencapai nilai 

61,85, aspek kohesi dan koherensi mencapai nilai 59,2. Hanya ada satu aspek 

yang berada dalam kategori baik, yaitu  aspek kesesuaian isi dengan judul 

mencapai nilai sebesar 73,7.  
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4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus I 

Data nontes pada siklus I ini diperoleh melalui observasi, catatan harian, 

catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto. Berikut pemaparan data 

nontes tersebut.  

 

4.1.2.2.1 Observasi  

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. Observasi dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh seorang rekan peneliti di kelas V. 

Hal ini dilakukan agar hasil observasi dapat lebih akurat karena mendapat bantuan 

seorang rekan yang memperhatikan perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini. 

 

Tabel 4.16 Hasil Observasi Siklus I 

No. Aspek Observasi Jumlah 

1. 

 

Sikap Positif 

1. Siswa serius dan antusias dalam 

pembelajaran 

2. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

3. Siswa serius mengidentifikasi objek 

langsung 

4. Siswa aktif  dalam diskusi kelompok 

5. Siswa  menulis sendiri karangan 

deskripsi dengan sungguh-sungguh 

6. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

menyunting karangan deskripsi 

 

 

 

 

 

 

10 

 

7 

 

12 

 

6 

12 

 

7 
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2. 

 

Sikap Negatif 

7. Siswa banyak bicara 

8. Siswa banyak bergurau  

9. Siswa jalan-jalan dan mondar-

mandir pada saat pembelajaran 

berlangsung 

10. Siswa kurang  aktif dalam diskusi 

kelompok 

11. Siswa  melihat pekerjaan temanya 

12. Siswa mengantuk dan melamun 

 

 

4 

4 

 

1 

 

13 

 

7 

4 

 

Berdasarkan hasil observasi yang ditunjukkan pada tabel 4.16 dapat 

diketahui bahwa sikap positif, yaitu siswa yang serius dan antusias dalam 

pembelajaran selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi sebanyak 

10 siswa. Mereka merasa senang dengan pembelajaran yang baru yaitu dengan 

menghadirkan objek langsung berupa berupa aneka macam bunga hidup sebagai 

media dalam pembelajaran sehingga membuat siswa lebih tertarik. Namun 

demikian, masih ada sikap negatif, yaitu siswa banyak bicara sebanyak 4 siswa 

karena posisi tempat duduk mereka di belakang yang mengakibatkan mereka 

merasa bingung sehingga mereka  banyak bicara ketika menulis karangan 

deskripsi.  

Pada kegiatan penyampaian materi, tampak sikap positif siswa, yaitu 

memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi sebesar sebanyak 7 siswa, sedangkan sikap negatif, yaiu siswa banyak 

bergurau selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi sebanyak 4 

siswa. Masih banyak siswa kurang memperhatikan penjelasan guru selama proses 
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pembelajaran menulis karangan deskripsi. Mereka lebih senang bicara sendiri dan 

bergurau dengan temannya. 

Pada umumnya siswa merespon positif objek langsung yang dihadirkan  

ke dalam kelas pada waktu proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena dalam 

kegiatan belajar mengajar selama ini jarang sekali menggunakan media sehingga 

dengan ditampilkan atau diperlihatkan objek langsung berupa aneka macam 

bunga hidup sebagai media dalam pembelajaran tersebut dan ditanggapi baik oleh 

siswa dengan serius mengidentifikasi objek langsung. Siswa yang serius 

mengidentifikasi objek langsung selama proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi sebanyak 12 siswa, sedangkan sikap negatif, yaitu siswa jalan-jalan dan 

mondar-mandir pada saat pembelajaran berlangsung sebanyak 1 siswa. 

Pada kegiatan diskusi kelompok dapat diketahui bahwa siswa aktif  dalam 

diskusi kelompok selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

sebanyak 6 siswa, sedangkan sikap negatif, yaiu siswa yang pasif dalam diskusi 

kelompok selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi sebanyak 13 

siswa. Masih banyak siswa yang pasif dalam diskusi kelompok selama proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Mereka lebih banyak malu dan diam 

pada waktu proses diskusi kelompok.  

Dalam mengerjakan tes menulis karangan deskripsi, dapat diketahui 

sebanyak 12 siswa menulis sendiri karangan deskripsi dengan sungguh-sungguh 

sesuai dengan kemampuannya. Kesungguhan ini tampak dari masing-masing 

siswa yang terlihat serius menulis karangan deskripsi. Siswa tampak tenang dalam 

menyelesaikan tugas menulis karangan deskripsi karena siswa termotivasi dengan 
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aneka macam bunga yang diperlihatkan dan telah dirasakan dengan 

pancaindranya. Namun masih ada 7 siswa sering melihat pekerjaan temanya 

dalam  menulis karangan deskripsi karena sebagian siswa masih asyik bercanda 

dan bicara sendiri sehingga mengganggu konsentrasi siswa lain dalam menulis 

karangan deskripsi. Pada siklus I ini, siswa masih banyak yang kurang mampu 

mengerjakan tes menulis karangan deskripsi dalam waktu yang telah ditentukan.  

Pada tahap akhir setelah mengerjakan tes menulis karangan deskripsi 

dapat diketahui sebanyak 7 siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting 

karangan deskripsi. Tapi masih ada 4 siswa mengantuk dan melamun. Itu artinya 

mereka kurang bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan deskripsi. 

Mereka tidak memperhatikan bagaimana panduan menyunting yang telah 

diajarkan guru sehingga mereka kesulitan pada kegiatan menyunting karangan 

deskripsi milik temanya. 

Berdasarkan pengamatan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sikap 

positif siswa pada siklus I sudah banyak terjadi tetapi masih ada juga sikap negaif 

siswa yang kurang mendukung proses pembelajaran. Keadaan ini merupakan 

permasalahan yang harus diperhatikan oleh peneliti supaya perilaku negatif siswa 

dapat berubah menjadi perilaku positif yang mendukung proses pembelajaran. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Catatan Harian 

Salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaring data nontes dalam 

penelitian ini adalah catatan harian. Catatan   harian   diisi   oleh   siswa setelah 

mengikuti    kegiatan    pembelajaran   menulis    karangan    deskripsi   dengan 
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teknik kata kunci dan media objek langsung. Tujuan diadakannya catatan harian 

ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada saat pembelajaran 

berlangsung dan untuk mengungkap kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. 

Catatan harian ini meliputi 4 pertanyaan, yaitu: (1) apakah kamu merasa senang 

dan tertarik dengan mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

teknik kata kunci dan media  objek langsung?;  (2) ceritakan kemudahan apa yang 

kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?; (3) ceritakan kesulitan apa 

yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?; (4) apa pesan dan kesan 

kalian terhadap kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik 

kata kunci dan media  objek langsung. 

Pada dasarnya siswa senang dan tertarik terhadap menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung yang dilakukan 

oleh peneliti. Sebanyak 13 siswa dari jumlah keseluruhan siswa merasa senang 

dan tertarik ketika pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan  media  objek langsung.  Sebanyak 6 siswa merasa kaget dan berdebar-

debar saat mempraktikan langsung sebuah karangan yang akan mereka tulis. 

Siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu salah satunya R.16  

mengungkapkan bahwa ”saya sangat senang mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi kali ini, karena saya bisa melihat dan mencium aneka macam  
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bunga hidup. Saya juga bisa merangkai bunga-bunga tersebut menjadi satu 

rangkaian bunga yang indah”. R.16 sangat senang mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi, karena dia  merasa senang, tertarik, dan tidak bosan 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi. Dia juga senang bisa 

merangkai bunga yang indah dalam vas bunga. Untuk siswa yang mendapat nilai 

sedang, salah satunya R.9 menjawab ”saya cukup senang dengan pembelajaran 

hari ini, karena cara belajar hari ini berbeda dengan hari-hari biasa, tetapi saya 

masih bingung dalam membuat karangan deskripsi”. R.9 merasa cukup senang 

dengan pembelajaran tersebut. Menurutnya, cara belajar hari ini terdapat 

perbedaan dengan cara belajar hari-hari biasa, tetapi dia masih kebingungan dalam 

menulis karangan deskripsi. Sementara itu, untuk siswa yang mendapat nilai 

rendah, salah satunya R.1 mengungkapkan bahwa ”perasaan saya bingung mau 

menulis apa, saya belum punya ide untuk mengarang”. R.1 merasa bingung 

karena dia belum menemukan ide untuk menulis karangan deksripsi.  Padahal 

guru sudah menyadiakan media objek langsung berupa aneka macam bunga hidup 

dan menyediakan banyak kata kunci yang dapat membantu siswa menulis 

karangan deskripsi. 

Selain merasa senang, siswa juga merasa mudah saat mempraktikkan 

langsung menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung. Mereka merasa mudah karena guru menjelaskan materi dengan suara 

keras, jelas, dan urut saat menulis karangan deskripsi, siswa dapat belajar sambil 

bermain. Sebanyak  11 siswa mengalami kemudahan menulis karangan deskripsi.   

Siswa    yang      mendapat     nilai     tertinggi,     yaitu     salah      satunya     R.16   
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mengungkapkan bahwa ”saya memang suka mengarang, apalagi terdapat aneka 

macam bunga dan kata-kata kunci yang bisa membantu saya mendapatkan ide dan 

inspirasi untuk menulis karangan deskripsi yang utuh”. R.16 dengan mudahnya 

menulis karangan deskripsi, karena dia  memiliki hobi menulis dan juga didukung 

aneka macam bunga dan kata-kata kunci sehingga dia bisa membuat karangan 

deskripsi yang bagus dan utuh”. Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah 

satunya R.9 menyatakan ”saya sangat terbantu dengan adanya bunga disediakan 

guru”. Menurut R.9 dia mudah menulis karangan deskripsi karena dia sudah 

mengidentifikasi langsung bunga-bunga tersebut. Hal ini sangat membantunya 

dalam menulis karangan deskripsi. Sementara itu, untuk siswa yang mendapat 

nilai rendah, salah satunya R.1 mengungkapkan bahwa ”saya tidak bisa 

mengarang bagus karena saya tidak suka dengan bunga”. R.1 mengalami kesulitan 

mengarang, dia tidak bisa mengarang sama sekali karena dia tidak suka bunga.. 

Padahal guru sudah menyediakan media objek langsung berupa aneka macam 

bunga hidup bertujuan untuk membantu siswa menulis karangan deskripsi. 

Masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis 

karangan deskripsi. Sebanyak  8 siswa mengalami kesulitan menulis karangan 

deskripsi. Siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu salah satunya R.16  

mengungkapkan bahwa ”saya kesulitan mengingat nama-nama bunga yang baru 

saya kenal”. R.16 mengalami kesulitan pada saat mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, karena dia  lupa dan sulit menginat nama-nama bunga yang 

baru dia kenal. Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah satunya R.9 

menyatakan ”saya sulit menulis karangan deskripsi, karena saya tidak bisa 
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merangkai kata-kata kunci yang diberikan guru”. Menurut R.9 merasa kesulitan 

mengarang karena dia sulit merangkai kata-kata kunci yang diberikan guru untuk 

dirangkai menjadi karangan deskripsi yang utuh. Sementara itu, untuk siswa yang 

mendapat nilai rendah, salah satunya R.1 mengungkapkan bahwa ”saya tidak bisa 

mengarang karena saya tidak suka dengan bunga”. R.1 mengalami kesulitan 

mengarang, dia tidak bisa mengarang sama sekali karena dia tidak suka bunga. 

Padahal guru sudah menyediakan media objek langsung berupa aneka macam 

bunga hidup bertujuan untuk membantu siswa menulis karangan deskripsi.  

Dalam kegiatan menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media  objek langsung, guru perlu memberikan penjelasan materi yang akan 

disampaikan sebelum siswa menulis karangan deskripsi. Hal ini diperlukan untuk 

memberikan informasi kepada siswa agar siswa memiliki pengetahuan terlebih 

dahulu mengenai menulis karangan deskripsi. Semua siswa atau 100% 

menyatakan menyukainya. 

Kesan yang dikemukakan oleh sebagian besar siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung adalah mereka lebih mudah memahami materi yang diajarkan.  

Sebanyak 11 siswa menyatakan hal tersebut sesuai dengan pernyataan R.16 

”belajar menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung lebih mudah dan menyenangkan”, R.9 ”saya suka dengan pembelajaran 

hari ini karena dapat membantu sekali dalam menulis karangan deskripsi”, R.13 

”kata-kata kunci    yang     disediakan    guru   sangat    berguna    dan    

membantu dalam menulis karangan deskripsi”.Sisanya  sebanyak 8  siswa 



 

 

130 

menyatakan bahwa mereka kurang tertarik mengikuti pembelajaran dengan model 

yang diterapkan peneliti sesuai dengan pernyataan R.1 ”saya sulit mengarang 

karena saya tidak suka bunga”, R.6 ”belajar hari ini membuat saya bingung”, R. 

14 ”sebaiknya media yang disediakan lebih dari satu agar siswa bisa memilih 

sesuai dengan keinginannya”. Adapun saran yang diberikan siswa, yaitu agar 

model yang dipakai peneliti tetap digunakan dalam pembelajaran dan hadiahnya 

diperbanyak agar siswa lebih bersemangat dalam belajar menulis karangan 

deskripsi. 

Hasil catatan harian siklus I ini dari keseluruhan aspek pertanyaan akan 

dijadikan bahan evaluasi untuk pembelajaran siklus II agar lebih baik. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan sejenis catatan anekdot, tetapi mencakup 

kesan dan penafsiran subjektif. Catatan lapangan dibuat oleh peneliti berisi segala 

yang dirasakan peneliti selama pembelajaran berlangsung, yaitu kegiatan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung. Tujuan diadakannya catatan lapangan mendeskripsikan langkah-

langkah pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dengan mengambil kegiatan-

kegiatan yang menonjol dalam pembelajaran. Catatan lapangan ini meliputi 

langkah-langkah yang diambil dalam pembelajaran   menulis karangan deskripsi, 

yaitu:   (1) pembukaan pelajaran;   (2) apersepsi;   (3) pembagian kelompok;       

(4)   kegiatan  diskusi   kelompok;     (5)    menemukan     ciri-ciri     objek    yang  
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disajikan; (6) menulis karangan deskripsi; (7) menyunting karangan deskripsi; (8) 

membacakan karangan deskripsi. 

Berdasarkan hasil catatan lapangan terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung dapat dijelaskan bahwa, pada siklus I kesiapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan sudah baik. Pada saat guru masuk kelas siswa 

bersorak gembira menyambut kedatangan guru. Dipimpin ketua kelasnya mereka 

serempak memberi salam pembuka secara bersama-sama. 

Pada kegiatan pembukaan pelajaran, guru membuka pelajaran dengan 

salam dan menanyakan absen. Selain itu guru juga menanyakan kondisi siswa. 

Guru menyampaikan pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa diminta membuat 

catatan harian dari proses pembelajaran hari ini. Tahap ini berjalan dengan lancar 

dan tertib, sebagian besar siswa terlihat semangat, berminat, dan antusias 

menerima materi pelajaran. Namun ada beberapa siswa diantaranya  R.1, R.3, R.5, 

R.6, dan R.11, sibuk mengambil sesuatu dari tas dan pandangannya mengarah ke 

luar kelas, sedangkan R.14, R.15, R.17, dan R.19, bicara sendiri tanpa 

memperhatikan guru yang sedang mengajar. 

Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan ilustrasi materi yang akan 

disampaikan yaitu menulis karangan deskripsi. Guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai jenis-jenis karangan. Ternyata sebagian besar siswa lupa 

akan jenis-jenis karangan. Guru mengajak siswa untuk mengenal karangan 

deskripsi dengan cara bertanya jawab.  Kemudian guru memberikan penjelasan 

mengenai ciri-ciri dan contoh karangan deskripsi. Guru juga menyampaikan 
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karakteristik dan perbedaan antara karangan deskripsi dengan karangan yang lain 

(karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi). 

Pada tahap ini sudah terlihat beberapa siswa yang akitf menjawab pertanyaan guru 

antara lain R.7, R.13, dan R.16. Masih banyak siswa yang pasif yaitu hanya 

mendengarkan penjelasan guru. Ada juga yang berperilaku aneh, yaitu R.15 

menyapu lantai. Sebagian besar siswa masih malu untuk bertanya dan takut untuk 

menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini diduga karena siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran yang diterapkan guru.  

Pada tahap pembagian kelompok, guru membagi siswa menjadi lima 

kelompok, masing-masing kelompok memiliki anggota empat siswa, dan satu 

kelompok beranggotakan tiga orang. Siswa bebas memilih teman dalam 

keompoknya. Guru memberikan nama kelompok dengan nama pancaindra, yaitu 

kelompok penglihatan, kelompok penciuman, kelompok pencecapan, kelompok 

pendengaran, dan kelompok peraba. Pada saat ini sempat terjadi keributan 

diantara siswa terjadi suara gaduh yang diakibatkan perpindahan siswa dan tempat 

duduk mereka. Namun hal ini dapat diatasi guru sehingga suasana kembali 

nyaman dan kondusif untuk belajar.  

Pada tahap diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat menemukan ciri-ciri 

karangan deskripsi, mengidentifikasi objek langsung berupa aneka macam bunga 

hidup, memilih kata-kata kunci yang disediakan guru. Pada tahap ini perwakilan 

setiap kelompok maju ke depan untuk mengidentifikasi langsung aneka macam 

bunga dengan pancaindranya mulai melihat sampai merasakan. Mereka bisa 

menemukan ciri-ciri bunga yang diamati, kemudian memberikan waktu sepuluh 
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menit untuk berdiskusi. Setiap kelompok berdiskusi dengan aktif dan tertib untuk 

menemukan jawabannya. Dari lima kelompok baru terlihat dua kelompok yang 

aktif, yaitu kelompok penglihatan dan kelompok penciuman, tiga kelompok lain 

pasif dan ada yang asik bermain sendiri dan bicara dengan anggota kelompok lain, 

yaitu kelompok pencecapan, kelompok perasa, dan kelompok peraba. Hal ini 

dapat diatasi dengan cara guru menegur masing-masing kelompok dan 

memindahkan tempat duduk kelompok agar tidak bermain sendiri. 

Setelah menemukan ciri-ciri bunga yang diamati, kemudian mereka 

memilih kata-kata kunci yang disediakan guru di papan tulis. Kata-kata tersebut 

berguna untuk membantu siswa memunculkan ide dalam menulis karangan 

deskripsi sehingga diharapkan siswa mampu menulis karangan deskripsi yang 

baik dan utuh.  

Pada tahap ini siswa belajar secara individu. Mereka kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk merangkai kerangka karangan yang telah mereka 

buat secara berkelompok. Sebagian besar siswa menulis sendiri karangan 

deskripsi dengan sungguh-sungguh. Namun, masih ada juga siswa yang belum 

serius dalam menulis karangan sendiri, yaitu R.1 mondar-mandir, R.3 melamun, 

R.4 dan R.5 bermain sendiri, R.6, R.14, R.15 melihat pekerjaan teman, R.17 

bicara sendiri. 

Tahap selanjutnya, yaitu menyunting karangan deskripsi. Pada tahap ini 

sebanyak 12 siswa kurang bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan 

deskripsi, diantarannya R.1,R.2,R.3, R.4, R.5, R.6, R.8, R.11, R.14, R.15, R. 17, 

dan R.19, sedangkan sisanya 7 siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting 
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karangan deskripsi, diantarannya R.7, R.9, R.10, R.12, R.13, R.16, dan R.18. Jadi  

dapat dikatakan sebagian besar siswa kurang bersungguh-sungguh dalam 

menyunting karangan deskripsi karena tidak mendengarkan aturan menyunting 

sehingga mereka bingung dalam menyunting karangan deskripsi. 

Kegiatan terakhir adalah membacakan karangan deskripsi. Awalnya 

sebagian besar siswa masih merasa malu dan takut membacakan karangan 

deskripsi. Namun, guru memberikan dorongan dan semangat supaya mereka 

berani membacakannya. Tiga responden yang berani membacakan karangan 

deskripsi, yaitu R.2 R.7, dan R.17.  Pembacaan hasil diskusi berjalan dengan tertib 

dan semua siswa menyimak dengan seksama. Setelah selesai membacakan siswa 

lain memberikan tepuk tangan atas keberanian teman mereka untuk tampil di 

depan. Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa lain untuk berani 

dan jangan takut, dan jangan malu dalam belajar.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa cukup 

antusias dan cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi, karena siswa merasa tertarik tentang materi yang diajarkan dan siswa 

merasakan hal yang baru tentang model yang digunakan. Dalam pembelajaran ini, 

peneliti tidak menemui hambatan yang berarti karena sudah membuat 

perencanaan yang matang sebelum melakukan pembelajaran. 
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4.1.2.2.4 Hasil Wawancara  

Kegiatan wawancara dilakukan setelah pembelajaran siklus I selesai. 

Wawancara dilakukan hanya pada tiga siswa, yaitu satu siswa yang mendapat 

nilai tertinggi, satu sedang, dan satu rendah. Kegiatan wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui tanggapan yang diberikan siswa dalam pembelajaran 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung. Pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan wawancara ini adalah 

a) apakah kamu senang dan tertarik terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung?; b) apakah 

penjelasan guru dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi mudah 

dipahami?; c) apa saja kesulitan yang kamu alami selama mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi?; d) manfaat apa yang kamu peroleh setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi?; e) apa pesan dan kesan 

terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media  objek langsung? 

Pertanyaan pertama adalah apakah kamu senang dan tertarik terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung? Siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu salah satunya R.16  

menjawab ”saya sangat senang mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi kali ini, karena peneliti sangat jelas sehingga saya sangat mudah dalam 

memahami materi yang dulu saya kesulitan dalam memahaminya”. R.16 

semangat dan berminat mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi, 

karena dia  merasa tertarik dan tidak bosan dengan penyampaian materi yang 
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cukup jelas disertai kerja kelompok sebagai latihan dan dengan model 

pembelajaran yang baru.  Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah satunya 

R.9 menjawab ”saya kurang senang, karena saya tidak suka kerja kelompok. 

Dalam kerja kelompok tidak semuanya aktif”. R.9 merasa kurang tertarik dengan 

pembelajaran. Menurutnya, dalam belajar kelompok tidak semua siswa bisa 

bekerja dengan baik. Hanya siswa-siswa yang rajin saja yang mengerjakan tugas 

kelompok, sedangkan siswa yang biasa-biasa saja atau nakal mereka malah 

mengganggu dan tidak mengerjakan tugas tersebut. Sementara itu, untuk siswa 

yang mendapat nilai rendah, salah satunya R.6 mengungkapkan bahwa ”saya tidak 

bisa mengerjakan tugas yang diberikanguru, karena saya tidak paham”. R.6 

merasa kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran, karena dia merasa tidak 

bisa  memahami materi yang cukup banyak, sehingga dia kesulitan mengerjakan 

latihan maupun tugas yang diberikan peneliti.  

