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Kegiatan menulis merupakan suatu proses berpikir yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis. Pembelajaran menulis karangan deskripsi salah satu 

kompetensi dasar yang harus dicapai siswa sekolah dasar terutama pada kelas V. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, keterampilan menulis 

karangan deskripsi  pada siswa kelas V SD Negeri 02 Bantarbolang masih rendah 

hanya 9,09% yang mencapai ketuntasan. Oleh karena itu, perlu adanya metode 

dan teknik pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan menulis 

siswa. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 

peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas V SD Negeri 02 

Bantarbolang dengan menggunakan metode experiential learning melalui teknik 

melanjutkan karangan dan (2) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas V SD 

Negeri 02 Bantarbolang setelah pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

metode experiential learning melalui teknik melanjutkan karangan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis 

karangan deskripsi dan perubahan tingkah laku siswa kelas V SD Negeri 02 

Bantarbolang. Penelitian bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi kelas kelas V SD Negeri 02 

Bantarbolang setelah mengikuti pembelajaran dengan metode experiential 

learning melalui teknik melanjutkan karangan dan (2) mendeskripsikan perubahan 

tingkah laku siswa kelas  V SD Negeri 02 Bantarbolang setelah mengikuti 

pembelajaran dengan metode experiential learning melalui teknik melanjutkan 

karangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang  dilaksanakan  

dalam dua tahap siklus I dan siklus II dengan target nilai rata-rata kelas yaitu 70. 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan siswa kelas V SD Negeri 02 

Bantarbolang. Variabel penelitian ini adalah peningkatan keterampilan menulis 

karangan deskripsi dan penggunaaan metode experiential learning melalui teknik 

melanjutkan karangan. Teknik analisi data menggunakan teknik kuantitatif dan 

kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes dan nontes.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes awal atau prasiklus masuk 

kategori kurang, yaitu menunjukkan skor rata-rata klasikal 58,11. Pada siklus I 

mengalami peningkatan 10,17% menjadi 64,02 Selanjutnya, pada siklus II terjadi 



 

iii 

 

peningkatan 18,85% menjadi 76,09. Peningkatan nilai rata-rata tersebut 

membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

metode experiential learning melalui teknik melanjutkan karangan. Peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi juga diikuti oleh perubahan tingkah laku 

ke arah yang lebih positif. Tingkah laku siswa pada pembelajaran di siklus II lebih 

positif daripada siklus I. Meskipun demikian, masih ada siswa yang melakukan 

tingkah laku negatif, seperti bicara sendiri, mengganggu teman. Pada siklus II 

berubah menjadi senang, aktif, dan serius terhadap materi   yang diberikan oleh 

guru. Selain itu, mereka terlihat antusias dan menikmati kegiatan kelompok 

maupaun kegiatan individu. Berdasarkan penelitian teersebut, simpulan yang 

dapat diambil adalah keterampilan menulis karanagn deskripsi pada siswa kelas V 

SD Negeri 02 Bantarbolang mengalami peningkatan setelah mengikuti proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode experiential learning melalui teknik 

melanjutkan karangan dan tingkah laku siswa mengalami perubahan  ke arah yang 

lebih positif.  

Saran yang dapat diberikan peneliti antara lain (1) guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia hendaknya menggunakan metode, media dan teknik pembelajaran yang 

bervariasi dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi diantaranya dengan 

menggunakan metode experiential learning dan teknik melanjutkan karangan, (2) 

praktisi atau peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan 

metode, dan teknik pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan berbagai 

alternatif metode pembelajaran keterampilan menulis. 

 