Pertanyaan kedua adalah apakah penjelasan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi mudah dipahami? Siswa yang mendapat nilai 

tertinggi, yaitu salah satunya R.16  menjawab ”saya sangat paham dengan 

penjelasan guru materi kali ini, guru mengajar dengan suara keras dan jelas, 

sehingga saya sangat mudah dalam menulis karangan deskripsi”. R.16 sudah 

paham dengan penjelasan guru, karena dia  merasa penjelasan guru sangat 

mambantu dalam menulis karangan deskripsi.  Untuk siswa yang mendapat nilai 

sedang, salah satunya R.9 menjawab ”saya agak kurang memahami karena setelah 

di rumah tidak saya baca kembali”. Menurutnya, merasa kurang paham karena dia 

malas belajar di rumah.Adapun siswa yang mendapat nilai rendah, yaitu R.6 
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”merasa sedikit paham karena sulit memahami dan di rumah malas belajar 

kembali”. R.6 merasa sedikit paham dan kesulitan menulis karangan deskripsi, 

karena dia di rumah malas belajar sendiri.  

Pertanyaan ketiga adalah apa saja kesulitan yang kamu alami selama 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi? Siswa yang mendapat nilai 

tertinggi, yaitu salah satunya R.16 mengungkapkan bahwa ”saya tidak mengalami 

kesulitan karena saya suka mengarang”. R.16 tidak mengalami kesulitan pada saat 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi, karena dia memiliki hobi 

mengarang. Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah satunya R.9 

berpendapat ”saya sulit menulis karangan deskripsi karena saya tidak bisa 

merangkai kata-kata kunci yang diberikan guru”. Menurut R.9 merasa kesulitan 

mengarang karena dia sulit merangkai kata-kata kunci yang diberikan guru untuk 

dirangkai menjadi karangan deskripsi yang utuh. Adapun siswa yang mendapat 

nilai rendah, yaitu R.6 ”sulit dalam mengurutkan kata-kata kunci dengan aneka 

macam bunga hidup”. R.6 mengalami kesulitan mengarang dalam hal 

mengurutkan kata-kata kunci dengan rangkaian aneka macam bunga hidup. 

Padahal guru sudah menyediakan media objek langsung berupa aneka macam 

bunga hidup bertujuan untuk membantu siswa menulis karangan deskripsi.  

Pertanyaan empat adalah manfaat apa yang kamu peroleh setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media  objek langsung? Untuk siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu salah 

satunya R.16 berpendapat bahwa ”pembelajaran hari ini menyenangkan             

ada   aneka    macam     bunga    hidup.    Saya     mengetahui   cara    mengarang  
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yang benar, mengetahui struktur karangan, merangkai kata-kata kunci menjadi 

karangan yang utuh”.  Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah satunya R.9 

mengatakan  bahwa ”membantu mengasah kreativitas dengan cara merangkai 

bunga”. Sementara siswa yang mendapat nilai rendah diungkapkan R.6 bahwa ” 

pembelajaran hari ini tidak memerlukan imajinasi karena sudah ada media objek 

langsung yaitu bunga-bunga hidup.  

Pertanyaan lima adalah apa kesan dan pesan kalian mengenai 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung? Siswa yang mendapat nilai tertinggi merasa senang mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. ”Saya senang karena menggunakan 

model pembelajaran berbeda”, hal itu diungkapkan oleh R.16. Siswa yang 

mendapat nilai sedang merasa kurang senang terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskripsi. Hal ini disebabkan karena dia kurang serius dan kurang 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Sementara itu, untuk siswa yang mendapat nilai rendah merasa cukup senang 

dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi, karena dia bisa sedikit 

memahami hanya saja dia memang sulit konsentrasi. Ada pun pesan bagi peneliti, 

yaitu siswa yang mendapat nilai tertinggi memberikan pesan  agar model tersebut 

tetap berjalan dan digunakan dalam pembelajaran. R.16 mengungkapkan 

”teruskan pembelajaran yang menyenangkan seperti ini, Bu!”. Siswa yang 

mendapat nilai sedang memberikan pesan agar pembelajarannya dibuat seasyik 

mungkin dan hadiahnya diperbanyak. R.9 mengungkapkan ”kurang seru, 

hadiahnya hanya tiga. Hadiahnya diperbanyak Bu, biar saya dan lainnya lebih 
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semangat belajar”. Sementara siswa yang mendapat nilai rendah memberikan 

pesan agar model tersebut  tersebut lebih difokuskan pada siswa-siswa yang 

mendapatkan nilai rendah.  

Dari hasil wawancara terhadap siswa tersebut dapat ditarik simpulan 

bahwa siswa merasa senang dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung, karena selain pembelajaran 

lebih terpusat pada siswa, peneliti  juga memberikan kesempatan kepada  siswa 

untuk belajar mengasah kekreativitasan mereka dalam merangkai bunga hidup 

yang selama ini masih asing, sehingga kelas menjadi hidup, kondusif, dan siswa 

memperoleh pengetahuan baru. 

 

4.1.2.2.5 Hasil Dokumentasi Foto 

Pada siklus I ini, dokumentasi foto diambil difokuskan pada kegiatan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung berlangsung. Pengambilan gambar pada masing-masing siklus 

tetap mengacu pada kegiatan pembelajaran, yaitu: (1) pelaksanaan pembelajaran; 

(2) aktivitas siswa mengamati aneka macam bunga hidup; (3) aktivitas siswa 

berdiskusi kelompok; (4) aktivitas siswa menulis karangan deskripsi; (5) aktivitas  

siswa membacakan karangan deskripsi di depan kelas. Pada siklus I deskripsi foto 

selengkapnya dipaparkan sebagai berikut. 
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Gambar  4.1 Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

 

Gambar  4.1 merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada 

kegiatan ini langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah mengkondisikan kelas. 

Setelah itu siswa dan guru bertanya jawab tentang pengalaman siswa berkaitan 

dengan menulis karangan. Siswa dan guru bertanya jawab tentang jenis-jenis 

karangan.  Guru memberikan contoh karangan deskripsi. Dalam menjelaskan 

materi ini, guru melakukannya dengan penjelasan klasikal dan penjelasan dalam 

kelompok. Penjelasan kalsikal dilakukan guru setelah mengkondisikan kelas. 

Penjelasan dalam kelompok dilakukan dengan memberikan penjelasan pada tiap 

kelompok setelah siswa mengidentifikasi objek langsung dan berdiskusi 

kelompok. Penjelasan dalam kelompok selain memberikan penjelasan secara 

umum, juga memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh 

anggota kelompok yang sedang mendapat giliran penjelasan dalam kelompok. 

1 
2 

3 4 
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Kegiatan pembelajaran juga meliputi kegiatan mengidentifikasi aneka macam 

bunga hidup dan merangkai bunga-bunga tersebut menjadi satu rangkaian bunga 

yang indah. Dengan begitu ide kreativitas siswa dapat berkembang. 

Pada saat guru memberikan penjelasan, siswa memperhatikan dengan 

serius. Jumlah siswa yang serius dalam memperhatikan penjelasan guru lebih 

banyak dari jumlah siswa yang kurang serius dalam memperhatikan penjelasan 

guru. Hal ini berdampak baik dan positif pada kemampuan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi. 

  

  

 

Gambar 4.2 Aktivitas Siswa Mengamati Aneka Macam Bunga Hidup 

Gambar  4.2  merupakan gambar aktivitas siswa mengamati aneka macam 

bunga hidup. Pada kegiatan ini masing-masing perwakilan kelompok maju ke  

1 
2 

3 
4 
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depan untuk mengidentifikasi aneka macam bunga hidup. Siswa mengamati dan 

merasakan dengan pancaindranya, mulai dari melihat, mencium, sampai 

merasakan aneka macam bunga. Siswa bisa mengatahui mana bunga yang berbau 

harum dan bunga yang tidak berbau harum, permukaan bunga yang halus sampai 

kasar, ada juga bunga yang bagian tangkainya berduri.  

Selain mengidentifikasi bunga, siswa juga merangkai aneka macam bunga 

tersebut dalam vas bunga menjadi satu rangkaian  bunga yang indah. Hal ini dapat 

mengasah daya kreativitas yang  diharapkan siswa mampu mengembangkannya 

sendiri. Pada kegiatan ini guru hanya sebagai fasilitator, mengarahkan dan 

memberi masukan siswa sehingga rangkaian bunga menjadi indah. Semua 

kegiatan ini dilakukan oleh perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok 

yang telah bersedia maju ke depan kelas. 

  

  

 

 
 
 
 

Gambar  4.3 Aktivitas Diskusi Kelompok 
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3 4 
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Gambar 4.3 merupakan gambar aktivitas diskusi kelompok. Pada kegiatan 

ini masing-masing kelompok berdiskusi  untuk membuat kerangka karangan. 

Mereka memilih kata-kata kunci yang disediakan guru untuk dirangkai menjadi 

kerangka karangan. Sebagian besar siswa belum aktif dalam diskusi kelompok, 

seperti kelompok penglihatan, pendengaran, dan pencecapan. Kelompok yang 

sudah aktif, yaitu kelompok penglihatan dan perasaan. Guru sudah 

mengkondisikan kelas agar masing-masing kelompo aktif dalam diskusinya. 

 

 

  

Gambar 4.4 Aktivitas Menulis dan Menyunting Karangan Deskripsi 

Gambar 4.4 merupakan gambar aktivitas siswa menulis dan menyunting 

karangan deskripsi. Pada kegiatan ini siswa merangkai dan mengembangkan 

kerangka karangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sebagian besar 

siswa menulis sendiri karangan deskripsi dengan sungguh-sungguh. Namun, 

1 2 

3 4 
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masih ada sebagian kecil siswa yang sering melihat pekerjaan temannya dalam  

menulis karangan deskripsi. Siswa yang demikian mendapat teguran dari guru. 

Selanjutnya siswa menukarkan hasil pekerjaan mereka kepada temannya dengan 

cara menggeser hasil pekerjaan ke samping dengan hitungan yang dipandu guru 

sebanyak tiga kali. Siswa memperhatikan cara menyunting yang dijelaskan guru. 

Mereka semua melaksanakan kegiatan menyunting. Namun sebagian besar siswa 

kurang bersungguh-sungguh dalam menyunting karena mereka tidak paham 

dengan penjelasan guru. Guru membantu siswa yang kesulitan menyunting 

sampai selesai.        

   

 

 

 
 

 

Gambar 4.5 Aktivitas Siswa Membacakan Karangan Deskripsi di depan Kelas 

1 2 

3 4 
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Gambar  4.5 merupakan gambar aktivitas siswa membacakan karangan 

deskripsi di depan kelas. Pada kegiatan ini siswa masih malu dalam membacakan 

hasil pekerjaannya. Mereka memilih membaca di bangku tempat duduknya. 

Tetapi ada juga siswa yang sangat antusias ketika membacakan hasil kerjanya. 

Hal ini terbukti mereka berani membacakan hasil kerjanya di depan kelas dengan 

suara lantang. Sisi negatif yang terjadi adalah siswa malas dan takut membacakan 

hasil kerjanya secara individual di depan kelas. Sebagian besar menginginkan 

membacakan bersama-sama dengan siswa lain.  

 

4.1.2.3 Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus I yang sudah 

dilaksanakan mencapai nilai  rata-rata sebesar 64,74 yang berada dalam kategori 

cukup. Hasil tes pada siklus I ini, nilai rata-rata kelas belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), yaitu 65 dan belum mencapai target yang diharapkan, 

yaitu 70. Hasil tes pada siklus I ini, 10 siswa sudah mencapai nilai kriteria 

ketuntasan minimal, sedangkan nilai target peneliti dapat dicapai oleh 7 siswa. 

Adapun nilai tertinggi dalam satu kelas, yaitu 90, sedangkan nilai terendah adalah 

50. Hanya 3 siswa yang mendapat nilai dengan kategori sangat baik, 4 siswa 

mendapat nilai dengan kategori baik, 7 siswa mendapat nilai dengan kategori 

cukup, dan 5 siswa mendapat nilai dengan kategori kurang. Nilai  rata-rata yang 

belum mencapai target tersebut disebabkan karena siswa kurang paham tentang 

materi menulis karangan deskripsi dan siswa masih sedikit perbendaharaan 

kosakatanya sehingga kesulitan  mengembangkan kerangka karangan menjadi 
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karangan yang utuh. Selain itu, siswa juga belum berpengalaman menulis 

karangan, sehingga mereka harus banyak berlatih menulis karangan deskripsi. 

Oleh karena itu, hasil karangan yang dihasilkan oleh siswa masih belum 

maksimal. 

Kelebihan pada siklus I adalah pada kegiatan penyampaian materi. Pada 

kegiatan ini sudah ada beberapa siswa yang berani membacakan contoh karangan. 

Selain itu pada waktu merangkai objek langsung dapat mengembangkan daya 

kreativitas mereka. Adapun kekurangan-kekurangan yang masih perlu diperbaiki 

meliputi: (1) siswa menunjukkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang 

masih dilakukan siswa selama membuat karangan deskripsi; (2) siswa malu ketika 

mengidentifikasi dan merangkai objek langsung di depan kelas.  Pada tahap ini 

hanya perwakilan kelompok yang maju untuk mengidentifikasi objek langsung. 

Tidak semua siswa terlibat langsung dalam proses mengidentifikasi objek 

langsung. Selain itu pada kegiatan diskusi kelompok masih banyak kelompok 

yang pasif.  

Data nontes siklus I berupa observasi, catatan harian, catatan lapangan, 

wawancara,  dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung pada siklus I dapat 

diketahui bahwa model dan media  yang digunakan peneliti cukup banyak disukai 

oleh siswa. Hal ini dapat terlihat pada minat dan antusias siswa saat mengikuti 

pembelajaran. Adanya minat pada diri siswa saat mengikuti pembelajaran 

mengakibatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan                      

deskripsi     meningkat.  Berdasarkan   hasil   tes   diakhir   pembelajaran  siklus  I  
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membuktikan bahwa dengan penggunaan  dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung, keterampilan menulis karangan deskripssi siswa mengalami 

peningkatan dari prasiklus. Hasil tes menulis karangan deskripsi secara klasikal 

baru menunjukkan kategori cukup pada tiap aspeknya dan hanya ada satu aspek 

yang menunjukkan kategori baik.  

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian, catatan lapangan, wawancara, 

dan dokumentasi foto diperoleh hasil perubahan perilaku siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi tergolong cukup baik dan mengalami 

perubahan dari prasiklus. Dalam pembelajaran dapat diketahui bahwa sebagian 

besar siswa memiliki sikap yang cukup baik. Pada siklus I, siswa merasa lebih 

mudah untuk memahami materi menulis karangan deskripsi. Mereka berpendapat 

bahwa dengan penggunaan teknik kata kunci dan media objek langsung dapat 

memudahkan mereka dalam menulis  karangan deskripsi. Selain itu, dengan 

penggunaan teknik kata kunci dan media objek langsung dalam pembelajaran 

menulis  karangan deskripsi membuat mereka lebih aktif untuk berpendapat, 

karena melibatkan diskusi kelompok. Menurut mereka, pembelajaran ini juga 

dapat mengembangkan daya kreativitas siswa dan menambah wawasan serta 

pengetahuan mereka tentang menulis karangan deskripsi yang belum pernah 

dilakukan.  

Meskipun demikian, beberapa siswa masih terlihat kurang bersemangat 

dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. Pada  saat           

pembelajaran  berlangsung,  masih  ada beberapa  siswa  yang  terlihat  pasif  dan 
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 malas-malasan ketika peneliti menjelaskan materi dan ketika mengerjakan tes 

menulis karangan deskripsi yang diberikan peneliti. Selain itu, ada beberapa siswa 

yang terlihat bergurau atau berbicara dan mengganggu temannya pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut disebabkan kurang tertariknya siswa 

terhadap materi yang diberikan peneliti dan belum terbiasanya siswa dengan 

model dan media yang digunakan peneliti. 

Sebagai upaya peningkatan keaktifan dan keterampilan serta hasil tes yang 

diperoleh siswa dalam pembelajaran menulis karangan, maka perlu direncanakan 

kegiatan pembelajaran yang lebih matang, mulai dari kegiatan awal pembelajaran 

sampai pada pemberian tes menulis karangan. Dengan demikian, tindakan siklus 

II perlu segera dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siklus I. 

Hasil refleksi baik dari hasil tes maupun nontes pada siklus I belum 

mencapai hasil yang maksimal. Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk 

memperbaiki hasil pada siklus I pada siklus II, sehingga hasil yang dicapai lebih 

maksimal. Target yang akan dicapai adalah siswa dapat menulis karangan 

deskripsi. Selain itu, target yang akan dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah 

mengubah perilaku siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi. 
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4.1.3 Hasil Siklus II 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siklus II dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran pada siklus I. Hasil tes pada siklus I masih belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu 65. Selain itu siswa masih 

menunjukkan perilaku-perilaku negatif, siswa masih sedikit perbendaharaan kosa 

kata, siswa belum bisa memaksimalkan pengindraan dalam menulis karangan 

deskripsi, rendahnya tingkat kesadaran siswa untuk berlatih menulis khususnya 

karangan deskripsi. Oleh karena itu, pembelajaran pada siklus II ini dilakukan 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan proses pembelajaran pada siklus I. 

 

4.1.3.1 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes pada siklus II merupakan perbaikan dari hasil menulis siklus I. 

Pada pembelajaran ini, peneliti masih menggunakan teknik kata kunci dan media 

objek langsung berupa aneka macam buah-buahan.   Hasil tes tersebut akan 

dijabarkan pada setiap indikator. Hasil tes pada setiap indikator dijabarkan di 

bawah ini. 

 

4.1.3.1.1 Keterampilan Menulis Karangan  Deskripsi Siklus II 

Tindakan siklus II ini dilakukan peneliti karena pada siklus I masih 

terdapat 5 siswa yang berada dalam kategori kurang dan 7 siswa berada dalam 

kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I juga belum memenuhi KKM maupun 

target yang diinginkan peneliti. Selain itu, perubahan perilaku siswa yang negatif 
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dan siswa masih sedikit perbendaharaan kosakatanya. Oleh karena itu, siklus II 

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Pelaksanaan siklus II ini dilakukan peneliti selama dua kali pertemuan. 

Pertemuan pertama, siswa melakukan kilas balik atau tanya jawab mengenai 

materi. Siswa  juga menerima motivasi pada awal pembelajaran agar mereka lebih 

siap dan semangat dalam pembelajaran.  Selanjutnya, siswa lebih memperhatikan 

contoh menulis karangan deskripsi. Dalam pemberian contoh itu, siswa-siswi 

yang nilainya rendah atau belum paham berebut kesempatan untuk membaca 

contoh karangan. Siswa aktif menanggapi contoh karangan. Selanjutnya siswa 

membentuk kelompok secara heterogen. Pembentukkan kelompok tersebut 

bertujuan agar siswa dapat bertukar pikiran dalam memilih kata kunci untuk 

membuat kerangka karangan. Seusai melakukan diskusi kelompok, siswa kembali 

ke tempat duduknya masing-masing kemudian secara individu menulis karangan 

deskripsi. Pertemuan kedua, digunakan oleh siswa untuk menyunting  dan 

presentasi hasil karangan mereka. 

Tingkat keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi pada siklus 

II diperoleh setelah pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung. Hasil tes keterampilan menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung dapat dilihat pada 

tabel 4.17 berikut. 
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Tabel 4.17 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Siklus II 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 
85-100 

7 610 36,84 
Nilai rata-rata  
    

  
 = 79,73 

 

 

Kategori baik 

2. Baik 70-84 12 905 63,16 

3. Cukup 55-69 0 0 0 

4. Kurang 0-54 0 0 0 

Jumlah        19  1515 100 

 

Tabel 4.17 menunjukkan hasil tes keterampilan menulis karangan deskripsi 

siklus II. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa siswa yang berada dalam 

kategori sangat baik dengan rentang nilai 85-100  sebanyak 7 siswa atau 36,84%. 

Kategori baik dengan rentang nilai 70-84 terdapat 12 siswa atau 63,16%. Adapun 

kategori cukup dengan rentang nilai 55-69 dan kategori  rendah dengan rentang 

nilai 0-54 tidak terdapat siswa yang berada dalam kategori ini. 

Nilai rata-rata yang dicapai pada siklus II sebesar 79,73. Nilai rata-rata 

tersebut sudah memenuhi nilai rata-rata klasikal yang ingin dicapai, yaitu sebesar 

70. Nilai rata-rata tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan nilai rata-rata pada 

setiap aspek keterampilan menulis karangan deskripsi. Untuk mengetahui  skor 

rata-rata tiap aspek menulis karangan deskripsi pada seluruh siswa kelas V SD 

Negeri 7 Wirosari Grobogan pada tahap siklus  II dapat dipaparkan pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.18 Nilai Rata-rata Tiap Aspek Keterampilan Menulis Karangan 

      Deskripsi 

 

No. Aspek Penilaian 
Nilai Rata-rata  

Siklus II 

1. Keterlibatan pancaindra 76,3 

2. Ejaan dan tanda baca 82,9 

3. Pilihan kata atau diksi 84,2 

4. Kohesi dan koherensi 71,05 

5. Kesesuaian judul dengan isi 84,2 

Jumlah  398,65 

Rata-rata  79,73 

 

Data pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa pada keterampilan menulis  

karangan deskripsi, pengusaan aspek keterlibatan pancaindra, aspek ejaan dan 

tanda baca, aspek pemilihan kata atau diksi, aspek  kohesi dan koherensi, dan 

kesesuaian judul dengan isi pada siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan  

sudah  sangat baik sehingga penelitian berhenti pada siklus II.  

 

Diagram 4.3 Nilai Rata-Rata Tiap Aspek pada Siklus II 
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Pada diagram 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa memperoleh 

nilai tertinggi pada aspek pilihan kata atau diksi dan aspek kesesuaian judul 

dengan isi sebesar 84,2.  Nilai aspek lain secara berurutan dari tinggi ke rendah, 

yaitu nilai aspek ejaan dan tanda baca sebesar 82,9, nilai aspek keterlibatan 

pancaindra sebesar 76,3, dan  nilai aspek kohesi dan koherensi sebesar 71,05. 

Penilaian pada siklus I ini dilakukan dengan menjumlahkan setiap skor 

dari lima aspek penilaian, meliputi  (1) keterlibatan pancaindra, (2) ejaan dan 

tanda baca, (3) pilihan kata atau diksi, (4) kohesi dan koherensi, dan (5) 

kesesuaian judul dengan isi. Masing-masing penilaian pada setiap aspek 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

4.1.3.1.2 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Keterlibatan 

   Pancaindra 

Aspek penilaian yang pertama adalah aspek keterlibatan pancaindra. Hasil 

tes pada aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini. 

Tabel 4.19 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Keterlibatan Pancaindra 

Siklus II 

 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 4 80 21,05 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 15,26 

Nilai rata-rata 
     

  
 x100= 76,3 

Kategori baik 

2. Baik 15 12 180 63,16 

3. Cukup 10 3 30 15,79 

4. Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 19 290 100 
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Data pada tabel 4.19  menunjukkan nilai aspek keterlibatan pancaindra. 

Berdasarkan tabel 4.19, terdapat 3 siswa atau 21,05% yang sudah mencapai 

kategori sangat baik dengan skor nilai 20. Sebanyak 12  siswa atau 63,16%  

mendapat nilai dalam kategori baik dengan skor nilai 15. Adapun untuk kategori 

cukup dengan skor nilai 10 sebanyak 3 siswa atau 15,79% dan dalam kategori 

kurang dengan skor nilai 5 tidak  ada siswa yang memperoleh kategori kurang. 

Hasil siklus II pada aspek keterlibatan pancaindra ini sudah memenuhi 

target yang ingin dicapai  dengan  nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 76,3. 

Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut sudah 

memenuhi target yang dicapai, yaitu sebesar 70. Siswa sudah mampu menulis 

karangan deskripsi berdasarkan aspek keterlibatan pancaindra dengan kriteria 

melibatkan semua pancaindra, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasa, dan peraba. 

4.1.3.1.3 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda 

   Baca 

Aspek penilaian kedua adalah aspek ejaan dan tanda baca. Hasil tes pada 

aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut ini. 

Tabel 4.20  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Ejaan dan Tanda Baca 

   Siklus II 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 8 160 42,10 Skor  rata-rata  
   

  
 = 16,58 

Nilai rata-rata 
     

  
x100=82,9 

Kategori baik 

2. Baik 15 9 135 47,37 

3. Cukup 10 2 20 10,53 

4. Kurang 5 0 5 0 

Jumlah 19 315 100 
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Data pada tabel 4.20 menunjukkan nilai aspek ejaan dan tanda baca. 

Berdasarkan tabel 4.20, terdapat 8 siswa atau 42,10% yang sudah mencapai 

kategori sangat baik dengan rentang nilai 20, sedangkan siswa dalam kategori 

baik sebanyak 9 siswa atau 47,37% dengan rentang nilai 15. Adapun untuk 

kategori cukup dengan rentang nilai 10 sebanyak 2 siswa atau 57,89%. Sementara 

itu, dalam kategori kurang dengan skor nilai 5 tidak  ada siswa yang memperoleh 

kategori kurang. 

Hasil siklus II pada ejaan dan tanda baca ini sudah memenuhi target yang 

ingin dicapai  dengan  nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 82,9. Nilai rata-

rata tersebut masuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut sudah memenuhi 

target yang dicapai, yaitu sebesar 70. Penilaian pada aspek ini adalah siswa sudah 

mampu menerapkan penggunaan ejaan dan tanda baca ke dalam karangan. 

Sebagian besar siswa sudah mampu menulis karangan deskripsi dengan 

menerapkan ejaan dan tanda baca dengan jumlah kesalahan antara 1-5. Namun, 

masih terdapat beberapa siswa yang masih belum menerapkannya dengan tepat. 

 

4.1.3.1.4 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Pilihan Kata atau 

   Diksi 

Aspek penilaian ketiga adalah aspek pilihan kata atau diksi. Hasil tes pada 

aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini. 
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Tabel 4.21  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Pilihan Kata atau Diksi 

  Siklus II 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. Sangat Baik 20 7 140 36,84 
Skor rata-rata  
   

  
 = 16,84 

Nilai rata-rata 
     

  
x100=84,2 

Kategori baik 

2. Baik 15 12 180 63,15 

3. Cukup 10 0 0 0 

4. Kurang 5 0 0 0 

Jumlah 19 320 100 

 

Data pada tabel 4.21 menunjukkan nilai yang diperoleh oleh siswa pada 

aspek pilihan kata atau diksi. Berdasarkan tabel 4.21, menunjukkan bahwa 7 siswa 

atau  36,84% berada dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 16-20. Dua 

belas siswa atau 63,15% berada dalam kategori baik dengan rentang nilai 11-15. 

Pada kategori cukup dengan rentang nilai 6-10 dan kategori kurang dengan 

rentang nilai 1-5 tidak terdapat siswa yang mencapai kategori ini. 

Hasil siklus II pada aspek pilihan kata atau diksi ini sudah memenuhi 

target yang ingin dicapai dengan  nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 84,2. 

Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut sudah 

memenuhi target yang dicapai, yaitu sebesar 70. Penilaian pada aspek ini adalah 

siswa sudah mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek pilihan kata 

atau diksi dengan kriteria diksi sesuai, beragam, dan menarik (ada kurang dari 5 

pilihan kata yang tidak sesuai dengan objek yang diamati).  

 

4.1.3.1.5 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kohesi dan Koherensi 

Aspek penilaian keempat adalah aspek kohesi dan koherensi. Hasil tes 

pada aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini. 
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Tabel 4.22  Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kohesi dan Koherensi       

Siklus II 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 3 60 10,53 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 14,21 

Nilai rata-rata 
     

  
x100=71,05 

Kategori  baik 

2. Baik 15 10 150 52,63 

3. Cukup 10 6 60 36,84 

4. Kurang 5 0 0 0 

Jumlah  19 270 100 

 

Data pada tabel 4.22 menunjukkan nilai yang diperoleh oleh siswa pada 

aspek kohesi dan koherensi. Berdasarkan tabel tersebut,  menunjukkan bahwa 

terdapat 3 siswa atau 10,53%  berada dalam kategori sangat baik dengan rentang 

nilai 16-20. Sepuluh siswa atau 52,63% berada dalam kategori baik dengan 

rentang nilai 11-15. Enam siswa atau 36,84% yang berada dalam kategori cukup 

dengan rentang nilai 6-10. Sementara itu,  tidak ada siswa yang masuk dalam 

kategori kurang dengan rentang nilai 1-5. 

Hasil siklus II pada aspek kohesi dan koherensi ini sudah memenuhi target 

yang ingin dicapai dengan  nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 71,05. Nilai 

rata-rata tersebut masuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut sudah 

memenuhi target yang dicapai, yaitu sebesar 70. Penilaian pada aspek ini adalah 

siswa sudah mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek kohesi dan 

koherensi dengan kriteria keterpaduan isi antarparagraf dan antarkalimat jelas. 
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4.1.3.1.6 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kesesuaian Judul 

   dengan Isi 

Aspek penilaian kelima adalah aspek kesesuaian judul dengan isi. Hasil tes 

pada aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.23 berikut ini. 

Tabel 4.23 Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi Aspek Kesesuaian Judul 

   dengan Isi Siklus II 

 

No. 

 

Kategori 

 

Rentang 

Nilai 

Frekuensi 

 

Bobot 

 

Persen 

(%) 

Keterangan 

 

1. 

Sangat 

Baik 20 9 180 47,37 

Skor  rata-rata 
   

  
 = 16,84 

Nilai rata-rata 
     

  
x100= 84,2 

Kategori baik 

2. Baik 15 8 120 42,10 

3. Cukup 10 2 20 10,53 

4. Kurang 5 0 0 0 

Jumlah  19 320 100 

 

  

Data pada tabel 4.23 menunjukkan nilai yang diperoleh oleh siswa pada 

aspek kesesuaian judul dengan isi. Berdasarkan tabel tersebut,  menunjukkan 

bahwa terdapat  9 siswa atau 47,37%  berada dalam kategori sangat baik dengan 

rentang nilai 16-20. Delapan siswa atau 42,10% berada dalam kategori baik 

dengan rentang nilai 11-15. Dua  siswa atau 10,53% yang berada dalam kategori 

cukup dengan rentang nilai 6-10. Sementara itu,  tidak ada siswa yang masuk 

dalam kategori kurang dengan rentang nilai 1-5. 

Hasil siklus II pada aspek kesesuaian judul dengan isi ini sudah memenuhi 

target yang ingin dicapai dengan  nilai rata-rata kelas yang dicapai sebesar 84,2. 

Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata tersebut sudah 

memenuhi target yang dicapai, yaitu sebesar 70. Penilaian pada aspek ini adalah 

siswa sudah mampu mampu menulis karangan deskripsi berdasarkan aspek 
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kesesuaian judul dengan isi dengan kriteria judul menarik, singkat, sesuai dengan 

karangan, dan terfokus. 

  

4.1.3.1.7 Pembahasan Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

pada Setiap Aspek 

 

Penilaian pada siklus II sama dengan siklus I, yaitu dilakukan dengan 

menjumlahkan setiap skor dari lima aspek penilaian menulis karangan deskripsi, 

meliputi (1) keterlibatan pancaindra, (2) ejaan dan tanda baca, (3) pilihan kata 

atau diksi, (4) kohesi dan koherensi, dan (5) kesesuaian judul dengan isi. Hasil 

dari penilaian pada setiap aspek di siklus II ini semua aspek yang berkategori 

baik, yaitu aspek keterlibatan pancaindra, ejaan dan tanda baca, pilihan kata atau 

diksi, dan kohesi dan koherensi, dan aspek kesesuaian judul dengan isi. Hasil pada 

setiap aspek tersebut dapat dilihat dari tabel 4.24 berikut. 
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Tabel 4.24 Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Setiap Aspek 

No. Aspek Rentang Nilai Nilai Rata-rata Kategori 

1. Keterlibatan 

pancaindra 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

  
     

  
 x100= 76,3 

 
Baik 

2. Ejaan dan 

tanda baca  

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

  
     

  
x100= 82,9 

 
Baik 

3. Pilihan kata 

atau diksi 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

 

 

 
     

  
x100= 84,2 

 

 

Baik 

4. Kohesi dan 

koherensi 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

 
     

  
x100= 71,05 

 
Baik 

5. Kesesuaian 

judul dengan 

isi 

Sangat baik (20) 

Baik (15) 

Cukup (10) 

Kurang (5) 

 
     

  
x100= 84,2 

 
Baik 

 

Jumlah 

 

 

79,73 

 

Baik 

 

 

Tabel 4.24. menunjukkan hasil tes keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada setiap aspek. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata hasil keterampilan menulis karangan deskripsi sebesar 79,73. Hasil 

tersebut sudah mencapai target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 70. Hasil nilai 

rata-rata keterampilan menulis karangan deskripsi tersebut diperoleh dari jumlah 

nilai rata-rata setiap aspek. Oleh karena itu, keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas V SD Negeri 7 Wirosari, Kab. Grobogan sudah baik. 

Nilai rata-rata pada aspek keterlibatan pancaindra sebesar 76,3 dan berada 

dalam kategori baik. Aspek ejaan dan tanda baca mencapai nilai rata-rata sebesar 
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82,9dan berada dalam kategori baik. Aspek pilihan kata atau diksi  mencapai nilai 

rata-rata sebesar 84,2 dan berada dalam kategori baik. Aspek kohesi dan koherensi 

mencapai nilai rata-rata sebesar 71,05 dan  berada dalam kategori baik dan aspek 

kesesuaian judul dengan isi mencapai nilai rata-rata sebesar 84,2 dan  berada 

dalam kategori baik. 

 

4.1.3.2 Hasil Nontes Siklus II 

Data nontes pada siklus I ini diperoleh melalui observasi, catatan harian, 

catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto.  Hasil data nontes akan 

dijabarkan secara lengkap di bawah ini. 

 

4.1.3.2.1 Observasi 

Pada siklus II ini terdapat perilaku siswa yang terdeskripsi melalui 

kegiatan observasi yang dilakukan peneliti. Selama membelajarkan kemampuan 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung, 

peneliti merasakan adanya perubahan perilaku siswa. Siswa yang sebagian besar 

pada siklus I kurang mengikuti pembelajaran dengan baik, pada siklus II ini 

sebagian besar sudah mulai mengikuti dan menikmati pembelajaran yang 

diterapkan peneliti. Siswa sudah memberikan respon yang positif terhadap 

kegiatan pembelajaran. Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel 4.25 

berikut ini. 
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Tabel 4.25 Hasil Observasi Siklus II 

No. Aspek Observasi Jumlah 

1. 

 

Sikap Positif 

13. Siswa serius dan antusias dalam 

pembelajaran 

14. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

15. Siswa serius mengidentifikasi objek 

langsung 

16. Siswa aktif  dalam diskusi kelompok 

17. Siswa  menulis sendiri karangan 

deskripsi dengan sungguh-sungguh 

18. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

menyunting karangan deskripsi 

 

 

19 

 

19 

 

19 

 

15 

 

19 

 

19 

2. 

 

Sikap Negatif 

19. Siswa banyak bicara 

20. Siswa banyak bergurau  

21. Siswa jalan-jalan dan mondar-

mandir pada saat pembelajaran 

berlangsung 

22. Siswa pasif  dalam diskusi kelompok 

23. Siswa  melihat pekerjaan temanya 

24. Siswa mengantuk dan melamun 

 

 

2 

2 

0 

 

 

4 

0 

2 

 

Berdasarkan hasil observasi yang ditunjukkan pada tabel 4.25 dapat 

diketahui bahwa hampir seluruh siswa yang serius dan antusias dalam 

pembelajaran selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

berlangsung. Secara lebih rinci dapat dipaparkan bahwa siswa yang serius dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 19 siswa. Tidak ada seorang 

siswa pun yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. Namun, masih ada sikap negatif siswa, yaitu siswa banyak bicara 

sebanyak 2 siswa. 
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Pada kegiatan penyampaian materi hampir semua siswa menunjukkan 

sikap positif, yaitu memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran 

menulis karangan deskripsi sebesar sebanyak 19 siswa, sedangkan sikap negatif, 

yaiu siswa banyak bergurau selama proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi sebanyak 2 siswa. Pada kegiatan ini sudah ada peningkatan, hal ini 

ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah siswa yang bersikap positif dan 

berkurangnya jumlah siswa yang bersikap negatif. 

Pada umumnya semua siswa merespon positif objek langsung yang 

dihadirkan ke dalam kelas pada waktu proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena 

dalam kegiatan belajar mengajar selama ini jarang sekali menggunakan media 

sehingga dengan ditampilkan atau diperlihatkan objek langsung berupa aneka 

macam buah-buahan sebagai media dalam pembelajaran tersebut dan ditanggapi 

baik oleh siswa dengan serius mengidentifikasi objek langsung. Siswa yang serius 

mengidentifikasi objek langsung selama proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi sebanyak 19 siswa. Tidak ada seorang siswa pun yang tidak mengikuti 

kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Pada kegiatan diskusi kelompok dapat diketahui bahwa siswa aktif  dalam 

diskusi kelompok selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

sebanyak 15 siswa, sedangkan sikap negatif, yaiu siswa yang pasif dalam diskusi 

kelompok selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi sebanyak 4 

siswa. Masih ada 4 siswa siswa yang pasif dalam diskusi kelompok selama proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Mereka lebih banyak malu dan diam 

pada waktu proses diskusi kelompok.  
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Dalam mengerjakan tes menulis karangan deskripsi, dapat diketahui 

semua siswa sebanyak 19 siswa menulis sendiri karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Kesungguhan ini tampak dari 

masing-masing siswa yang terlihat serius menulis karangan deskripsi. Siswa 

tampak tenang dalam menyelesaikan tugas menulis karangan deskripsi karena 

siswa termotivasi dengan aneka macam buah-buahan yang diperlihatkan dan telah 

dirasakan dengan pancaindranya. Tidak ada seorang siswa pun yang melihat 

pekerjaan temanya dalam  menulis karangan deskripsi. 

Pada tahap akhir setelah mengerjakan tes menulis karangan deskripsi 

dapat diketahui sebanyak 19 siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting 

karangan deskripsi. Tapi masih ada 2 siswa mengantuk dan melamun. Mereka 

tidak memperhatikan bagaimana panduan menyunting yang telah diajarkan guru 

sehingga mereka kesulitan pada kegiatan menyunting karangan. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa perilaku negatif siswa sudah banyak mengalami perubahan 

menuju pada perilaku positif. Sebagian besar siswa lebih bersemangat dan 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 teknik kata kunci dan media objek 

langsung. 
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4.1.3.2.2 Hasil Catatan Harian 

Pada siklus II ini salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaring 

data nontes dalam penelitian ini adalah catatan harian. Catatan harian diisi oleh 

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. Tujuan diadakannya catatan 

harian ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada saat 

pembelajaran berlangsung dan untuk mengungkap kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa. Siswa yang sebagian besar pada siklus I kurang mengikuti 

pembelajaran dengan baik, pada siklus II ini sebagian besar sudah mulai 

mengikuti dan menikmati pembelajaran yang diterapkan peneliti. Siswa 

mengalami kemudahan dan sedikit kesulitan yang dialami selama kegiatan 

pembelajaran. Catatan harian ini meliputi 4 pertanyaan, yaitu: (1) apakah kamu 

merasa senang dan tertarik dengan mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?; (2) ceritakan 

kemudahan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?; (3) 

ceritakan kesulitan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung?; 

(4) apa pesan dan kesan kalian terhadap kegiatan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung. 

Pada dasarnya siswa senang   dan    tertarik    terhadap    menulis   

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci  dan media  objek  langsung  yang  
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dilakukan oleh peneliti. Sebanyak 19 siswa dari jumlah keseluruhan siswa merasa 

senang dan tertarik ketika pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik 

kata kunci dan media  objek langsung. Pada siklus II ini sudah tidak ada siswa 

merasa kaget dan berdebar-debar saat mempraktikan langsung sebuah karangan 

yang akan mereka tulis. Mereka merasa senang dan tertarik selama pembelajaran 

berlangsung. 

Siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu salah satunya R.9  

mengungkapkan bahwa ”menyenangkan, hari ini saya bisa belajar sambil 

mengamati, merasakan, dan merangkai bermacam-macam buah-buahan”. R.9 

sangat senang, tertarik, dan tidak bosan mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. Dia juga senang bisa mengamati, merasakan, dan merangkai bermacam-

macam buah-buahan dalam keranjang. Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, 

salah satunya R.12 menjawab ”saya senang dengan cara belajar hari ini, karena 

saya bisa belajar menulis karangan dengan merasakan rasa buah-buahan”. R.12 

merasa suka dengan pembelajaran tersebut. Menurutnya, cara belajar hari ini 

terdapat perbedaan dengan cara belajar hari-hari biasa, yaitu dengan memakan 

buah-buahan. Sementara itu, untuk siswa yang mendapat nilai rendah, salah 

satunya R.5 mengungkapkan bahwa ”saya senang dengan cara belajar hari ini, 

besok belajar yang lebih menarik ya buk!”. R.5 merasa senang selama 

pembelajaran menulis karangan deksripsi. Semua siswa menyukai cara 

pembelajaran hari ini karena guru menyediakan media objek langsung berupa 

aneka macam buah-buahan dan menyediakan banyak kata kunci yang dapat 

membantu siswa menulis karangan deskripsi. 
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Dalam kegiatan menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media  objek langsung, guru perlu memberikan penjelasan materi yang akan 

disampaikan sebelum siswa menulis karangan deskripsi. Hal ini diperlukan untuk 

memberikan informasi kepada siswa agar siswa memiliki pengetahuan terlebih 

dahulu mengenai menulis karangan deskripsi. Semua siswa atau 100% 

menyatakan menyukainya. 

Selain merasa senang, siswa juga merasa mudah saat mempraktikkan 

langsung menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung. Mereka merasa mudah karena guru menjelaskan materi dengan suara 

keras, jelas, dan urut saat menulis karangan deskripsi, siswa dapat belajar sambil 

merasakan buah-buahan. Semua siswa mengalami kemudahan menulis karangan 

deskripsi. Siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu salah satunya R.9  

mengungkapkan bahwa ”saya mudah mendapatkan ide dan inspirasi untuk 

menulis karangan dan ada buah-buahan dan kata-kata kunci yang bisa membantu 

saya mengarang”. R.9 dengan mudah mendapatkan ide untuk menulis karangan 

deskripsi, karena didukung aneka macam buah-buahan dan kata-kata kunci 

sehingga dia bisa membuat karangan deskripsi yang bagus dan utuh”. Untuk siswa 

yang mendapat nilai sedang, salah satunya R.12 menyatakan ”saya sangat terbantu 

dengan adanya kata-kata kunci dan buah-buahan disediakan guru”. Menurut R.12 

dia mudah menulis karangan deskripsi karena dia menggunakan kata-kata kunci 

dan sudah mengidentifikasi langsung buah-buahan tersebut. Hal ini sangat 

membantunya dalam menulis karangan deskripsi. Sementara itu, untuk siswa yang 

mendapat nilai rendah, salah satunya R.5 mengungkapkan bahwa ”saya cukup 
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bisa mengarang bagus karena saya membaca contoh karangan yang diberikan 

ibu”. R.5 mengalami kemudahan mengarang, dia sudah mulai bisa mengarang. 

Hasil catatan harian siswa siklus II ini menunjukkan sebagian besar siswa 

mudah dalam menulis karangan deskripsi. Sebanyak  19 siswa mengalami 

kesulitan menulis karangan deskripsi. Siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu 

salah satunya R.9 mengungkapkan bahwa ”saya kesulitan mengingat nama-nama 

buah yang baru saya temui dan sulit mengingat rasa buah-buahan karena jenisnya 

banyak ”. R.9 mengalami kesulitan pada saat mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, karena dia  lupa dan sulit menginat nama-nama buah yang 

baru dia temui dan sulit mengingat rasa buah-buahan karena jenisnya banyak. 

Sementara itu, untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah satunya R.12 

mengungkapkan bahwa ”saya kesulitan mengarang karena saya lupa dengan 

strukturnya”. R.12 mengalami kesulitan mengarang, dia lupa dengan struktur 

karangan. Padahal guru sudah menyediakan contoh karangan dan menjelaskan 

struktur karangan bertujuan untuk membantu siswa menulis karangan deskripsi. 

Untuk siswa yang mendapat nilai rendah, salah satunya R5 menyatakan ”saya 

sulit berdiskusi dengan dua teman kelompok saya, karena mereka malu bertanya 

dan pasif saat berdiskusi”. Menurut R.5 merasa kesulitan pada waktu proses 

berdiskusi karena dua teman kelompoknya malu bertanya dan bersikap pasif.  

Kesan yang dikemukakan oleh sebagian besar siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek  langsung  adalah  mereka  lebih  mudah memahami materi  yang  diajarkan. 

Sebanyak  15  siswa  menyatakan  hal  tersebut   sesuai   dengan  pernyataan  
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R.19 ”belajar hari ini mudah dan menyenangkan, saya suka waktu makan buah 

apel dan jeruk, karena buah tersebut kesukaanku”, R.5 ”saya suka dengan 

pembelajaran hari ini karena dapat membantu sekali dalam menulis karangan 

deskripsi tapi saya tidak suka memakan buah yang rasanya asam seperti stroberi 

dan nanas. Buah-buahannya kami bawa pulang ya!”, R.12 ”kata-kata kunci yang 

disediakan guru sangat berguna dan membantu dalam menulis karangan deskripsi, 

bu buah-buahannya kami suka.”. Adapun saran yang diberikan siswa, yaitu agar 

model yang dipakai peneliti tetap digunakan dalam pembelajaran dan hadiahnya 

diperbanyak agar siswa lebih bersemangat dalam belajar menulis karangan 

deskripsi. 

Hasil catatan harian siklus II ini dari keseluruhan aspek pertanyaan sudah 

menunjukkan respon positif karena sebagian besar siswa menyukai pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung 

dan kesulitan yang mereka alami sudah berkurang dari kesulitan yang mereka 

alami pada siklus I.  

 

4.1.3.2.3 Hasil Catatan Lapangan 

Pada siklus II ini salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaring 

data nontes dalam penelitian ini adalah catatan lapangan. Catatan lapangan 

merupakan sejenis catatan anekdot, tetapi mencakup kesan dan penafsiran 

subjektif. Catatan lapangan dibuat oleh peneliti berisi segala yang dirasakan 

peneliti selama pembelajaran berlangsung, yaitu kegiatan  pembelajaran     

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung. 
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Tujuan diadakannya catatan lapangan mendeskripsikan langkah-langkah 

pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dengan mengambil kegiatan-kegiatan 

yang menonjol dalam pembelajaran. Catatan lapangan ini meliputi langkah-

langkah yang diambil dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, yaitu: (1) 

pembukaan pelajaran; (2) apersepsi; (3) pembagian kelompok; (4) kegiatan 

diskusi kelompok; (5) menemukan ciri-ciri objek yang disajikan; (6) menulis 

karangan deskripsi; (7) menyunting karangan deskripsi; (8) membacakan 

karangan deskripsi. 

Berdasarkan hasil catatan lapangan terkait dengan pelaksanaan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung dapat dijelaskan bahwa, pada siklus II kesiapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan sudah baik. Pada saat guru masuk kelas siswa 

bersorak gembira menyambut kedatangan guru. Dipimpin ketua kelasnya mereka 

serempak memberi salam pembuka secara bersama-sama. 

Pada kegiatan pembukaan pelajaran, guru membuka pelajaran dengan 

salam dan menanyakan absen. Selain itu guru juga menanyakan kondisi siswa. 

Guru menyampaikan pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa diminta membuat 

catatan harian dari proses pembelajaran hari ini. Tahap ini berjalan dengan lancar 

dan tertib, sebagaian besar siswa terlihat semangat, berminat, dan antusias 

menerima materi pelajaran. R.2 terlihat aktif bertanya kepada guru. Namun ada 2 

siswa diantarannya R.14, R.15, bicara sendiri tanpa memperhatikan guru yang 

sedang mengajar. 
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Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan umpan mengenai hasil 

pembelajaran sebelumnya. Siswa diajak guru mengingat materi  sebelumnya dan 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam menulis karangan.Guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa mengenai materi karangan dan memberikan penjelasan 

mengenai ciri-ciri dan contoh karangan deskripsi. Pada tahap ini sudah terlihat 

beberapa siswa yang akitf menjawab pertanyaan guru antara lain R.2,R.3, R.4, 

R.7, R.8, R.9, R.11, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, dan R.19. Siswa 

yang pasif berkurang ganya 4 siswa, yaitu R.1, R.5, R.6, dan R.10, yaitu hanya 

mendengarkan penjelasan guru. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan 

penjelasan guru tentang cara mengatasi kesalahan-kesalahan dan kesulitan-

kesulitan dalam menulis karangan deskripsi. 

Pada tahap pembagian kelompok, guru membagi siswa menjadi lima 

kelompok, masing-masing kelompok memiliki anggota empat siswa, dan satu 

kelompok beranggotakan tiga orang. Siswa bebas memilih teman dalam 

keompoknya. Guru memberikan nama kelompok dengan nama pancaindra, yaitu 

kelompok penglihatan, kelompok penciuman, kelompok pencecapan, kelompok 

perasa, dan kelompok peraba. Proses pembentukan kelompok berlangsung tenang 

tanpa keributan, karena siswa sudah hafal dengan teman satu kelompoknya. 

 Pada tahap diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat menemukan ciri-

ciri karangan deskripsi, mengidentifikasi objek langsung berupa aneka macam 

buah-buahan, memilih kata-kata kunci yang disediakan guru. Pada tahap ini 

semua anggota kelompok maju ke depan untuk mengidentifikasi langsung aneka 

macam buah dengan pancaindranya mulai melihat sampai merasakan.Mereka bisa 
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menemukan ciri-ciri buah yang diamati, merasakan aneka macam buah-buahan, 

dan merangkai buah dalam keranjang, kemudian guru memberikan waktu sepuluh 

menit untuk berdiskusi. Setiap kelompok berdiskusi dengan aktif dan tertib untuk 

menemukan jawabannya. lima kelompok sudah  terlihat aktif dalam proses 

berdiskusi. Hanya 1 kelompok yaitu kelompok pendengaran yang 2 anggotannya 

malas berdiskusi. 

Setelah menemukan ciri-ciri buah yang diamati, kemudian mereka 

memilih kata-kata kunci yang disediakan guru di papan tulis. Kata-kata tersebut 

dirangkai menjadi kerangka karangan yang berguna untuk membantu siswa 

memunculkan ide dalam menulis karangan deskripsi sehingga diharapkan siswa 

mampu menulis karangan deskripsi yang baik dan utuh.  

Pada tahap ini siswa belajar secara individu. Mereka kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk merangkai kerangka karangan yang telah mereka 

buat secara berkelompok. Semua siswa menulis sendiri karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh. Tidak ada siswa yang bergurau dan bicara sendiri. 

Tahap selanjutnya, yaitu menyunting karangan deskripsi. Pada tahap ini 

sebanyak 19 siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan deskripsi. 

Jadi  dapat dikatakan semua siswa sudah  bersungguh-sungguh dalam menyunting 

karangan deskripsi dengan baik sesuai aturan dan materi menyunting yang 

diberikan guru. 

Kegiatan terakhir adalah membacakan karangan deskripsi. Pada siklus II 

ini 3 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sudah berani membacakan hasil 

karangannya di depan kelas. Setelah selesai membacakan siswa lain memberikan 
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tepuk tangan atas keberanian teman mereka untuk tampil di depan. Guru 

memberikan semangat dan motivasi kepada siswa lain untuk berani dan jangan 

takut, dan jangan malu dalam belajar.  

Hasil catatan lapangan siklus II ini selama pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung sudah 

menunjukkan respon positif. Semua siswa dengan mudah dan menikmati 

pembelajaran hari ini.  

 

4.1.3.2.4 Wawancara 

Kegiatan wawancara pada siklus II masih sama dengan kegiatan 

wawancara pada siklus I. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada akhir 

pembelajaran siklus II. Wawancara dilakukan pada satu siswa yang mendapat 

nilai paling tinggi, sedang, dan rendah. Pertanyaan wawancara pada siklus II ini 

sama dengan siklus I. Hasil wawancara terhadap tiga siswa tersebut dapat dilihat 

pada penjabaran berikut ini. 

Pertanyaan pertama adalah apakah kamu senang dan tertarik terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media 

objek langsung? Siswa yang mendapat nilai tertinggi, yaitu salah satunya R.9  

menjawab ”saya sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini, karena 

penjelasan guru jelas”. R.9 semangat dan berminat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi, karena dia  merasa tertarik dan tidak bosan dengan 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Untuk siswa yang mendapat nilai 

sedang, salah satunya R.12 menjawab ”saya senang dengan pembelajaran hari ini, 
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karena belum pernah dilakukan guru sebelumnya, tetapi dalam kerja kelompok 

tidak semuanya aktif”. R.12 merasa cukup  tertarik dengan pembelajaran. 

Menurutnya, dalam pembelajaran kali ini tidak monoton dan mudah dipahami 

hanya saja dalam belajar diskusi kelompok tidak semua anggota kelompok 

bekerja. Hanya siswa-siswa yang rajin saja yang mengerjakan tugas kelompok, 

sedangkan siswa yang biasa-biasa saja atau nakal mereka malah mengganggu dan 

tidak mengerjakan tugas tersebut. Sementara itu, untuk siswa yang mendapat nilai 

rendah, salah satunya R.5 mengungkapkan bahwa ”saya sekarang bisa 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu, karena saya sudah bisa 

memahami materi yang sebelumnya saya merasa kesulitan”. R.5 merasa tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran, karena dia merasa bisa  memahami materi dengan 

penjelasan dan latihan yang diberikan peneliti, sehingga dia sudah tidak merasa 

begitu kesulitan mengerjakan latihan maupun tugas yang diberikan peneliti.  

Pertanyaan kedua adalah apakah penjelasan guru dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi mudah dipahami? Siswa yang mendapat nilai 

tertinggi, yaitu salah satunya R.9  menjawab ”saya sangat paham dengan 

penjelasan guru, karena guru mengajar dengan suara keras dan jelas, sehingga 

saya sangat mudah dalam menulis karangan deskripsi”. R.9 sudah paham dengan 

penjelasan guru, karena dia  merasa penjelasan guru sangat mambantu dalam 

menulis karangan deskripsi.  Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah 

satunya R.12 menjawab ”saya agak kurang memahami karena setelah di rumah 

tidak saya baca kembali”. Menurutnya, merasa kurang paham karena dia malas 

belajar di rumah.  Adapun siswa yang mendapat nilai rendah, yaitu R.5 ”merasa 
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sedikit paham karena sulit memahami dan di rumah malas belajar kembali”. R.5 

merasa sedikit paham dan kesulitan menulis karangan deskripsi, karena dia di 

rumah malas belajar sendiri.  

Pertanyaan ketiga adalah apa saja kesulitan yang kamu alami selama 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi? Siswa yang mendapat nilai 

tertinggi, yaitu salah satunya R.9 mengungkapkan bahwa ”saya kesulitan 

mengingat nama-nama buah yang baru saya temui dan sulit mengingat rasa buah-

buahan karena jenisnya banyak ”. R.9 mengalami kesulitan pada saat mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi, karena dia  lupa dan sulit menginat 

nama-nama buah yang baru dia temui dan sulit mengingat rasa buah-buahan 

karena jenisnya banyak. Sementara itu, untuk siswa yang mendapat nilai sedang, 

salah satunya R.12 mengungkapkan bahwa ”saya kesulitan mengarang karena 

saya lupa dengan strukturnya”. R.12 mengalami kesulitan mengarang, dia lupa 

dengan struktur karangan. Padahal guru sudah menyediakan contoh karangan dan 

menjelaskan struktur karangan bertujuan untuk membantu siswa menulis 

karangan deskripsi. Untuk siswa yang mendapat nilai rendah, salah satunya R.5 

menyatakan ”saya sulit berdiskusi dengan dua teman keolmpok saya, karena 

mereka malu bertanya dan pasif saat berdiskusi”. Menurut R.5 merasa kesulitan 

pada waktu proses berdiskusi karena dua teman kelompoknya malu bertanya dan 

bersikap pasif. 

Pertanyaan empat adalah manfaat apa yang kamu peroleh setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik  kata        

kunci  dan   media  objek  langsung?  Untuk   siswa   yang  mendapatkan  nilai  
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tertinggi, yaitu salah satunya R.9 berpendapat bahwa ”pembelajaran hari ini dapat 

mengatasi kesulitan yang saya. saya mengetahui cara mengarang yang benar, 

mengetahui struktur karangan, merangkai kata-kata kunci menjadi karangan yang 

utuh”. Untuk siswa yang mendapat nilai sedang, salah satunya R.12 mengatakan  

bahwa ”pembelajaran hari ini dapat mengasah kreativitas dengan cara merangkai 

aneka macam buah dalam keranjang”. Sementara siswa yang mendapat nilai 

rendah diungkapkan R.5 bahwa ” pembelajaran hari ini tidak memerlukan 

imajinasi karena sudah ada media objek langsung yaitu buah-buahan”.  

Kesan yang dikemukakan oleh sebagian besar siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung adalah mereka lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

Sebanyak 15 siswa menyatakan hal tersebut sesuai dengan pernyataan R.9 

”belajar hari ini mudah dan menyenangkan, saya suka waktu makan buah apel dan 

jeruk, karena buah tersebut kesukaanku”, R.5 ”pembelajaran yang 

menyenangkan”, R.12 ”kata-kata kunci yang disediakan guru sangat berguna dan 

membantu dalam menulis karangan deskripsi, bu buah-buahannya kami suka”. 

Adapun saran yang diberikan siswa, yaitu agar model yang dipakai peneliti tetap 

digunakan dalam pembelajaran dan hadiahnya diperbanyak agar siswa lebih 

bersemangat dalam belajar menulis karangan deskripsi. 

Dari hasil wawancara siklus II terhadap siswa tersebut dapat ditarik 

simpulan bahwa siswa merasa senang dengan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung,  karena          

selain   pembelajaran   lebih   terpusat    pada   siswa,  peneliti  juga  memberikan  
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kesempatan kepada  siswa untuk belajar mengasah kekreativitasan mereka dalam 

merangkai buah-buahan, sehingga kelas menjadi hidup, kondusif, dan siswa 

memperoleh pengetahuan baru. 

 

4.1.3.2.5 Dokumentasi Foto  

Pada siklus II ini, dokumentasi foto diambil difokuskan pada kegiatan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung berlangsung. Pengambilan gambar pada masing-masing siklus 

tetap mengacu pada kegiatan pembelajaran, yaitu: (1) pelaksanaan pembelajaran; 

(2) aktivitas siswa mengamati aneka macam buah-buahan; (3) aktivitas siswa 

berdiskusi kelompok; (4) aktivitas siswa menulis karangan deskripsi; (5) aktivitas  

siswa membacakan karangan deskripsi di depan kelas. Pada siklus I deskripsi foto 

selengkapnya dipaparkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

178 

  

 

 

 

 

Gambar  4.6 Aktivitas Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

 

Gambar  4.6 merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada 

kegiatan ini langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah mengkondisikan kelas.  

Guru memberikan umpan balik mengenai hasil pembelajaran yang telah diperoleh 

pada pembelajaran sebelumnya. Guru memberikan contoh karangan deskripsi. 

Dalam menjelaskan materi ini, guru melakukannya dengan penjelasan klasikal 

dan penjelasan dalam kelompok. Penjelasan klasikal dilakukan guru setelah 

mengkondisikan kelas. Penjelasan dalam kelompok dilakukan dengan 

memberikan penjelasan pada tiap kelompok setelah siswa mengidentifikasi objek 

langsung dan berdiskusi kelompok. Penjelasan dalam kelopok selain memberikan 

penjelasan secara umum, juga memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang 
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diajukan oleh anggota kelompok yang sedang mendapat giliran penjelasan dalam 

kelompok.  

Kegiatan pembelajaran juga meliputi kegiatan mengidentifikasi aneka 

buah-buahan, mencicipi rasa aneka buah-buahan, dan merangkai buah-buahan  

tersebut dalam keranjang.  Pada saat guru memberikan penjelasan, siswa 

memperhatikan dengan serius. Jumlah siswa yang serius dalam memperhatikan 

penjelasan guru lebih banyak dari jumlah siswa yang kurang serius dalam 

memperhatikan penjelasan guru. Hal ini berdampak baik dan positif pada 

kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi. 

  

  

 

Gambar 4.7 Aktivitas Siswa Mengamati Aneka Macam Buah-buahan 
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Gambar  4.7  merupakan gambar aktivitas siswa mengamati aneka macam 

buah-buahan. Pada kegiatan ini semua anggota kelompok maju ke depan untuk 

mengidentifikasi aneka macam buah-buahan. Siswa mengamati dan merasakan 

dengan pancaindranya, mulai dari melihat, mencium, sampai merasakan aneka 

macam buah-buahan. Siswa bisa mengatahui berbagai macam rasa buah. Buah 

mana yang memiliki rasa manis atau asam, kulit buah yang halus sampai kasar, 

buah berbiji atau tidak berbiji.  

Selain mengidentifikasi buah, siswa juga merangkai aneka macam buah-

buahan dalam keranjang. Hal ini dapat mengasah daya kreativitas yang  

diharapkan siswa mampu mengembangkannya sendiri. Pada kegiatan ini guru 

hanya sebagai fasilitator, mengarahkan dan memberi masukan siswa sehingga 

rangkaian buah menjadi bagus dan rapi. Semua kegiatan ini dilakukan oleh semua 

anggota kelompok maju ke depan kelas. 

  

  
 

 
 

Gambar  4.8 Aktivitas Diskusi Kelompok 
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Gambar 4.8  merupakan gambar aktivitas diskusi kelompok. Pada kegiatan 

ini masing-masing kelompok berdiskusi  untuk membuat kerangka karangan. 

Mereka memilih kata-kata kunci yang disediakan guru untuk dirangkai menjadi 

kerangka karangan. Semua anggota kelompok sudah aktif dalam diskusi 

kelompok, hanya masih ada 4 siswa siswa yang pasif dalam diskusi kelompok 

selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi. Mereka lebih banyak 

malu dan diam pada waktu proses diskusi kelompok. 

  

  

Gambar 4.9 Aktivitas Menulis dan Menyunting Karangan Deskripsi 

Gambar 4.9 merupakan gambar aktivitas siswa menulis dan menyunting 

karangan deskripsi. Pada kegiatan ini siswa merangkai dan mengembangkan 

kerangka karangan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Semua siswa 

menulis sendiri karangan deskripsi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada siswa 

yang menulis karangan deskripsi dengan melihat pekerjaan temannya. Selanjutnya 

siswa   menukarkan    hasil    pekerjaan   mereka   kepada   temannya  dengan cara  
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menggeser hasil pekerjaan ke samping dengan hitungan yang dipandu guru 

sebanyak tiga kali. Siswa memperhatikan cara menyunting yang dijelaskan guru. 

Mereka semua melaksanakan kegiatan menyunting. Sebagian besar siswa 

bersungguh-sungguh dalam menyunting. Mereka sudah paham dengan materi 

menyunting yang dijelaskan guru. Guru membantu siswa yang membutuhkan 

bantuan ketika menyunting sampai selesai.  Namun, masih ada 2 siswa dalam 

kegiatan ini yang kurang  bersungguh-sungguh dalam menyunting karena mereka 

mengantuk dan melamun. 

    

  

Gambar 4.10 Aktivitas Siswa Membacakan Karangan  

          Deskripsi di depan Kelas 

 

Gambar  4.10 merupakan gambar aktivitas siswa membacakan karangan 

deskripsi di depan kelas. Pada siklus II ini 3 siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi sudah berani membacakan hasil karangannya di depan kelas. Setelah 

selesai membacakan siswa lain memberikan tepuk tangan atas keberanian teman 
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mereka untuk tampil di depan. Guru memberikan semangat dan motivasi kepada 

siswa lain untuk berani dan jangan takut, dan jangan malu dalam belajar.  

 

4.1.3.3 Refleksi  

Refleksi pada siklus II ini bertujuan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar 

siswa dalam menulis karangan deskripsi. Selain itu, kegiatan refleksi pada siklus 

II ini juga untuk mengetahui keefektifan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, dan untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Refleksi kegiatan ini 

diperoleh dari hasil olahan data tes dan nontes. 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi pada siklus II sudah dapat 

diikuti oleh siswa dengan baik. Ha ini disebabkan tindakan pembelajaran dengan 

keefektifan teknik kata kunci dan media  objek langsung untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi sudah tercapai sesuai dengan tujuan. 

Salah satu  indikatornya adalah hasil tes keterampilan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi siklus II  menunjukkan peningkatan dari siklus I. Hasil pada 

siklus II ini tidak ada siswa yang berada dalam kategori kurang. Siklus II  

menunjukkan peningkatan dari siklus I. Hasil pada siklus II ini tidak ada siswa 

yang berada dalam kategori kurang. Nilai rata-rata pada siklus II ini mencapai 

79,73. Nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori baik. Pada siklus I nilai rata-

rata hasil tes keterampilan siswa sebesar 64,74 dan berada dalam kategori cukup. 

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan peneliti mengalami 

peningkatan sebesar 14,99 atau sebesar  23,15%. Rata-rata kelas pada siklus II ini 

sudah mencapai target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 70. 
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 Hasil tes pada siklus II semua siswa sudah berada dalam kategori baik atau 

berada di atas  kriteria ketuntasan minimal dan semua siswa juga sudah mencapai 

nilai klasikal, yaitu 70. Dari 19 siswa, 7 siswa mendapat nilai dengan kategori 

sangat baik dan 12 siswa dengan kategori baik. Nilai tertinggi pada siklus II, yaitu 

95, sedangkan nilai terendah, yaitu 70 dan diperoleh oleh 4 siswa.  

 Perilaku siswa dalam mengikuti pembelajaran juga sudah menunjukkan ke 

arah yang lebih positif. Pengamatan perilaku siswa ini diambil dari data observasi, 

catatan harian, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto. Berdasarkan 

hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran siklus II ini perilaku 

siswa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Sebagian besar siswa sudah 

semangat dan berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung. Sebagian besar 

sudah berani mengangkat tangannya untuk bertanya dan mengungkapkan 

pendapat, selain itu mereka juga tampak lebih senang dalam mengidentifikasi dan 

merangkai aneka buah-buahan dibandingkan siklus I. Hal ini menunjukkan 

pembelajaran siklus II meningkat dibanding pembelajaran pada siklus I. 

 Hasil catatan harian menunjukkan sebagian besar siswa sudah tidak 

mengalami kesulitan. Mereka tertarik dan semangat mengikuti pembelajaran. 

Selain itu, sebagian besar siswa mengaku sudah memperoleh banyak manfaat dari 

pembelajaran pada siklus II. Mereka memperoleh ilmu mengenai menulis 

karangan deskripsi. 
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Hasil catatan lapangan siklus II ini selama pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung sudah 

menunjukkan respon positif. Semua siswa dengan mudah dan menikmati 

pembelajaran hari ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, pada siklus II kesiapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis karangan sudah baik. Siswa berani 

mengemukakan pendapat, tertarik mengidentifikasi dan merangkai buah-buahan, 

semua kelompok aktif berdiskusi. Mereka menulis karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh, dan kegiatan akhir yaitu menyunting. Semua siswa menyunting 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan penjelasan yang diberikan guru. Mulai 

awal pembelajaran sampai akhir mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh dan 

antusias.  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian siswa sudah paham dan 

senang dalam mengikuti pembelajaran. Satu siswa yang memperoleh nilai tinggi 

menyatakan bahwa dia sudah tidak mengalami kesulitan dalam menulis karangan  

deskripsi. Satu  siswa yang memperoleh nilai sedang mengaku masih mengalami 

sedikit kesulitan tetapi mereka senang dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan 

satu  siswa yang mendapat nilai rendah merasa bahwa menulis karangan deskripsi 

itu tidak sulit jika sudah paham dan teliti. Pernyataan tiga  siswa tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran menulis karangan  deskripsi dengan teknik 

kata kunci dan media  objek langsung menyenangkan dan  mudah dipahami oleh 

sebagian besar siswa. Selain itu, peneliti  juga memberikan kesempatan       

kepada  siswa untuk belajar mengasah kekreativitasan mereka dalam merangkai  
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buah-buahan sehingga kelas menjadi hidup, kondusif, dan siswa memperoleh 

pengetahuan baru. 

Hasil dokumentasi foto, dapat diketahui bahwa pembelajaran semakin 

kondusif. Siswa sangat aktif mengikuti pembelajaran. Siswa sudah mampu 

menyelesaikan tugasnya tanpa melihat pekerjaan teman. Keberanian siswa juga 

semakin tampak pada kegiatan tanya jawab, mengidentifikasi dan merangkai 

buah-buahan, dan presentasi.  

Kelebihan pada siklus II adalah (1) siswa sudah paham mengenai materi 

karangan. Hal ini terbukti siswa mengetahui cara mengarang yang benar, dapat 

menunjukkan struktur karangan dan menyunting  karangan deskripsi; (2) pada 

kegiatan mengidentifikasi objek langsung. Pada kegiatan ini semua anggota 

kelompok maju ke depan untuk megidentifikasi objek langsung. Pada kagiatan 

diskusi kelompok, semua kelompok sudah aktif dalam berdiskusi. Guru akan 

memberikan hadiah kepada kelompok yang paling aktif. Kelemahan pada siklus II 

adalah pada kegiatan mencicipi buah-buahan. Buah-buahan yang disediakan oleh 

guru habis dimakan siswa. Mereka sangat senang dengan kegiatan ini. Semua 

siswa dapat mencicipi buah-buahan walaupun jumlahnya sedikit.  

Berdasarkan uraian data tes dan nontes tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Penelitian yang dilakukan peneliti mengalami peningkatan. Peningkatan hasil tes 

sebesar 14,99 atau sebesar 23,15%. Rata-rata kelas pada siklus II ini sudah 

mencapai target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 70. Adapun hasil nontes, 

sebagian besar siswa sudah menunjukkan perilaku positif. Dengan demikian 

perbaikan yang dilakukan pada siklus II sangat bermanfaat dan berpengaruh pada 
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siswa. Nilai rata-rata mereka meningkat dan perilaku mereka berubah ke arah 

yang positif. Jadi, hasil refleksi baik dari hasil tes maupun pada siklus II sudah 

mencapai target yang diinginkan peneliti, sehingga hasil yang dicapai sudah 

maksimal dan berhenti pada siklus II ini.  

 

4.2 Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian prasiklus, 

siklus I, siklus II. Pembahasan hasil tersebut meliputi hasil tes dan nontes. 

Pembahasan hasil tes mengacu pada pemerolehan nilai yang dicapai oleh siswa 

dalam menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung. Pembahasan hasil nontes mengacu pada pemerolehan data yang 

diperoleh dari siklus I dan siklus II yang terdiri atas observasi, catatan harian, 

catatan lapangan, wawancara, dan  dokumentasi foto. 

Kondisi awal prasiklus adalah kondisi siswa sebelum dilaksanakan 

pembelajaran menggunakan teknik kata kunci dan media  objek langsung. Untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi dilakukan 

tindakan kelas berupa pembelajaran menggunakan teknik kata kunci dan media  

objek langsung, maka dilakukan tes awal menulis karangan deskripsi sesuai 

dengan soal yang diberikan guru. 

Kegiatan siklus I sebagai kegiatan awal setelah prasiklus dalam penelitian 

menulis karangan deskripsi. Melalui kegiatan siklus I, peneliti mendapatkan hasil 

penelitian berupa hasil tes dan nontes. Tes yang digunakan berupa penugasan 

yang terdapat dalam rangkaian bunga. Penugasan berisi perintah untuk 
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mendeskripsikan objek langsung berupa rangkaian bunga. Adapun hasil nontes 

diperoleh dari observasi, catatan harian, catatan lapangan, wawancara, dan  

dokumentasi foto. 

Melalui hasil tes dan  nontes pada siklus I, peneliti berusaha membenahi 

untuk kegiatan siklus II agar lebih baik. Siklus II merupakan lanjutan dari siklus I. 

Kegiatan yang dilakukan pada saat siklus II hampir sama dengan kegiatan siklus I. 

Perbedaannya terletak pada cara mengidentifikasi objek dan objek yang 

dideskripsikan. Cara mengidentifikasi objek pada siklus II semua anggota 

kelompok maju ke depan kelas mengamati, meraba, dan mencicipi rasa buah-

buahan. Dengan begitu siswa akan lebih mudah menulis karangan deskripsi. 

Adapun objek langsung pada siklus II berupa aneka macam buah-buahan. Oleh 

karena itu, objek pada siklus II lebih dekat dengan kehidupan siswa. 

 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis  Karangan Deskripsi Siswa  

 Hasil menulis karangan deskripsi melalui prasiklus, siklus I, dan siklus II 

mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Nilai rata-rata pada prasiklus 

mengalami peningakatan pada siklus I dan meningkat lagi pada siklus II. Nilai 

rata-rata prasiklus, siklus I, dan siklus II secara berurutan adalah 53,16; 64,74; dan 

79,73. Peningkatan nilai rata-rata tiap siklus dapat dilihat pada diagram  berikut. 
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Diagram 4.4 Peningkatan Nilai Rata-rata Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

Pada diagram 4.4 menunjukkan bahwa hasil menulis karangan deskripsi 

secara klasikal dari prasiklus sampai ke siklus II berturut-turut mengalami 

peningkatan. Hasil tes pada prasiklus hanya mencapai 53,16 atau berada dalam 

kategori kurang. Pada siklus I skor rata-rata meningkat sebanyak 11,58 menjadi 

64,74 dengan kategori cukup. Peningkatan ini disebabkan pemberian tindakan 

pada siklus I menyebabkan minat siswa terhadap materi menulis karangan 

deskripsi meningkat dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga 

hasil yang dicapai pun meningkat. Hasil menulis karangan deskripsi pada siklus II 

meningkat lagi sebanyak 14,99 menjadi 79,73. Peningkatan ini disebabkan siswa 

sudah dapat menyesuaikan diri dengan model dan media yang digunakan oleh 

guru. Pada siklus II siswa lebih antusias dan serius dalam mengikuti pembelajaran 

dibandingkan siklus I. 
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Peningkatan rata-rata dapat dijadikan bukti keberhasilan tindakan yang 

dilakukan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh persiapan yang lebih matang pada 

siklus II. Berikut ini tabel 4.26 dan penjelasan peningkatan hasil menulis karangan 

deskripsi siap siklus pada siswa kelas V SD N 7 Wirosari Grobogan. 

Tabel 4.62  Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Prasiklus, 

   Siklus I, dan Siklus II 

 

No

. 

Aspek  Nilai Rata-rata Kelas Peningkatan 

P SI SII P - SI SI - SII P-SII 

Poin  % Poin  % Poin  % 

1 Keterlibatan 

Pancaindra 

53,95 67,1 76,3 13,15 24,37 9,2 13,71 22,35 41,43 

2 Ejaan dan 

Tanda Baca 

47,35 61,85 82,9 14,5 

 

30,62 21,05 34,03 35,55 75 

3 Pilihan Kata 

atau Diksi 

55,25 61,85 84,2 6,6 11,94 22,35 36,13 28,95 52,40 

4 Kohesi dan 

Koherensi 

48,7 59,2 71,05 10,5 21,56 11,85 20 22,35 45,40 

5 Kesesuaian 

Judul 

dengan Isi 

60,55 73,7 84,2 13,5 21,72 10,5 14,27 23,65 39 

Jumlah 265,8 323,7 398,65 57,55 110,21 74,95 118,14 132,85 253,23 

Rata-rata 53,16 64,74 79,73 11,58 21,78 14,99 23,15 26,57 49,98 

 

Tabel 4.26 merupakan  rekapitulasi hasil tes kemampuan menulis 

karangan deskripsi prasiklus, siklus I, dan siklus II. Rata-rata skor aspek 

keterlibatan pancaindra pada prasiklus sebesar 53,95. Pada siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 13,15 atau 24,37% menjadi 67,1. Pada siklus II meningkat 

kembali sebesar 9,2 atau 13,71% dari siklus I menjadi 76,3. Jadi, pada siklus II 

aspek keterlibatan pancaindra mengalami peningkatan sebesar 22,35 atau 41,43% 
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dari prasiklus. Rata-rata skor aspek ejaan dan tanda baca pada prasiklus sebsesar 

47,35. Pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 14, 5 atau 30,62% menjadi 

61,85. Pada siklus II meningkat kembali sebesar 21,05 atau 34,03% dari siklus I 

menjadi 82,9. Jadi, pada siklus II aspek ejaan dan tanda baca mengalami 

peningkatan sebesar 35,55 atau 75% dari prasiklus. Rata-rata skor aspek pilihan 

kata atau diksi pada prasiklus sebesar 55,25. Pada siklus I mengalami peningkatan 

sebesar 6,6 atau 11,94% menjadi 61,85. Pada siklus II meningkat kembali sebesar 

22,35 atau 36,13% dari siklus I menjadi 84,2. Jadi, pada siklus II aspek pilihan 

kata atau diksi mengalami peningkatan sebesar 28,95 atau 52,40% dari prasiklus. 

Rata-rata skor aspek kohesi dan koherensi pada prasiklus sebesar 48,7. Pada 

siklus I mengalami peningkatan sebesar 10,5  atau 21,56% menjadi 59,2. Pada 

siklus II meningkat kembali sebesar 11,85 atau 20% dari siklus I menjadi 71,05. 

Jadi, pada siklus II aspek kohesi dan koherensi mengalami peningkatan sebesar 

22,35 atau 45,40% dari prasiklus. Rata-rata skor aspek kesesuaian judul dengan isi 

pada prasiklus sebesar 60,55. Pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 13,15 

atau 21,72% menjadi 73,7. Pada siklus II meningkat kembali sebesar 10,5 atau 

14,27% dari siklus I menjadi 84,2. Jadi, pada siklus II aspek kesesuaian judul 

dengan isi  mengalami peningkatan sebesar 23,65 atau 39% dari prasiklus. 

Berdasarkan nilai rata-rata setiap aspek tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai rata-rata keterampilan menulis karangan deskripsi siswa pada prasiklus  

sebesar 53,16 dan berada dalam kategori kurang dengan rentang nilai 0-54. 

Adapun nilai rata-rata pada siklus I sebesar 64,74 dan berada kategori cukup 

dengan rentang nilai 55-69 dan nilai rata-rata pada siklus II sebesar 79,73 dan 
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berada kategori baik dengan rentang nilai 70-84. Peningkatan yang terjadi dalam 

keterampilan menulis karangan deskripsi siklus II dari siklus I menunjukkan 

peningkatan sebesar 14,99 atau sebesar  23,15%. Sementara siklus II dari 

prasiklus menunjukkan peningkatan 26,57 atau sebesar 49,98%. Rata-rata kelas 

pada siklus II ini sudah mencapai target yang ingin dicapai, yaitu sebesar 70. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik kata kunci dan media  

objek langsung terbukti mampu membantu siswa dalam meningkatkan kualitas, 

kreativitas, produktivitas, dan efektivitas pembelajaran siswa dalam dalam 

menulis karangan deskripsi. Hasil siklus II semua  siswa di atas KKM, yaitu 65 

dan sudah memenuhi target nilai yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu 70. 

Penggunaan teknik kata kunci dan dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi siswa kelas V SD N 7 Wirosari kabupaten Grobogan mampu membantu 

kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan 

media  objek langsung dalam pembelajaran sangat membantu siswa untuk 

mengatasi kesulitan yang mereka alami dalam menulis karangan deskripsi. 

Penggunaan media  objek langsung dalam pembelajaran dapat memberikan 

kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan daya kreativitas dalam bentuk 

merangkainya. Penggunaan model  yang tepat mampu meningkatkan minat 

belajar siswa dan pada akhirnya prestasi siswa juga turut meningkat. 
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4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Karangan 

          Deskripsi dengan Teknik Kata Kunci dan Media  Objek Langsung 

Berdasarkan hasil nontes siklus I dan siklus II dapat dijelaskan bahwa 

perilaku siswa dalam belajar menunjukkan adanya perubahan.  Perubahan tersebut 

mengarah pada perubahan perilaku siswa ke arah positif. Siswa semakin serius 

dan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan penjelaan guru. Suasana kelas 

yang semula tidak kondusif, berganti menjadi kelas yang kondusif dan 

menyenangkan. Siswa yang semula kurang aktif menjadi lebih aktif, berani, dan 

percaya diri. Perbaikan perilaku siswa berdampak pada peningkatan nilai rata-rata 

kemampuan menulis karangan deskripsi. 

Perubahan ke arah positif dapat dilihat pada hasil nontes selama siklus I 

dan siklus II. Hasil nontes tersebut dapat dilihat dari hasil observasi, catatan 

harian, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto. 

Tabel 4.27 Peningkatan Hasil Observasi dari Siklus I ke siklus II 

No. Aspek yang Diamati Siklus I Siklus II 

Jumlah Jumlah 

1. 

 

Sikap Positif 

1. Siswa serius dan antusias dalam 

pembelajaran 

2. Siswa memperhatikan penjelasan 

guru 

3. Siswa serius mengidentifikasi objek 

langsung 

4. Siswa aktif  dalam diskusi 

kelompok 

5. Siswa  menulis sendiri karangan 

deskripsi dengan sungguh-sungguh 

6. Siswa bersungguh-sungguh dalam 

menyunting karangan deskripsi 
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12 

 

7 

 

19 

 

19 

 

19 

 

15 

 

19 

 

19 
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2. 

 

Sikap Negatif 

7. Siswa banyak bicara 

8. Siswa banyak bergurau  

9. Siswa jalan-jalan dan mondar-

mandir pada saat pembelajaran 

berlangsung 

10. Siswa kurang  aktif dalam diskusi 

kelompok 

11. Siswa  melihat pekerjaan temanya 

12. Siswa mengantuk dan melamun 

 

 

4 

4 

 

1 

 

13 

 

7 

12 

 

2 

2 

 

0 

 

4 

 

0 

2 

 

 

Berdsasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada siklus II ini, sesuai 

dengan hasil observasi, perilaku negatif siswa sudah jauh berkurang dan hampir 

hilang. Perilaku negatif  yang masih ada dapat pula dikatakan sudah agak positif. 

Perilaku positif jumlah siswa semakin bertambah pada tiap aspeknya. Siswa 

mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Hal ini 

didukung data yang berasal dari catatan harian dan catatan lapangan. 

Data catatan harian menunjukkan kesan positif  yang dirasakan siswa 

selama pembelajaran. Siswa senang dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung. Mereka banyak mendapatkan kemudahan dengan adanya objek 

langsung. Semua siswa lebih antusias dan bersungguh-sungguh dalam 

pembelajaran.  

Data catatan lapangan menunjukkan semua aktivitas yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Siswa lebih berani 

bertanya atas penjelasan guru dan aktif dalam diskusi kelompok. Mereka sangat 

senang dengan kegiatan mengidentifikasi dan merangkai objek langsung. Mereka 

sudah paham dengan materi sehingga dapat menulis karangan dengan sungguh-
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sungguh tanpa melihat pekerjaan temanya. Selain itu, siswa tidak enggan lagi 

untuk membacakan hasil karangannya di depan kelas. 

Wawancara yang dilakukan dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa 

siswa senang terhadap pembelajaran menggunakan teknik kata kunci dan media  

objek langsung. Mereka menyatakan bahwa pembelajaran sangat menyenangkan 

karena cara belajar tidak seperti hari biasa. Siswa juga merasa lebih paham dengan 

materi yang dipelajari. 

  Adapun mengenai hasil nontes yang berupa dokumentasi foto, dapat 

diketahui bahwa pembelajaran semakin kondusif. Aktivitas siswa 

mengidentifikasi objek langsung berjalan dengan sungguh-sungguh dan 

menyenangkan. Siswa sangat aktif mengikuti pembelajaran dan aktif berdiskusi 

dengan kelompoknya. Siswa sudah mampu menyelesaikan tugasnya tanpa melihat 

pekerjaan teman. Keberanian siswa juga semakin tampak pada kegiatan tanya  dan 

presentasi. 

  

 

Gambar 4.11 Perubahan Hasil Dokumentasi Foto Siklus I ke Siklus II Aspek 

Aktivitas Pelaksanaan Pembelajaran 

 

1 a 1 

b 
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Dalam menjelaskan materi guru melakukan dengan penjelasan klasikal 

dan penjelasan dalam kelompok. Penjelasan klasikal dilakukan dengan cara 

memberikan penjelasan secara umum kepada seluruh siswa. Penjelasan dalam 

keompok dilakukan dengan memberikan penjelasan pada tiap kelompok ketika 

siswa sedang mengindentifikasi objek langsung. Pada siklus II penjelasan 

kelompok lebih banyak dilakukan daropada penjelasan klasikal. 

  

 

Gambar 4.12 Perubahan Hasil Dokumentasi Foto Siklus I ke Siklus II Aspek 

Aktivitas Mengidentifikasi Objek Langsung 

  

 Aktivitas mengidentifikasi objek langsung pada siklus I dimulai dengan 

perwakilan siswa dari semua kelompok maju ke depan untuk mengamati objek 

langsung berupa aneka macam bunga dengan pancaindranya. Siswa yang lain 

tetap bergabung dengan kelompoknya. Pada waktu ini mereka ada yang bicara 

dan bergurau sendiri tanpa memperhatikan temannya yang di depan. Setelah itu, 

mereka merangkai aneka macam bunga ke dalam vas menjadi satu rangkaian 

bunga yang indah. Pada siklus II dimulai dengan semua anggota kelompok maju 

ke depan untuk mengamati objek langsung berupa berupa aneka macam buah-

buahan. dengan pancaindranya. Setelah itu, mereka merangkai buah-buahan ke 
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dalam keranjang menjadi satu  rangkaian buah yang bagus. Pada siklus II , mereka 

paling suka pada waktu mencicipi buah-buahan karena dapat merasakan langsung 

buah-buahan yang tersedia. Selain itu, semua siswa mengikuti aktivitas ini dengan 

senang dan tidak ada yang bicara bahkan bergurau sendiri.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Perubahan Hasil Dokumentasi Foto Siklus I ke Siklus II Aspek 

Aktivitas Diskusi Kelompok 

 

  

 Aktivitas diskusi kelompok  pada siklus I berjalan kurang kondusif. Dari 

lima kelompok hanya dua kelompok yang aktif, tiga kelompok pasif, bahkan ada 

yang tempat duduknya masih terpisah dengan anggota kelompok lainnya. Proses 

diskusi meliputi memilih kata kunci yang disediakan guru, membuat kerangka 

karangan dengan kata kunci yang telah dipilih. Mereka malu dan malas untuk 

mengemukakan pendapat dalam berdiskusi karena yang mengidentifikasi objek 

langsung hanya perwakilan kelompok saja. Pada siklus II aktivitas diskusi 

kelompok sudah berjalan kondusif. Semua kelompok aktif dalam proses diskusi. 

3 a 3 
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Mereka sudah berani mengemukakan pendapat dengan kelompoknya. Semua 

anggota kelompok juga telah mengidentifikasi objek langsung di depan kelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Perubahan Hasil Dokumentasi Foto Siklus I ke Siklus II Aspek 

Aktivitas Menulis dan Menyunting Karangan Deskripsi 

  

Pada siklus II ini aktivitas menulis karangan deskripsi jauh lebih baik dari 

aktivitas menulis karangan deskripsi pada siklus I. Siswa sudah mau menulis 

karangan deskripsi dan bersungguh-sungguh menulis karangan deskripsi dengan 

kemampuannya sendiri. Siswa yang pada siklus I tidak mau menulis dan hanya 

melihat pekerjaan temanya, pada siklus II sudah mau menulis, mereka juga 

terlihat lebih antusias dan bersemangat. Pada siklus II ini aktivitas menyunting 
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karangan deskripsi jauh lebih baik dari aktivitas menulis karangan deskripsi pada 

siklus I. Siswa sudah mau memperhatikan penjelasan guru mengenai materi 

penyutingan. Semua siswa menyunting karangan deskripsi dengan sungguh-

sungguh. Siswa yang pada siklus I tidak mau menyunting karena bicara dan 

belum paham materi, pada siklus II sudah mau menyunting dan  mereka sudah 

paham mengenai materi penyutingan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Perubahan Hasil Dokumentasi Foto Siklus I ke Siklus II Aspek 

Aktivitas Membacakan Karangan Deskripsi di depan Kelas 

 

 Pada siklus I siswa belum berani dan malu untuk membacakan hasil 

karanganya di depan kelas. Mereka hanya berani membacakan hasil karangannya 

di tempat duduknya. Pada siklus II ini kebiasaan negatif siswa ketika 

membacakan hasil karanganya seperti pada siklus I sudah tidak terjadi. Pada 

siklus II siswa lebih berani membacakan hasil karanganya seorang diri di hadapan 

teman-teman satu kelas. 
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4.2.3 Perbandingan Hasil Penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis 

         Karangan Deskripsi dengan Teknik Kata Kunci dan Media  

         Objek Langsung dengan Hasil Penelitian Kajian Pustaka 

 

 Peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi merupakan prestasi 

siswa  yang harus dibanggakan. Sebelum diberlakukan tindakan siklus I dan siklus 

II, keterampilan menulis karangan deksirpsi masih kurang. Setelah dilakukan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  

objek langsung, keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi mengalami 

peningkatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik kata 

kunci dan media  objek langsung sangat membantu siswa dalam menulis karangan 

deskripsi yang lebih baik. 

 Teknik kata kunci dan media  objek langsung dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi. Pada tahap prasiklus 

kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi masih rendah. Rata-rata 

kelas yang diperoleh hanya 53,16 atau dalam kategori kurang. Pada tahap siklus I 

rata-rata kelas mencapai 64,74 atau dalam kategori cukup. Namun, pada siklus II 

rata-rata kelas mencapai 79,73 atau dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari peningkatan nilai rata-rata kelas dari siklus I sebesar 11,58 dan siklus II 

sebsesar 14,99. Nilai rata-rata kalsikal siswa mengalami peningkatan sebesar 3,41 

atau 22,75%. Peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan teknik 

kata kunci dan media  objek langsung diposisikan sebagai pelengkap        

penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut misalnya dilakukan oleh Diliberto 
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(2004), Arisa (2008), Agus (2009), Faridah (2009),  Haryuniasih (2009), dan  

Wahyuningrum (2009).  

Diliberto (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Improving 

Descriptive Sentence Writing in Elementary Students mengkaji tentang enam 

langkah perubahan dalam menulis paragraf deskripsi pada siswa Sekolah Dasar 

(SD) untuk meningkatkan menulis paragraf deskripsi pada siswa SD, menyatakan 

bahwa. 

The writing process is difficult and slow for many students with learninf 

disabilities (LD). The major function of writing, wich include spelling, 

punctuation, capitalization, handwriting, grammar, sentence/paragraph 

structure, and critical thinking, frustrate and challenge these students. The 

process of teaching effective writing instruction at the beginning of a students 

formal educational experience is one way of preventing difiiculties and 

negative relations of writing. A teacher can implement the process writing 

with modifications in six stage, there are: 1) the students the pick base  subject 

and a base predicate, 2) the students elaborate by “painting the predicate” 

and answering the following question about the predicate: How? When? and 

Where?, 3) the students rework the new sentence by moving the predicate 

painters to differens parts of sentence, 4) “paint the subject” the students ask 

questions to define the subject in more detail, 5) this stage specifies the word 

in sentence, 6) the final process includes the “finishing touches”. By going 

through the six stage and including the additional modifications, the studens 

can include more detail in their sentences and smoothly transition into 

pargraph writing. The positive effects of effective writing instruction program 

will ensure better attitudes in young writers and will haelp these  students  

find their way to a satisfying writing style. 

 

Penelitian Diliberto mengkaji tentang menulis paragraf deskripsi yang 

menekankan pada fungsi utama dalam menulis seperti ejaan, tanda baca, huruf 

kapital, tulisan tangan, tata bahasa, susunan kalimat/paragraf, dan berpikir kritis 

pada siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan memberikan saran kepada guru 

untuk menerapkan enam langkah perubahan dalam pembelajaran deskripsi agar 

mengetahui bagaimana cara melakukan perubahan menulis paragraf deskripsi agar 
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siswa dapat menemukan cara yang menyenangkan dalam menulis.  

Arisa (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan Teknik Cloze Prosedur melalui 

Media Read Box pada Siswa Kelas III SD Negeri 5 Randudongkal Pemalang 

mengkaji tentang menulis paragraf deskripsi menggunakan teknik cloze prosedur 

melalui media read box dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf 

deskripsi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan menulis 

paragraf deskripsi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik cloze prosedur 

melalui media read box. Hal ini ditandai pada pratindakan nilai rata-rata kelas  

yang diperoleh sebesar 57,3. Pada siklus I nilai rata-rata kelas yang diperoleh 

sebesar 64,6 atau mengalami peningkatan sebesar 7,3 dari pratindakan.  Pada 

siklus ke II meningkat sebesar 13,4 dengan rata-rata kelas sebesar 78 dan 

meningkat sebesar 20,7 dari hasil prasiklus. Perilaku siswa mengalami perubahan 

dari perilaku negatif menjadi positif dan siswa terlihat senang dan menikmati 

pembelajaran, mereka semakin aktif dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Agus (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan Menggunakan Teknik Menulis 

Paragraf dari Gambar pada Siswa Kelas XII Program Bahasa Tahun Ajaran 

208/2009 SMA 1 Jekulo Kudus mengkaji tentang menulis deskripsi dengan teknik 

menulis paragraf dari gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan menulis 

deskripsi dengan teknik menulis paragraf dari gambar. Hal ini dapat diketahui dari 
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peningkatan keterampilan meulis deskripsi pada tugas awal yang hanya 17,9% 

siswa yang mampu merumuskan ide yang tepat menjadi 79,5% dengan 

menggunakan dengan teknik menulis paragraf dari gambar yang ditentukan dan 

92,3% dengan menggunakan dengan teknik menulis paragraf dari gambar bebas. 

Peningkatan ini juga tampak pada kemampuan siswa mengembangkan ide pokok 

menjadi paragraf yang padu, yaitu dari 30,8% menjadi 58,9% dengan 

menggunakan dengan teknik menulis paragraf dari gambar yang ditentukan dan 

87,2% dengan menggunakan dengan teknik menulis paragraf dari gambar bebas. 

Dari 39 siswa ternyata siswa yang senang menggunakan teknik menulis paragraf 

dari gambar yang ditentukan ini ada 58,8%, kurang senang 30,8%, dan yang tidak 

senang hanya 15,4%. Siswa yang senang menggunakan dengan teknik menulis 

paragraf dari gambar bebas sebanyak 69,3%, dan kurang senang 12,8%, dan tidak 

senang 17,9%.  

Faridah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi dengan Model Jelajah Alam Sekitar (JAS) pada 

Siswa Kelas VIII A  SMPN 10 Pekalongan Tahun Ajaran 2009/2010 mengkaji 

tentang menulis karangan deskripsi dengan model Jelajah Alam Sekitar (JAS) 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. Dari hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa kemampuan menulis karangan deskripsi dapat ditingkatkan 

dengan model jelajah alam sekitar (JAS). Hal ini ditandai nilai rata-rata kelas  

pada tahap pratindakan sebesar 41,02 meningkat menjadi 65,53 dan meningkat 

lagi pada siklus II sebesar 79,89. Hal ini membuktikan keberhasilan pembelajaran 

menulis deskripsi dengan model jelajah alam sekitar (JAS). Peningkatan 
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keterampilan menulis deskripsi ini juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa. 

Perubahan perilaku siswa mengalami peningkatan sebesar 24,04% dari siklus I ke 

siklus II pada sikap positif dan penurunan   sebesar 25,72  pada sikap negatif. Hal 

ini menunjukkan perilaku siswa ,engalami perubahan menjadi lebih baik.  

Haryuniasih (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Deskripsi Mealui Pemanfaatan Media Realita pada Siswa 

Kelas XI TKJ-2 SMK Negeri 1 Slawi Tahun Ajaran 208/2009 mengkaji tentang 

menulis deskripsi dengan media pemanfaatan media realita untuk meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi melalui pemanfaatan media pembelajaran realita 

pada siswa SMA 1 Slawi. Hal ini dapat diketahui dari penungkatan keterampilan 

menulis deskripsi pada siklus kedua Peningkatan daya serap siswa dari pretes 

10%, dari siklus 1 ke siklus 2 daya serap siswa meningkat 6%. Ketuntasan belajar 

pun meningkat dari pretes ke postes siklus 1 ada peningkatan sebesar 45,7%, 

sedangankangkan dari siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 22,9%, 

dan pemanfaatan media pembelajaran realita ternyata dapat mengubah perilaku 

siswa kearah yang positif. 

Wahyuningrum (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi dengan Menggunakan Media 

Perangko pada Siswa Kelas X SMA Teuku Umar Semarang mengkaji tentang 

menulis karangan deskripsi dengan media perangko untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan deskripsi. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa kemampuan menulis karangan deskripsi dapat ditingkatkan dengan media 
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perangko yang ditandai dengan nilai keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa meningkat sebesar 8,9% dengan nilai rata-rata siswa 66,8 pada siklus I dan 

75,7 pada siklus II. Hal ini membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis 

deskripsi dengan media perangko. Peningkatan keterampilan menulis deskripsi ini 

juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku negatif yang 

ditunjukkan siswa pun berubah setelah diberikan tindakan. Siswa lebih antusias 

mengikuti pembelajaran, berani mengemukakan pendapat, dan percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung 

diposisikan sebagai pelengkap dalam penelitian sebelumnya. Penggunaan teknik 

kata kunci dan media  objek langsung dapat meningkatkan keterampilan siswa 

kelas V SD Negeri 7 Wirosari Grobogan dalam menulis karangan deskripsi. 

Selain itu, terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Siswa lebih 

semangat, lebih aktif, berani mengungkapkan pendapat, mau bekerja sama dengan 

teman, melatih siswa berpikir kritis, dan siswa lebih lancar dalam 

mendeskripsikan objek langsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tindakan 

kelas ini, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Ada peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas V SD 

Negeri 7 Wirosari Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung. Peningkatan menulis karangan deskripsi tersebut, diketahui dari  

hasil prasiklus, siklus I, dan siklus II. Nilai rara-rata kemampuan menulis 

karangan deskripsi prasiklus ini sebesar 53,16 atau berkategori kurang. 

Setelah dilakukan tindakan siklus I, nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

mengalami peningkatan 11,58 menjadi 64,74 atau berkategori kurang.  Pada 

siklus II nilai rata-rata tersebut mengalami peningkatan 14,99 menjadi 79,73 

atau berkategori baik.  

2) Ada perubahan positif pada perilaku siswa terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung. 

Respon positif tersebut dibuktikan dari hasil  observasi, catatan harian, catatan 

lapangan, wawancara, dan dokumentasi foto. Berdasarkan hasil observasi 

perilaku negatif siswa, yaitu bicara, bergurau, tidak memperhatikan penjelasan 

guru, jalan-jalan dan mondar-mandir pada saat pembelajaran, melihat 

pekerjaan temannya, pasif dalam diskusi kelompok, mengantuk, dan 
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melamun dalam mengikuti pembelajaran berubah ke arah yang positif. 

Perilaku positif tersebut ditunjukkan siswa pada siklus II. Siswa sudah 

antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jumlah siswa yang 

kurang memperhatikan penjelasan guru berkurang. Siswa juga tidak melihat 

pekerjaan teman ketika menulis karangan deskripsi. Selain itu, siswa juga 

sudah berani membacakan hasil karangan di depan kelas. Hasil catatan harian 

menunjukkan adanya kesan positif  dari siswa selama pembelajaran. Mereka 

banyak mendapatkan kemudahan dengan adanya objek langsung.  

Hasil catatan lapangan menunjukkan bahwa pada siklus II, siswa lebih berani, 

antusias, aktif dalam diskusi kelompok dan pembelajaran. Hal ini diperkuat 

dengan hasil observasi yang menunjukkan berkurangnya jumlah siswa yang 

pasif saat pembelajaran pada siklus II. Hasil wawancara menyatakan bahwa 

pembelajaran sangat menyenangkan karena cara belajar tidak seperti hari 

biasa. Siswa juga merasa lebih paham dengan materi yang dipelajari. Hasil 

dokumenatasi foto juga menunjukkan keantusiasan siswa yang lebih baik pada 

siklus II. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam pembelajaran menulis 

khususnya menulis karangan deskripsi, menggunakan teknik kata kunci dan 

media objek langsung supaya dalam proses pembelajaran siswa lebih 
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termotivasi, antusias, dan menarik karena dengan objek langsung menstimulus 

siswa menemukan ide-ide tanpa tertekan. Selain itu, proses pembelajaran 

dapat berjalan lancar karena siswa lebih aktif dan merasa senang mengikuti 

pembelajaran tersebut. 

2) Pada pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan 

media objek langsung perlu adanya contoh karangan yang lebih mengena dan 

objek langsung yang bervariasi agar dapat menarik minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, para peneliti di bidang bahasa dapat 

melakukan penelitian serupa dengan memadukan model pembelajaran dengan 

komponen yang lain misalnya strategi, media, dan teknik yang sesuai dan 

mampu  melatih siswa untuk berpikir kritis, lebih kreatif, dan menemukan 

sendiri pengetahuan  yang seharusnya dimiliki. 
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DAFTAR NAMA SISWA 

Nomor Nama Siswa 

Urut Induk  

1 802 Desy Puspitasari 

2 813 Nawang Sari 

3 814 Ambivalen Arduga Gifta 

4 815 Irfan Rizqi 

5 816 Nurlingga Apriyono 

6 818 Lukman nur Hakim 

7 819 Nur Aisah 

8 820 Ananda Aji Saputro 

9 821 Heni Rahmawati 

10 822 Endang Lestari 

11 823 Agus Tri Wibowo 

12 824 Eka May Urmila 

13 825 Novita Sari 

14 826 Nita Rip Cahyani 

15 828 Siti Marpuah 

16 829 Rfi’atul Khasanah 

17 830 Baskoro Aji 

18 869 Era Wula Sari 

19 923 Shofi Andriyani 
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HASIL NILAI TES PRASIKLUS 

 

Responden Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Nilai 

R-1 10 5 15 10 5 45 

R-2 10 5 10 10 15 50 

R-3 5 15 10 10 15 55 

R-4 10 5 15 10 15 55 

R-5 5 5 5 5 5 25 

R-6 10 10 10 15 10 55 

R-7 15 15 15 10 15 70 

R-8 15 10 10 10 15 60 

R-9 5 5 5 5 5 25 

R-10 15 15 15 15 15 75 

R-11 10 10 10 10 15 55 

R-12 15 10 15 10 15 65 

R-13 10 5 15 10 10 50 

R-14 5 5 5 10 5 30 

R-15 5 5 5 5 5 25 

R-16 20 20 15 10 20 85 

R-17 10 5 10 10 10 45 

R-18 20 15 15 10 20 80 

R-19 10 15 10 10 15 60 

 

Keterangan: 

Aspek 1 : keterlibatan pancaindra 

Aspek 2 : ejaan dan tanda baca 

Aspek 3 : pilihan kata atau diksi 

Aspek 4 : kohesi dan koherensi 

Aspek 5 : kesesuaian judul dengan isi  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

  Sekolah  : SD N 7 Wirosari  

  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

  Kelas/Semester  : V / 1 

  Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

Menulis  

4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi dan pengalaman secara 

tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis karangan deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata 

dan penggunaan ejaan. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian karangan deskripsi 

2. Ciri-ciri karangan deskripsi 

3. Jenis-jenis karangan deskripsi 

4. Langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

5. Materi menyunting (pilihan kata, ejaan dan tanda baca) 

6. Contoh karangan deskripsi 

 

E. Metode dan Teknik Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, ceramah, inkuiri, unjuk    

  kerja, penugasan 

Teknik Pembelajaran : Kata Kunci 

Lampiran 3 
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F. Skenario Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

No  
Rincian Kegiatan Waktu 

Teknik/ 

Metode 

1. Pendahuluan 

a. Guru memberi salam pembuka, 

menanyakan absen. 

b. Siswa dan guru menyiapkan baik fisik 

maupun mental siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

c. Siswa menerima informasi tentang  

materi, tujuan, manfaat, dan cara 

belajar hari ini. 

d. Guru melakukan apersepsi 

(mengaitkan antara pengetahuan yang 

dimiliki siswa dengan materi yang 

yang disampaikan). 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab  

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

2. Inti 

a. Eksplorasi  

 Siswa berkelompok dalam lima 

kelompok dengan nama kelompok 

sesuai dengan nama-nama 

pancaindra. 

 Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang karangan deskripsi. 

 Siswa memahami contoh karangan 

deskripsi. 

 Siswa menemukan pengertian dan 

ciri-ciri karangan deskripsi, dan guru 

menyampaikan langkah-langkah 

menulis karangan deskripsi. 

b. Elaborasi 

 

 

 

55 menit 

 

 

 

 

 

Kata kunci 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Kata kunci 

 

 

 

Inkuiri  
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 Guru menyajikan objek langsung di 

depan kelas. 

 Siswa mengidentifikasi ciri-ciri objek 

yang disajikan berupa bunga hidup. 

 Siswa merangkai bunga hidup 

menjadi satu rangkaian bunga yang 

indah. 

 Siswa memilih kata kunci sesuai 

dengan objek yang disajikan dengan 

cara berdiskusi. 

 Perwakilan kelompok menyampaikan 

laporan diskusi. 

 Kelompok lain mengomentari 

laporan diskusi yang disampaikan. 

c. Konfirmasi 

 Siswa kembali ke tempat duduknya 

masing-masing (tidak berkelompok). 

 Siswa merangkai kata kunci menjadi 

beberapa kalimat dengan sebagai 

kerangka karangan deskripsi. 

 Siswa mengembangkan kerangka 

karangan menjadi karangan deskripsi 

yang utuh. 

 Siswa menyerahkan hasil 

pekerjaannya kepada guru. 

 

      

 

 

Kata kunci 

 

 

   

   

 

 

Kata kunci 

 

 

 

 

Kata kunci 

 

 

Kata kunci 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup 

a. Guru menanyakan kesulitan siswa 

selama pembelajaran. 

b. Siswa bersama-sama dengan guru 

menyimpulkan pembelajaran hari itu. 

c. Secara individu siswa diberi pekerjaan 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

Kata kunci 

 

Penugasan  
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rumah untuk membuat karangan 

deskripsi sebagai tindak lanjut dari 

pembelajaran hari itu. 

d. Guru memberi tahu materi yang akan 

datang. 

e. Siswa bersama-sama dengan guru 

merefleksi pembelajaran hari itu.  

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 Kata kunci 

 

 

Pertemuan Kedua 

No  
Rincian Kegiatan  Waktu 

Teknik/ 

Metode 

1. Pendahuluan 

a. Guru memberi salam pembuka, 

menanyakan absen. 

b. Siswa dan guru menyiapkan baik fisik 

maupun mental siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

c. Siswa menerima informasi tentang  

materi, tujuan, manfaat, dan cara 

belajar hari ini. 

d. Siswa menyerahkan hasil pekerjaan 

rumah kepada guru. 

 

 

5 menit 

 

 

 

   

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

2. Inti 

a. Eksplorasi  

 Siswa mengulas kembali materi 

pada pertemuan sebelumnya. 

 Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang materi menyunting. 

 Guru membagikan hasil pekerjaan 

mereka pada pertemuan 

 

 

 

55 menit 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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sebelumnya. 

 Siswa membaca karangan deskripsi 

milik temanya.  

b. Elaborasi 

 Siswa menemukan kesalahan pilihan 

kata, ejaan, dan tanda baca yang 

terdapat dalam karangan deskripsi 

milik temanya. 

 Siswa menyunting karangan 

deskripsi sesuai dengan pilihan kata, 

ejaan dan tanda baca yang benar. 

 Siswa menuliskan hasil suntingan 

dengan cara menuliskan jumlah 

kesalahan pilihan kata, ejaan, dan 

tanda baca yang terdapat dalam 

karangan deskripsi milik temanya. 

c. Konfirmasi 

 Siswa membacakan hasil karangan 

deskripsinya di depan kelas.  

 Siswa diberikan penghargaan untuk 

yang hasil pekerjaannya paling baik. 

 

 

 

 

 

 

Inkuiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk Kerja  

 

 

3. Penutup 

a. Siswa dengan guru menyimpulkan 

pembelajaran. 

b. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

c. Siswa diminta guru untuk menuliskan 

pendapatnya pada lembar instrumen 

nontes. 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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G. Media Pembelajaran 

 Media objek langsung berupa rangkaian bunga hidup dalam vas. 

 

H. Sumber / Bahan 

 Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas V SD 

 Buku referensi 

 Lembar Kerja Siswa 

 

I. Penilaian Penilaian Hasil Pembelajaran 

 

 Teknik penilaian  : individu 

 Bentuk instrumen : tes tertulis 

1. Penilaian Proses  

 Penilaian proses dilakukan dengan lembar observasi terhadap aspek: 

a. Siswa serius dan antusias dalam pembelajaran. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

c. Siswa serius mengidentifikasi objek langsung. 

d. Siswa aktif  dalam diskusi kelompok. 

e. Siswa bersungguh-sungguh dalam  menulis karangan deskripsi. 

f. Siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan deskripsi. 

2. Penilaian Hasil 

 Penilaian hasil pada pembelajaran ini berkaitan dengan proses menulis 

karangan deskripsi. Penilaian tersebut berdasar pada soal tes dan pedoman 

penilaian sebagai berikut. 

1. Temukan minimal tiga ciri-ciri objek yang disajikan dalam menulis 

karang deskripsi! 

2. Susunlah ciri-ciri objek yang disajikan menjadi karangan yang utuh! 

3. Suntinglah karangan deskripsi dengan pilihan kata dan ejaan kata yang 

tepat! 
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Tabel 1 Pedoman Pencapaian Indikator melalui Penilaian 

 

Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk Nomor 

Soal 

1. Siswa mampu menemukan ciri-

ciri objek yang disajikan. Tertulis 
Uraian 

 
1 

2. Siswa mampu mengembangkan 

butir-butir pokok karangan 

menjadi karangan deskripsi 

yang utuh. 

Tertulis 
Uraian 

 
2 

3. Siswa mampu menyunting 

karangan deskripsi dengan 

pilihan kata, ejaan  dan tanda 

baca yang tepat. 

 

Tertulis 
Uraian 

 
3 

 

 

Tabel 2 Pedoman Penilaian (Skoring) Keterampilan Menulis Karangan 

  Deskripsi 

  

 

 

 

 

No

. 
Aspek Penilaian 

Skala Skor 
Bobot Skor x bobot 

1 2 3 4 

1 
Keterlibatan aspek 

pancaindra 
    5 20 

2 Ejaan dan Tanda baca     5 20 

3 Pilihan kata atau diksi     5 20 

4 Kohesi dan Koherensi     5 20 

5 
Kesesuaian judul dengan 

isi 
    5 20 

 Jumlah 25 100 
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Tabel 3 Skor dan Kriteria Penilaian Menyusun Karangan Deskripsi dengan 

  Teknik Kata Kunci dan Media Objek Langsung 

 

No. Aspek 
Skala 

Penilaian 

Kriteria 
Keterangan 

1. 

. 

. 

Keterlibata

n aspek 

pancaindra 

 

4 
Melibatkan semua pancaindra 

 

Sangat Baik  

3 

 

Melibatkan 3 indra yaitu indra 

penglihatan, penciuman, dan 

perasa 

 

Baik  

2 

 

Melibatkan 2 indra yaitu indra 

penglihatan dan penciuman 

 

Cukup 

1 

Melibatkan 1 indra yaitu indra 

penglihatan  

 

Kurang 

   

2. 

 

 

Ejaan dan 

Tanda baca 

 

4 

Sangat menguasai aturan 

penulisan ejaan dan tanda 

baca (jumlah kesalahan ejaan 

dan tanda baca kurang dari 5). 

Sangat baik 

3 

Menguasai aturan penulisan 

ejaan dan tanda baca (jumlah 

kesalahan ejaan dan tanda 

baca antara 6-10).   

 

 

Baik 

2 

Cukup menguasai aturan 

penulisan ejaan dan tanda 

baca (jumlah kesalahan ejaan 

dan tanda baca antara 11-15) 

 

 

Cukup  

 

1 

Kurang menguasai aturan 

penulisan ejaan dan tanda 

baca (jumlah kesalahan ejaan 

dan tanda antara lebih dari 16) 

 

Kurang 
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3.  

 

 

Pilihan kata 

atau diksi 

 

4 

Penggunaan diksi sesuai, 

beragam, dan menarik (ada 

kurang dari 5 pilihan kata 

yang tidak sesuai dengan 

objek yang diamati). 

 

 

Sangat baik 

3 

Penggunaan diksi tepat dan 

tidak beragam (ada 6-10 

pilihan kata yang tidak sesuai 

dengan objek yang diamati). 

 

 

 

Baik 

 

2 

Penggunaan diksi kurang 

tepat (ada 11-15 pilihan kata 

yang tidak sesuai dengan 

objek yang diamati). 

 

 

 

Cukup  

 

1 

Banyak penggunaan diksi 

tidak tepat (ada lebih dari 16 

pilihan kata yang tidak sesuai 

dengan objek yang diamati). 

 

 

Kurang 

   

4. 

 

 

Kohesi dan 

Koherensi 

 

4 

Keterpaduan isi antarparagraf 

dan antarkalimat jelas 

 

 

Sangat baik 

3 

Keterpaduan isi antarparagraf 

dan antarkalimat cukup jelas 

 

 

Baik 

2 

Keterpaduan isi antarparagraf 

dan antarkalimat kurang jelas 

 

 

Cukup  

1 

Keterpaduan isi antarparagraf  

dan antarkalimat tidak jelas 

 

 

Kurang  
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5

. 

Kesesuaian 

judul 

dengan isi 

 

4 

Judul menarik, singkat, sesuai 

dengan karangan, 

menggambarkan rangkaian 

bunga, dan terfokus 

 

 

 

Sangat baik 

 

3 

Judul singkat, sesuai dengan 

karangan, menggambarkan 

rangkaian bunga, dan terfokus 

 

 

Baik 

 

2 

Judul kurang sesuai dengan 

karangan, tidak  

menggambarkan rangkaian 

bunga, dan kurang terfokus 

 

 

Cukup  

 

1 

Judul tidak menarik, tidak 

sesuai dengan karangan, tidak  

menggambarkan rangkaian 

bunga, dan tidak terfokus 

 

 

Kurang 
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HASIL RANGKAIAN BUNGA  

(MEDIA OBJEK LANGSUNG SIKLUS I) 
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Contoh Karangan Deskripsi 

Tema  : Bunga 

  

   

 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARUMYA MELATIKU 

Lembaran-lembaran kecil, tipis yang tersusun dalam 

mahkotamu.  Warna putih mahkotamu melambangkan kesucian. 

Selimut kelopakmu hijau memupus. Tangkai kecilmu menjalar ke 

samping kanan dan kiri mengelilingi badanmu. Hijau daunmu yang 

berukuran kecil ikut mengokohkan batangmu. Fungi bunga melati 

biasanya digunakan waktu pernikahan sebagai hiasan pengantin laki-

laki dan perempuan. 

Sebelum kuncup bunga melati masih berbentuk bulat penuh 

dan kecil. Pada waktu kuncup bunga melati yang awalnya berbentuk 

bulat berubah membuka sedikit di bagian ujung mahkotanya. Pada 

tahap ini aroma keharuman melati keluar. Harumnya mewangi 

semerbak sampai masuk ke dalam kamarku mengiringi hembusan 

angin. 

Pada waktu mekar bunga melati yang awalnya berbentuk bulat 

sedikit membuka dibagian kuncupnya berubah menjadi membuka 

penuh. Bentuk bunga melati menjadi terbuka dan mekar. Namun, 

keadaan seperti ini bunga mawar hanya dapat bertahan antara enam 

sampai delapan hari. Kemudian mahkota melati gugur, jatuh ke tanah 

diikuti dengan kelopaknya. Gugurlah melatiku, tetapi sebagai 

penggantinya cikal bakal bunga melati yang masih kecil berbentuk 

bulat penuh. Seiring berjalannya waktu melati pun mekar 

menyerbakkan aroma keharumannya sampai ke penjuru dunia. 

 

Lampiran 4 
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Nama , nomor   : 

Tema  dan Objek yang Diamati  :  

 

INSTRUMEN TES SIKLUS I 

 

Aspek pancaindra Hasil pengamatan 

Penglihatan 

 (mata) : 

Warna, bentuk, 

bangun, ukuran, 

bahan, letak, gerak, 

dll 

 

 

 

Pendengaran 

(telinga): 

Suara, bunyi, nada, 

lagu, dll 

 

 

 

 

 

 

 

Penciuman  

(hidung) : 

Harum, sedap, 

berbau, dll 

 

 

 

 

 

 

 

Pencecapan  

(lidah) : 

Lezat, manis, asin, 

asam, pedas, dll 

 

 

 

 

 

 

Perasaan  

(kulit) : 

Lembut, kasar, 

lunak, panas, 

dingin, dll 

 

 

 

 

 

 

Soal tes: 

1. Temukan minimal tiga ciri-ciri objek dalam menulis karangan deskripsi! 

2. Susunlah ciri-ciri objek yang disajikan menjadi karangan yang utuh! 

3. Suntinglah karangan deskripsi dengan pilihan kata dan ejaan kata yang tepat! 

 

Lampiran 5 

 



 

 

228 

 

  

 

 

Nama dan Nomor   : ..................................... 

Tema dan Objek yang Diamati : ..................................... 

 

 

DAFTAR KATA KUNCI SIKLUS I 

 

Aspek Pancaindra Hasil Pengamatan 

Penglihatan (mata): 

Warna, bentuk, bangun, 

ukuran, bahan, letak, 

gerak, dll. 

 

Mawar, asparaga, bunga kana. 

Merah, putih, hijau, coklat, vas bunga. 

Rotan, kecil, panjang, lonjong, melengkung, 

kuning. 

Pendengaran (telinga) : 

Suara, bunyi, nada, lagu, 

dll. 

 

- 

Penciuman (hidung) : 

Harum, sedap, berbau, dll. 

 

Harum 

Sedap 

Wangi 

 

Pencecapan (lidah) : 

Lezat, manis, asin, asam, 

pedas, dll. 

Manis 

Asam 

Asin 

Pedas  

 

Perasa (kulit) : 

Lembut, kasar, lunak, 

panas, dingin, dll. 

Kasar 

Halus 

Lembut 

Lunak 

Keras 

Berduri 
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HASIL NILAI TES SIKLUS I 

 

Responden Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Nilai 

R-1 10 10 10 10 10 50 

R-2 15 15 10 10 15 65 

R-3 15 10 10 5 10 50 

R-4 10 20 10 10 15 65 

R-5 10 15 10 10 10 65 

R-6 15 10 10 5 10 50 

R-7 15 20 15 15 20 85 

R-8 10 10 15 15 15 65 

R-9 20 5 15 15 20 75 

R-10 10 15 15 15 15 70 

R-11 10 20 10 10 10 60 

R-12 15 10 15 15 20 75 

R-13 20 15 15 15 20 85 

R-14 10 10 10 10 15 55 

R-15 10 10 10 10 10 50 

R-16 20 10 20 20 20 90 

R-17 10 10 10 10 10 50 

R-18 15 10 15 15 20 75 

R-19 15 10 10 10 15 60 

 

Keterangan: 

Aspek 1 : keterlibatan pancaindra 

Aspek 2 : ejaan dan tanda baca 

Aspek 3 : pilihan kata atau diksi 

Aspek 4 : kohesi dan koherensi 

Aspek 5 : kesesuaian judul dengan isi  
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230 

 

 

 

 

 

HASIL TES MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SIKLUS I 

 

Lampiran 8 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Senin / 9 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

 

No 
kode ASPEK 

KETERANGAN 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R-1             Perilaku Positif 

1) Siswa serius dan antusias 

dalam pembelajaran 

2) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

3) Siswa serius 

mengidentifikasi objek 

langsung 

4) Siswa aktif  dalam diskusi 

kelompok 

5) Siswa  menulis sendiri 

karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh 

6) Siswa bersungguh-sungguh 

dalam menyunting karangan 

deskripsi 

 

Perilaku Negatif 

1) Siswa banyak bicara 

2) Siswa banyak bergurau  

3) Siswa jalan-jalan dan 

mondar-mandir pada saat 

pembelajaran berlangsung 

4) Siswa sering melihat 

pekerjaan temanya. 

5) Siswa tidak aktif dalam 

diskusi kelompok, 

6) Siswa mengantuk dan 

melamun 

Cara pengisian: 

(√) : perilaku positif 

(-) : perilaku negatif 

2 R-2             

3 R-3             

4 R-4             

5 R-5             

6 R-6             

7 R-7             

8 R-8             

9 R-9             

10 R-10             

11 R-11             

12 R-12             

13 R-13             

14 R-14             

15 R-15             

16 R-16             

17 R-17             

18 R-18             

19 R-19             

Jumlah             

Persentase    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Lampiran 9 

 



 

 

237 

PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS I 

Nama    : 

No Absen  : 

Kelas/Semester  : V / 1 

Sekolah   : SD N 7 Wirosari 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari / tanggal  : Senin / 9 Mei 2010 

 

Tulislah jawaban dari pertanyaan di bawah ini! 

1. Apakah kamu merasa senang dan tertarik dengan mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Ceritakan kemudahan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Ceritakan kesulitan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Apa pesan dan kesan terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PEDOMAN CATATAN LAPANGAN SIKLUS I  

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Senin/9 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

 

Catatan lapangan merupakan sejenis catatan anekdot, tetapi mencakup kesan 

dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi misalnya pelajaran 

yang baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan, yang tidak 

disadari guru atau pimpinan yang terkait. Seperti halnya catatan anekdot, 

perhatian diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik untuk memulainya. 

Pada instrumen ini langkah-langkah pembelajaran dideskripsikan dari awal 

sampai akhir dengan mengambil kegiatan-kegiatan yang menonjol dalam 

pembelajaran. 

Instrumen catatan lapangan yang diambil dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi adalah : 

1. Pembukaan pelajaran 

2. Apersepsi 

3. Pembagian kelompok 

4. Kegiatan diskusi kelompok  

5. Menemukan ciri-ciri objek yang disajikan  

6. Menulis karangan deskripsi 

7. Menyunting karangan deskripsi 

8. Membacakan karangan deskripsi 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS I 

 

Nama    : 

No Absen  : 

Kelas/Semester  : V / 1 

Sekolah   : SD N 7 Wirosari 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari / tanggal  : Senin / 9 Mei 2010 

 

1. Apakah kamu senang dan tertarik terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung?  

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Apakah penjelasan guru dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

mudah dipahami? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Apa saja kesulitan yang kamu alami selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi?  

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Manfaat apa yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Apa pesan dan kesan terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsng? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Senin/9 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

1. Dokumentasi aktivitas pelaksanaan pembelajaran 

 

 

Gambar 1.1    Gambar 1.2        Gambar 1.3         Gambar 1.4 

2.Dokumentasi aktivitas siswa mengamati aneka macam bunga hidup 

 

Gambar 2.1    Gambar 2.2         Gambar 2.3         Gambar 2.4  

3.Dokumentasi aktivitas diskusi kelompok 

 

 

    Gambar 3.1     Gambar 3.2         Gambar 3.3  Gambar 3.4  

4.Dokumentasi aktivitas menulis dan menyunting karangan deskripsi 

 

 

Gambar 4.1    Gambar 4.2          Gambar 4.3     Gambar 4.4  

5.Dokumentasi aktivitas  siswa membacakan karangan deskripsi di depan kelas 

. 

 

 Gambar 5.1  Gambar 5.2            Gambar5.3     Gambar 5.4  
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 HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Senin/9 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

 

No 
kode ASPEK 

KETERANGAN 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R-1 - - - - - - √ √ - √ √ √ Perilaku Positif 

 

1) Siswa serius dan 

antusias dalam 

pembelajaran 

2) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

3) Siswa serius 

mengidentifikasi objek 

langsung 

4) Siswa aktif  dalam 

diskusi kelompok 

5) Siswa  menulis sendiri 

karangan deskripsi 

dengan sungguh-

sungguh 

6) Siswa bersungguh-

sungguh dalam 

menyunting karangan 

deskripsi 

 

Perilaku Negatif 

 

7) Siswa banyak bicara 

8) Siswa banyak 

bergurau  

9) Siswa jalan-jalan dan 

mondar-mandir pada 

saat pembelajaran 

berlangsung 

10) Siswa tidak aktif 

dalam diskusi 

kelompok, 

11) Siswa sering melihat 

pekerjaan temanya. 

12) Siswa mengantuk dan 

melamun 

 

Cara pengisian: 

(√) : perilaku positif 

(-) : perilaku negatif 

2 R-2 √ - √ - √ - - - - - - - 

3 R-3 - - - - - - √ √ - √ √ √ 

4 R-4 √ - √ - √ - - - - - - - 

5 R-5 - - - - - - - √ √ √ √ √ 

6 R-6 - - - - - - √ √ - √ √ √ 

7 R-7 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

8 R-8 √ - √  √ - - - - - - - 

9 R-9 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

10 R-10 √ √ √ - √ √ - - - - - - 

11 R-11 - - √ - √ - - - - √ √ - 

12 R-12 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

13 R-13 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

14 R-14 - - - - - - - - - √ √ - 

15 R-15 - - - - - - - - - √ √ - 

16 R-16 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

17 R-17 - - - - - - √ - - √ - - 

18 R-18 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

19 R-19 - - √ - √ - - - - √ - - 

Jumlah 

 

1

0 

7 1

2 

6 1

2 

7 4 4 1 13 7 4 
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HASIL CATATAN HARIAN SIKLUS I 
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DESKRIPSI CATATAN LAPANGAN SIKLUS I 

Pelaksanaan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung dapat dijelaskan bahwa, pada siklus I kesiapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis karangan sudah baik. Pada saat guru masuk 

kelas siswa bersorak gembira menyambut kedatangan guru. Dipimpin ketua 

kelasnya mereka serempak memberi salam pembuka secara bersama-sama. 

Pada kegiatan pembukaan pelajaran, guru membuka pelajaran dengan 

salam dan menanyakan absen. Selain itu guru juga menanyakan kondisi siswa. 

Guru menyampaikan pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa diminta membuat 

catatan harian dari proses pembelajaran hari ini. Tahap ini berjalan dengan lancar 

dan tertib, sebagaian besar siswa terlihat semangat, berminat, dan antusias 

menerima materi pelajaran. Namun ada beberapa siswa diantaranya  R.1, R.3, R.5, 

R.6, dan R.11, sibuk mengambil sesuatu dari tas dan pandangannya mengarah ke 

luar kelas, sedangkan R.14, R.15, R.17, dan R.19, bicara sendiri tanpa 

memperhatikan guru yang sedang mengajar. 

Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan ilustrasi materi yang akan 

disampaikan yaitu menulis karangan deskripsi. Guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa mengenai jenis-jenis karangan. Ternyata sebagian besar siswa lupa 

akan jenis-jenis karangan. Guru mengajak siswa untuk mengenal karangan 

deskripsi dengan cara bertanya jawab.  Kemudian guru memberikan penjelasan 

mengenai ciri-ciri dan contoh karangan deskripsi. Guru juga menyampaikan 

karakteristik dan perbedaan antara karangan deskripsi dengan karangan yang lain 

(karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi). 

Pada tahap ini sudah terlihat beberapa siswa yang akitf menjawab pertanyaan guru 

antara lain R.7, R.13, dan R.16. Masih banyak siswa yang pasif yaitu hanya 

mendengarkan penjelasan guru. Ada juga yang berperilaku aneh, yaitu R.15 

menyapu lantai. Sebagian besar siswa masih malu untuk bertanya dan takut untuk 

menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini diduga karena siswa belum terbiasa 

dengan model pembelajaran yang diterapkan guru.  
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Pada tahap pembagian kelompok, guru membagi siswa menjadi lima 

kelompok, masing-masing kelompok memiliki anggota empat siswa, dan satu 

kelompok beranggotakan tiga orang. Siswa bebas memliih teman dalam 

keompoknya. Guru memberikan nama kelompok dengan nama pancaindra, yaitu 

kelompok penglihatan, kelompok penciuman, kelompok pencecapan, kelompok 

perasa, dan kelompok peraba. Pada saat ini sempat terjadi keributan diantara 

siswa terjadi suara gaduh yang diakibatkan perpindahan siswa dan tempat duduk 

mereka. Namun hal ini dapat diatasi guru sehingga suasana kembali nyaman dan 

kondusif untuk belajar.  

Pada tahap diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat menemukan ciri-ciri 

karangan deskripsi, mengidentifikasi objek langsung berupa aneka macam bunga 

hidup, memilih kata-kata kunci yang disediakan guru. Pada tahap ini perwakilan 

setiap kelompok maju ke depan untuk mengidentifikasi langsung aneka macam 

bunga dengan pancaindranya mulai melihat sampai merasakan. Mereka bisa 

menemukan ciri-ciri bunga yang diamati, kemudian memberikan waktu sepuluh 

menit untuk berdiskusi. Setiap kelompok berdiskusi dengan aktif dan tertib untuk 

menemukan jawabannya. Dari lima kelompok baru terlihat dua kelompok yang 

aktif, yaitu kelompok penglihatan dan kelompok penciuman, tiga kelompok lain 

pasif dan ada yang asik bermain sendiri dan bicara dengan anggota kelompok lain, 

yaitu kelompok pencecapan, kelompok perasa, dan kelompok peraba. Hal ini 

dapat diatasi dengan cara guru menegur masing-masing kelompok dan 

memindahkan tempat duduk kelompok agar tidak bermain sendiri. 

Setelah menemukan ciri-ciri bunga yang diamati, kemudian mereka 

memilih kata-kata kunci yang disediakan guru di papan tulis. Kata-kata tersebut 

berguna untuk membantu siswa memunculkan ide dalam menulis karangan 

deskripsi sehingga diharapkan siswa mampu menulis karangan deskripsi yang 

baik dan utuh.  
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Pada tahap ini siswa belajar secara individu. Mereka kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk merangkai kerangka karangan yang telah mereka 

buat secara berkelompok. Sebagian besar siswa menulis sendiri karangan 

deskripsi dengan sungguh-sungguh. Namun, masih ada juga siswa yang belum 

serius dalam menulis karangan sendiri, yaitu R.1 mondar-mandir, R.3 melamun, 

R.4 dan R.5 bermain sendiri, R.6, R.14, R.15 melihat pekerjaan teman, R.17 

bicara sendiri. 

Tahap selanjutnya, yaitu menyunting karangan deskripsi. Pada tahap ini 

sebanyak 12 siswa kurang bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan 

deskripsi, diantarannya R.1,R.2,R.3, R.4, R.5, R.6, R.8, R.11, R.14, R.15, R. 17, 

dan R.19, sedangkan sisanya 7 siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting 

karangan deskripsi, diantarannya R.7, R.9, R.10, R.12, R.13, R.16, dan R.18. Jadi  

dapat dikatakan sebagian besar siswa kurang bersungguh-sungguh dalam 

menyunting karangan deskripsi karena tidak mendengarkan aturan menyunting 

sehingga mereka bingung dalam menyunting karangan deskripsi. 

Kegiatan terakhir adalah membacakan karangan deskripsi. Awalnya 

sebagian besar siswa masih merasa malu dan takut membacakan karangan 

deskripsi. Namun, guru memberikan dorongan dan semangat supaya mereka 

berani membacakannya. Tiga responden yang berani membacakan karangan 

deskripsi, yaitu R.2 R.7, dan R.17.  Dua responden membacakan di tempat duduk 

dan satu responden membacakan di depan kelas. Pembacaan hasil diskusi berjalan 

dengan tertib dan semua siswa menyimak dengan seksama. Setelah selesai 

membacakan siswa lain memberikan tepuk tangan atas keberanian teman mereka 

untuk tampil di depan. Guru memberikan semangat dan motivasi kepada siswa 

lain untuk berani dan jangan takut, dan jangan malu dalam belajar.  
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HASIL WAWANCARA SIKLUS I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

  Sekolah  : SD N 7 Wirosari  

  Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

  Kelas/Semester  : V / 1 

  Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 x pertemuan) 

A. Standar Kompetensi 

Menulis  

4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi dan pengalaman secara 

tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 

 

B. Kompetensi Dasar 

4.1  Menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis karangan deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata 

dan penggunaan ejaan. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian karangan deskripsi. 

2. Ciri-ciri karangan deskripsi. 

3. Jenis-jenis karangan deskripsi. 

4. Langkah-langkah menulis karangan deskripsi. 

5. Materi menyunting (pilihan kata, ejaan dan tanda baca) 

6. Contoh karangan deskripsi. 

 

E. Metode dan Teknik Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Tanya jawab, ceramah, inkuiri, unjuk    

  kerja, penugasan 

Teknik Pembelajaran : Kata Kunci 

F. Skenario Kegiatan Pembelajaran 
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Pertemuan pertama 

No  
Rincian Kegiatan  Waktu 

Teknik/ 

Metode 

1. Pendahuluan 

a. Guru memberi salam pembuka, 

menanyakan absen. 

b. Siswa dan guru menyiapkan baik 

fisik maupun mental siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

c. Siswa menerima informasi tentang  

materi, tujuan, manfaat, dan cara 

belajar hari ini. 

d. Guru memberikan umpan balik 

mengenai hasil pembelajaran yang 

telah diperoleh pada pembelajaran 

sebelumnya. 

e. Siswa diberi motivasi agar 

bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

 

 10 menit 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

2. Inti 

a. Eksplorasi  

 Siswa berkelompok dalam lima 

kelompok dengan nama kelompok 

sesuai dengan nama-nama 

pancaindra. 

 Siswa diajak mengingat kembali 

hal-hal yang berhubungan dengan 

materi dengan diberikan 

pertanyaan dari guru. 

 Siswa diajak belajar 

 

 

55 menit 

 

 

 

 

Kata kunci 

 

 

 

Ceramah  
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mengungkapkan kesulitan-

kesulitan dalam menulis 

karangan deskripsi. 

 Siswa dan guru mengulas kembali 

materi karangan deskripsi dengan 

bertanya jawab. 

 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang cara mengatasi 

kesulitan dan kesalahan-

kesalahan yang harus diperbaiki 

dalam hal menulis karangan 

deskripsi. 

 Siswa memperhatikan penjelasan 

guru tentang hal-hal yang perlu 

diperhatikan berhubungan 

dengan kegiatan menulis 

karangan deskripsi terutama 

tentang cara mengarang yang 

benar, struktur karangan yang 

benar, pilihan kata, penggunaan 

ejaan dan tanda baca. 

 Siswa memahami contoh karangan 

deskripsi yang baru. 

b. Elaborasi 

 Guru menyajikan objek langsung di 

depan kelas. 

 Siswa mengidentifikasi ciri-ciri 

objek yang disajikan berupa buah-

buahan. 

 

 Siswa mencicipi berbagai macam 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Ceramah 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci 

 

Kata kunci 
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buah. 

 Siswa merangkai buah menjadi satu 

rangkaian buahyang rapi. 

 Siswa memilih kata kunci sesuai 

dengan objek yang disajikan dengan 

cara berdiskusi. 

 Perwakilan kelompok 

menyampaikan laporan diskusi. 

 Kelompok lain mengomentari 

laporan diskusi yang disampaikan. 

c. Konfirmasi 

 Siswa kembali ke tempat duduknya 

masing-masing (tidak 

berkelompok). 

 Siswa merangkai kata kunci 

menjadi beberapa kalimat dengan 

sebagai kerangka karangan 

deskripsi. 

 Siswa mengembangkan kerangka 

karangan menjadi karangan 

deskripsi yang utuh. 

 Siswa menyerahkan hasil 

pekerjaannya kepada guru. 

 

Kata kunci 

 

Kata kunci 

 

   

Kata kunci 

 

Kata kunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup 

a. Guru menanyakan kesulitan siswa 

selama pembelajaran. 

b. Siswa dan guru menyimpulkan 

pembelajaran. 

c. Siswa dan guru merefleksi 

pembelajaran.  

 

10 menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Kata Kunci 

       Pertemuan Kedua 
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No  
Rincian Kegiatan Waktu 

Teknik/ 

Metode 

1. Pendahuluan 

a. Guru memberi salam pembuka, 

menanyakan absen. 

b. Siswa dan guru menyiapkan baik 

fisik maupun mental siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. 

c. Siswa menyerahkan hasil pekerjaan 

rumah kepada guru. 

d. Siswa diberi motivasi agar 

bersemangat mengikuti 

pembelajaran. 

 

10 menit 

 

 

 

   

Ceramah 

 

 

 

 

 

2. Inti 

a. Eksplorasi  

 Siswa mengungkapkan 

kesulitan-kesulitan yang terjadi 

dalam pembelajaran. 

 Siswa mengulas kembali materi 

yang diberikan guru pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Siswa dan guru bertanya jawab 

tentang ejaan dan tanda baca. 

 Guru membagikan hasil pekerjaan 

mereka pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Siswa membaca karangan 

deskripsi milik temanya.  

b. Elaborasi 

 Siswa mendengarkan penjelasan 

 

 

50 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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guru tentang kesalahan pilihan 

kata, ejaan, dan tanda baca 

yang perlu disunting. 

 Siswa menemukan kesalahan 

pilihan kata, ejaan dan tanda baca 

yang terdapat dalam karangan 

deskripsi milik temanya. 

 Siswa menyunting karangan 

deskripsi sesuai dengan pilihan 

kata, ejaan dan tanda baca yang 

benar. 

 Siswa menuliskan hasil suntingan 

dengan cara menuliskan jumlah 

kesalahan pilihan kata, ejaan, dan 

tanda baca yang terdapat dalam 

karangan deskripsi milik temanya. 

c. Konfirmasi 

 Siswa membacakan hasil karangan 

deskripsinya di depan kelas.  

 Siswa diberikan penghargaan 

untuk yang hasil pekerjaannya 

paling baik. 

 Siswa membuat simpulan 

tentang hasil menyunting. 

 

 

 

Inkuiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unjuk Kerja  

 

 

3, Penutup 

a. Siswa bersama-sama dengan guru 

menyimpulkan pembelajaran. 

b. Siswa dan guru melakukan refleksi. 

c. Siswa diminta guru untuk 

menuliskan pendapatnya pada 

lembar instrumen nontes. 

 

10 menit 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

Ceramah  
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G. Media Pembelajaran: 

 Media objek langsung berupa rangkaian buah dalam keranjang. 

 

H. Sumber / Bahan: 

 Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas V SD 

 Buku referensi 

 Lembar Kerja Siswa 

 

I. Penilaian Penilaian Hasil Pembelajaran 

 Teknik penilaian  : tes tertulis. 

 Bentuk instrumen : uraian 

1. Penilaian Proses  

 Penilaian proses dilakukan dengan lembar observasi terhadap aspek: 

a. Siswa serius dan antusias dalam pembelajaran. 

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru. 

c. Siswa serius mengidentifikasi objek langsung. 

d. Siswa aktif  dalam diskusi kelompok. 

e. Siswa bersungguh-sungguh dalam  menulis karangan deskripsi. 

f. Siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan deskripsi. 

2. Penilaian Hasil 

 Penilaian hasil pada pembelajaran ini berkaitan dengan proses menulis 

karangan deskripsi. Penilaian tersebut berdasar pada soal tes dan pedoman 

penilaian sebagai berikut. 

1. Temukan minimal tiga ciri-ciri objek yang disajikan dalam menulis 

karang deskripsi! 

2. Susunlah ciri-ciri objek yang disajikan menjadi karangan yang utuh! 

3. Suntinglah karangan deskripsi dengan pilihan kata dan ejaan kata 

yang tepat! 
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Tabel 1 Pedoman Pencapaian Indikator melalui Penilaian 

 

Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk 
Nomor 

Soal 

1. Siswa mampu menemukan ciri-

ciri objek yang disajikan. Tertulis 
Uraian 

 
1 

2. Siswa mampu mengembangkan 

butir-butir pokok karangan 

menjadi karangan deskripsi 

yang utuh. 

Tertulis 
Uraian 

 
2 

3. Siswa Siswa an deskripsi 

dengan pilihan kata, ejaan  dan 

tanda baca yang tepat. 
Tertulis 

Uraian 

 
3 

 

Tabel 2 Pedoman Penilaian (Skoring) Keterampilan Menulis Karangan 

  Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

. 
Aspek Penilaian 

Skala Skor 
Bobot Skor x bobot 

1 2 3 4 

1 
Keterlibatan aspek 

pancaindra 
    5 20 

2 Ejaan dan Tanda baca     5 20 

3 Pilihan kata atau diksi     5 20 

4 Kohesi dan Koherensi     5 20 

5 
Kesesuaian judul dengan 

isi 
    5 20 

 Jumlah 25 100 
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Tabel 3 Skor dan Kriteria Penilaian Menyusun Karangan Deskripsi dengan 

Teknik Kata Kunci  dan Media Objek Langsung 

 

 

No. Aspek 
Skala 

Penilaian 

Kriteria 
Keterangan 

1. 

. 

. 

Keterlibata

n aspek 

pancaindra 

 

4 Melibatkan semua pancaindra Sangat Baik  

3 

 

Melibatkan 3 indra yaitu indra 

penglihatan, penciuman, dan 

perasa 

Baik  

2 

 

Melibatkan 2 indra yaitu indra 

penglihatan dan penciuman 

Cukup 

1 
Melibatkan 1 indra yaitu indra 

penglihatan  

Kurang 

   

2. 

 

 

Ejaan dan 

Tanda baca 

 

4 

Sangat menguasai aturan 

penulisan ejaan dan tanda 

baca (jumlah kesalahan ejaan 

dan tanda baca kurang dari 5). 

Sangat baik 

3 

Menguasai aturan penulisan 

ejaan dan tanda baca (jumlah 

kesalahan ejaan dan tanda 

baca antara 6-10). 

Baik 

2 

Cukup menguasai aturan 

penulisan ejaan dan tanda 

baca (jumlah kesalahan ejaan 

dan tanda baca antara 11-15) 

Cukup  

 

1 

Kurang menguasai aturan 

penulisan ejaan dan tanda 

baca (jumlah kesalahan ejaan 

dan tanda antara lebih dari 16) 

Kurang 

   

3.  

 

 

Pilihan kata 

atau diksi 

 

4 

Penggunaan diksi sesuai, 

beragam, dan menarik (ada 

kurang dari 5 pilihan kata 

yang tidak sesuai dengan 

objek yang diamati). 

Sangat baik 

3 

Penggunaan diksi tepat dan 

tidak beragam (ada 6-10 

pilihan kata yang tidak sesuai 

dengan objek yang diamati). 

Baik 

 

2 
Penggunaan diksi kurang 

tepat (ada 11-15 pilihan kata 

Cukup  
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yang tidak sesuai dengan 

objek yang diamati). 

1 

Banyak penggunaan diksi 

tidak tepat (ada lebih dari 16 

pilihan kata yang tidak sesuai 

dengan objek yang diamati) 

Kurang 

   

4. 

 

 

Kohesi dan 

Koherensi 

 

4 

Keterpaduan isi antarparagraf 

dan antarkalimat jelas 

 

Sangat baik 

3 

Keterpaduan isi antarparagraf 

dan antarkalimat cukup jelas 

 

Baik 

2 

Keterpaduan isi antarparagraf 

dan antarkalimat kurang jelas 

 

Cukup  

1 
Keterpaduan isi antarparagraf  

dan antarkalimat tidak jelas 

Kurang  

 
 

 

 

5

. 

Kesesuaian 

judul 

dengan isi 

 

4 

Judul menarik, singkat, sesuai 

dengan karangan, 

menggambarkan rangkaian 

bunga, dan terfokus 

 

Sangat baik 

 

3 

Judul singkat, sesuai dengan 

karangan, menggambarkan 

rangkaian bunga, dan terfokus 

Baik 

 

2 

Judul kurang sesuai dengan 

karangan, tidak  

menggambarkan rangkaian 

bunga, dan kurang terfokus 

Cukup  

 

1 

Judul tidak menarik, tidak 

sesuai dengan karangan, tidak  

menggambarkan rangkaian 

bunga, dan tidak terfokus 

Kurang 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

261 
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HASIL RANGKAIAN BUAH-BUAHAN  

(MEDIA OBJEK LANGSUNG SIKLUS II) 
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Contoh Karangan Deskripsi  

 

Tema  : Pemandangan sore hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAHNYA SORE INI 

Sore hari itu aku duduk di bangku yang besar dalam 

taman di belakang hotel. Matahari belum tenggelam benar, 

barulah sepertiga masuk ke bumi. Sinar sore matahari 

menguning di ufuk barat bagaikan kipas yang akan tenggelam 

ke bumi. Cahayanya mengusir panas dan mendatangkan udara 

dingin.  

Di depanku bermekaran bunga beraneka warna. Angin 

pegunungan sepoi-sepoi membelai wajah, membawa bau 

harum bunga dan rasa manis madunya. Kuhirup udara sore 

yang segar sepuas-puasnya. Nyaman rasa badan, dan hilanglah 

capai lelah berjalan sehari suntuk. 

 Tiba-tiba kudengar bunyi nyaring di pohon, di dekatku. 

Kulayangkan mata mencarai-cari asal bunyi itu. Seekor burung 

kutilang bertengger di puncak pohon. Dengan bebasnya ia 

bersiul dan berlagu. Tak seberapa jauh daripadanya dua ekor 

burung kecil meneliti setiap daun, barangkali ada ulat 

makanannya. Sambil melompat-lompat ringan, berderai 

kicauannya. Kurasakan kegembiraan yang diungkapkan 

makhluk kecil itu. 
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Nama , nomor   : 

Tema  dan Objek yang Diamati  :  

 

INSTRUMEN TES SIKLUS II 

Aspek pancaindra Hasil pengamatan 

Penglihatan 

 (mata) : 

Warna, bentuk, 

bangun, ukuran, 

bahan, letak, gerak, 

dll 

 

 

 

Pendengaran 

(telinga): 

Suara, bunyi, nada, 

lagu, dll 

 

 

 

 

 

 

 

Penciuman  

(hidung) : 

Harum, sedap, 

berbau, dll 

 

 

 

 

 

 

 

Pencecapan  

(lidah) : 

Lezat, manis, asin, 

asam, pedas, dll 

 

 

 

 

 

 

Perasaan  

(kulit) : 

Lembut, kasar, 

lunak, panas, 

dingin, dll 

 

 

 

 

 

 

Soal tes: 

1. Temukan minimal tiga ciri-ciri objek dalam menulis karangan deskripsi! 

2. Susunlah ciri-ciri objek yang disajikan menjadi karangan yang utuh! 

Lampiran 20 
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3. Suntinglah karangan deskripsi dengan pilihan kata dan ejaan kata yang tepat! 

 

  

 

 

Nama dan Nomor   : .....................................  

Tema dan Objek yang Diamati : ..................................... 

 

 

DAFTAR KATA KUNCI SIKLUS II 

 

 

Aspek Pancaindra Hasil Pengamatan 

Penglihatan (mata): 

Warna, bentuk, bangun, 

ukuran, bahan, letak, 

gerak, dll. 

 

Nanas, belimbing, duku, stoberi, salak, apel, 

jeruk 

Keranjang, hijau, merah, kuning, hitam, coklat. 

Besar, kecil, bulat, lonjong 

Di samping, di atas, di depan, di sisi kanan, di 

sisi kiri, belakang 

 

Pendengaran (telinga) : 

Suara, bunyi, nada, lagu, 

dll. 

 

- 

Penciuman (hidung) : 

Harum, sedap, berbau, dll. 

 

Langu  

 

Pencecapan (lidah) : 

Lezat, manis, asin, asam, 

pedas, dll. 

Manis 

Asam 

Asin 

Pedas  

Tawar  

Pedas  

Lezat  

 

Perasa (kulit) : 

Lembut, kasar, lunak, 

panas, dingin, dll. 

Kasar 

Halus 

Lembut 

Lunak 

Keras 

Berduri 
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 HASIL NILAI TES SIKLUS II  

 

 

Responden Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Nilai 

R-1 15 15 20 10 10 70 

R-2 15 15 20 20 15 85 

R-3 15 10 15 15 20 75 

R-4 15 15 20 10 15 75 

R-5 15 10 20 15 10 70 

R-6 10 15 15 15 15 70 

R-7 20 20 15 15 20 90 

R-8 15 15 20 10 20 80 

R-9 20 20 15 20 20 95 

R-10 15 15 15 10 15 70 

R-11 15 15 15 10 20 75 

R-12 15 20 15 15 15 80 

R-13 15 15 15 15 20 85 

R-14 15 15 20 15 20 80 

R-15 20 20 15 10 20 85 

R-16 20 20 15 15 15 85 

R-17 10 20 20 15 15 80 

R-18 15 20 15 15 20 85 

R-19 10 20 15 20 15 80 

 

Keterangan: 

Aspek 1 : keterlibatan pancaindra 

Aspek 2 : ejaan dan tanda baca 

Aspek 3 : pilihan kata atau diksi 

Aspek 4 : kohesi dan koherensi 

Aspek 5 : kesesuaian judul dengan isi  
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HASIL TES MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SIKLUS II 
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273 
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PEDOMAN OBSERVASI SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Jumat / 14 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

 

No 
kode ASPEK 

KETERANGAN 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R-1             Perilaku Positif 

7) Siswa serius dan antusias 

dalam pembelajaran 

8) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

9) Siswa serius 

mengidentifikasi objek 

langsung 

10) Siswa aktif  dalam 

diskusi kelompok 

11) Siswa  menulis sendiri 

karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh 

12) Siswa bersungguh-

sungguh dalam menyunting 

karangan deskripsi 

 

Perilaku Negatif 

13) Siswa banyak bicara 

14) Siswa banyak bergurau  

15) Siswa jalan-jalan dan 

mondar-mandir pada saat 

pembelajaran berlangsung 

16) Siswa sering melihat 

pekerjaan temanya. 

17) Siswa tidak aktif dalam 

diskusi kelompok, 

18) Siswa mengantuk dan 

melamun 

Cara pengisian: 

(√) : perilaku positif 

(-) : perilaku negatif 

2 R-2             

3 R-3             

4 R-4             

5 R-5             

6 R-6             

7 R-7             

8 R-8             

9 R-9             

10 R-10             

11 R-11             

12 R-12             

13 R-13             

14 R-14             

15 R-15             

16 R-16             

17 R-17             

18 R-18             

19 R-19             

Jumlah             
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PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA SIKLUS II 

Nama    : 

No Absen  : 

Kelas/Semester  : V / 1 

Sekolah   : SD N 7 Wirosari 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari / tanggal  : Jumat / 14 Mei 2010 

 

Tulislah jawaban dari pertanyaan di bawah ini! 

1. Apakah kamu merasa senang dan tertarik dengan mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Ceritakan kemudahan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Ceritakan kesulitan apa yang kalian alami pada saat mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan teknik kata kunci dan media  objek 

langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. Apa pesan dan kesan terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PEDOMAN CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Jumat / 14 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

 

Catatan lapangan merupakan sejenis catatan anekdot, tetapi mencakup kesan 

dan penafsiran subjektif. Deskripsi boleh mencakup referensi misalnya pelajaran 

yang baik, perilaku kurang perhatian, pertengkaran picik, kecerobohan, yang tidak 

disadari guru atau pimpinan yang terkait. Seperti halnya catatan anekdot, 

perhatian diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik untuk memulainya. 

Pada instrumen ini langkah-langkah pembelajaran dideskripsikan dari awal 

sampai akhir dengan mengambil kegiatan-kegiatan yang menonjol dalam 

pembelajaran. 

Instrumen catatan lapangan yang diambil dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi adalah : 

1. Pembukaan pelajaran 

2. Apersepsi 

3. Pembagian kelompok 

4. Kegiatan diskusi kelompok  

5. Menemukan ciri-ciri objek yang disajikan  

6. Menulis karangan deskripsi 

7. Menyunting karangan deskripsi 

8. Membacakan karangan deskripsi 
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PEDOMAN WAWANCARA SIKLUS II 
Nama    : 

No Absen  : 

Kelas/Semester  : V / 1 

Sekolah   : SD N 7 Wirosari 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Hari / tanggal  : Jumat / 14 Mei 2010 

 

1. Apakah kamu senang dan tertarik terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan teknik kata kunci dan media objek langsung?  

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Apakah penjelasan guru dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

mudah dipahami? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Apa saja kesulitan yang kamu alami selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi?  

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Manfaat apa yang kamu peroleh setelah mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi? 

Jawab__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Apa pesan dan kesan terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan teknik kata kunci dan media  objek langsung? 

Jawab_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Jumat / 14 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

1. Dokumentasi aktivitas pelaksanaan pembelajaran 

 

 

Gambar 1.1    Gambar 1.2        Gambar 1.3         Gambar 1.4 

2.Dokumentasi aktivitas siswa mengamati aneka macam bunga hidup 

 

Gambar 2.1    Gambar 2.2         Gambar 2.3         Gambar 2.4  

3.Dokumentasi aktivitas diskusi kelompok 

 

 

    Gambar 3.1     Gambar 3.2         Gambar 3.3  Gambar 3.4  

4.Dokumentasi aktivitas menulis dan menyunting karangan deskripsi 

 

 

Gambar 4.1    Gambar 4.2          Gambar 4.3     Gambar 4.4  

5.Dokumentasi aktivitas  siswa membacakan karangan deskripsi di depan kelas 

. 

 

 Gambar 5.1  Gambar 5.2            Gambar5.3     Gambar 5.4  
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 HASIL OBSERVASI SIKLUS II 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia  

Hari/Tanggal  : Jumat / 14 Mei 2010 

Kelas, Tahun Pelajaran : V, 2009/2010 

Nama Sekolah  : SD N 7 Wirosari 

Nama Pengamat  : Arlis Muryani 

 

No 
kode ASPEK 

KETERANGAN 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R-1 √ √ √ - √ √ - - - √ - - Perilaku Positif 

 

1) Siswa serius dan antusias 

dalam pembelajaran 

2) Siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

3) Siswa serius 

mengidentifikasi objek 

langsung 

4) Siswa aktif  dalam diskusi 

kelompok 

5) Siswa  menulis sendiri 

karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh 

6) Siswa bersungguh-sungguh 

dalam menyunting 

karangan deskripsi 

 

Perilaku Negatif 

 

19) Siswa banyak bicara 

20) Siswa banyak bergurau  

21) Siswa jalan-jalan dan 

mondar-mandir pada saat 

pembelajaran berlangsung 

22) Siswa tidak aktif dalam 

diskusi kelompok, 

23) Siswa sering melihat 

pekerjaan temanya. 

24) Siswa mengantuk dan 

melamun 

Cara pengisian: 

(√) : perilaku positif 

(-) : perilaku negatif 

2 R-2 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

3 R-3 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

4 R-4 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

5 R-5 √ √ √ - √ √ - - - √ - - 

6 R-6 √ √ √ - √ √ - - - √ - - 

7 R-7 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

8 R-8 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

9 R-9 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

10 R-10 √ √ √ - √ √ - - - √ - - 

11 R-11 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

12 R-12 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

13 R-13 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

14 R-14 √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ 

15 R-15 √ √ √ √ √ √ √ √ - - - √ 

16 R-16 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

17 R-17 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

18 R-18 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

19 R-19 √ √ √ √ √ √ - - - - - - 

Jumlah 

 

1

9 

1

9 

1

9 

1

5 

1

9 

1

9 

2 2 0 15 19 2 
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HASIL CATATAN HARIAN SIKLUS II 
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DESKRIPSI CATATAN LAPANGAN SIKLUS II 

Pelaksanaan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan teknik kata 

kunci dan media objek langsung dapat dijelaskan bahwa, pada siklus II kesiapan 

siswa terhadap pembelajaran menulis karangan sudah baik. Pada saat guru masuk 

kelas siswa bersorak gembira menyambut kedatangan guru. Dipimpin ketua 

kelasnya mereka serempak memberi salam pembuka secara bersama-sama. 

Pada kegiatan pembukaan pelajaran, guru membuka pelajaran dengan 

salam dan menanyakan absen. Selain itu guru juga menanyakan kondisi siswa. 

Guru menyampaikan pada kegiatan akhir pembelajaran, siswa diminta membuat 

catatan harian dari proses pembelajaran hari ini. Tahap ini berjalan dengan lancar 

dan tertib, sebagaian besar siswa terlihat semangat, berminat, dan antusias 

menerima materi pelajaran. R.2 terlihat aktif bertanya kepada guru. Namun ada 2 

siswa diantarannya R.14, R.15, bicara sendiri tanpa memperhatikan guru yang 

sedang mengajar. 

Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan umpan mengenai hasil 

pembelajaran sebelumnya. Siswa diajak guru mengingat materi  sebelumnya dan 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam menulis karangan.Guru melakukan 

tanya jawab dengan siswa mengenai materi karangan dan memberikan penjelasan 

mengenai ciri-ciri dan contoh karangan deskripsi. Pada tahap ini sudah terlihat 

beberapa siswa yang akitf menjawab pertanyaan guru antara lain R.2,R.3, R.4, 

R.7, R.8, R.9, R.11, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, dan R.19. Siswa 

yang pasif berkurang ganya 4 siswa, yaitu R.1, R.5, R.6, dan R.10, yaitu hanya 

mendengarkan penjelasan guru. Sebagian besar siswa sudah memperhatikan 

penjelasan guru tentang cara mengatasi kesalahan-kesalahan dan kesulitan-

kesulitan dalam menulis karangan deskripsi. 
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Pada tahap pembagian kelompok, guru membagi siswa menjadi lima 

kelompok, masing-masing kelompok memiliki anggota empat siswa, dan satu 

kelompok beranggotakan tiga orang. Siswa bebas memliih teman dalam 

keompoknya. Guru memberikan nama kelompok dengan nama pancaindra, yaitu 

kelompok penglihatan, kelompok penciuman, kelompok pencecapan, kelompok 

perasa, dan kelompok peraba. Proses pembentukan kelompok berlangsung tenang 

tanpa keributan, karena siswa sudah hafal dengan teman satu kelompoknya. 

 Pada tahap diskusi kelompok, siswa diharapkan dapat menemukan ciri-

ciri karangan deskripsi, mengidentifikasi objek langsung berupa aneka 

macambuah-buahan, memilih kata-kata kunci yang disediakan guru. Pada tahap 

ini semua anggota kelompok maju ke depan untuk mengidentifikasi langsung 

aneka macam buah dengan pancaindranya mulai melihat sampai merasakan. 

Mereka bisa menemukan ciri-ciri buah yang diamati, merasakan aneka macam 

buah-buahan, dan merangkai buah dalam keranjang, kemudian guru memberikan 

waktu sepuluh menit untuk berdiskusi. Setiap kelompok berdiskusi dengan aktif 

dan tertib untuk menemukan jawabannya. lima kelompok sudah  terlihat aktif 

dalam proses berdiskusi. Hanya 1 kelompok yaitu kelompok pendengaran yang 2 

anggotannya malas berdiskusi. 

Setelah menemukan ciri-ciri buah yang diamati, kemudian mereka 

memilih kata-kata kunci yang disediakan guru di papan tulis. Kata-kata tersebut 

dirangkai menjadi kerangka karangan yang berguna untuk membantu siswa 

memunculkan ide dalam menulis karangan deskripsi sehingga diharapkan siswa 

mampu menulis karangan deskripsi yang baik dan utuh.  

Pada tahap ini siswa belajar secara individu. Mereka kembali ke tempat 

duduk masing-masing untuk merangkai kerangka karangan yang telah mereka 

buat secara berkelompok. Semua siswa menulis sendiri karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh. Tidak ada siswa yang bergurau dan bicara sendiri. 

 

 

Tahap selanjutnya, yaitu menyunting karangan deskripsi. Pada tahap ini 

sebanyak 19 siswa bersungguh-sungguh dalam menyunting karangan deskripsi. 
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Jadi  dapat dikatakan semua siswa sudah  bersungguh-sungguh dalam menyunting 

karangan deskripsi denganbaik sesuai aturan dan materi menyunting yang 

diberikan guru. 

Kegiatan terakhir adalah membacakan karangan deskripsi. Pada siklus II 

ini 3 siswa yang mendapatkan nilai tertinggi sudah berani membacakan hasil 

karangannya di depan kelas. Setelah selesai membacakan siswa lain memberikan 

tepuk tangan atas keberanian teman mereka untuk tampil di depan. Guru 

memberikan semangat dan motivasi kepada siswa lain dalam belajar untuk berani 

dan jangan takut, dan jangan malu.  
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HASIL WAWANCARA SIKLUS II 

 

Lampiran 32 
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Surat Izin Observasi 

 

 

Lampiran 33 
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