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ABSTRAK 

 

 

Restu Desi Erisona. CR. “Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi 
Menggunakan Media Lingkungan Sekitar Sekolah Pada Siswa Kelas VIII SMP 
Negeri 31 Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi.” Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2012. 

Tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan 
menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media lingkungan sekitar 
sekolah, (2) mendeskripsikan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran 
menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah, (3) 
mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karangan 
deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. 

 Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 31 Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012, 
yang berjumlah 32 siswa. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan 
kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan tes dan non tes. Dalam 
teknik analisis data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Teknik penyajian 
hasil analisis data yang digunakan adalah metode penyajian informal. 

Berdasarkan hasil pengamatan, siswa mengalami perubahan perilaku 
positif terhadap proses pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan 
media lingkungan sekitar sekolah. Hal ini dilihat dari hasil nontes siklus I dan 
siklus II. Hasil observasi pada siklus I, siswa masih cukup kurang dalam 
mengikuti pembelajaran, pada siklus II ini sebagian besar sudah mulai mengikuti 
dan menikmati pembelajaran yang diterapkan oleh penulis derngan baik. Hasil 
kemampuan siswa menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan 
sekitar sekolah memperoleh nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 61,44 termasuk 
kategori cukup baik, sedangkan nilai rata- rata pada siklus I mencapai 69,13, dan 
termasuk dalam kategori cukup baik. Pada siklus II, nilai rata- rata yang dicapai 
adalah 73,93. Peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 73,94. Dengan 
demikian dapat dibuktikan  ada peningkatan dalam pembelajaran menulis 
karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah pada siswa 
kelas VIII B SMP Negeri 31 Purworejo . 
 
Kata Kunci: Peningkatan, Keterampilan, Menulis, Karangan Deskripsi, 
Lingkungan Sekitar Sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara umum adalah 

agar siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Kebiasaan 

seseorang berpikir logis akan sangat membantu dalam pengajaran bahasa. 

Dalam pembelajaran bahasa dikenal adanya empat keterampilan berbahasa 

yang perlu dicapai siswa, yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan keterampilan menulis (Tarigan, 1983: 1). 

Keempat keterampilan tersebut saling berhubungan dan harus dikuasai 

apabila kita ingin benar-benar menguasai bahasa itu sendiri, karena setiap 

keterampilan berhubungan dengan proses berpikir. Bahasa seseorang 

mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa semakin 

cerah dan jelas pula jalan pikirannya (Tarigan, 1983: 1). Keterampilan 

berbicara dan keterampilan menulis merupakan keterampilan produktif, 

artinya siswa diharapkan mempunyai keterampilan dan kemampuan 

mengungkapkan gagasan menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. 

Standar kompetensi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

berorientasi pada komunikasi, sedangkan sastra sama dengan belajar 

menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu, 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun 
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tertulis serta menimbulkan penghargaan terhadap hasil cipta manusia 

Indonesia (Depdiknas 2006 : 13). 

Menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang untuk 

mengungkapkan buah pikirnya melalui bahasa tulis untuk dibaca dan 

dimengerti orang lain. Kehidupan tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya 

tulisan. Kita selalu melihat berbagai informasi tertulis melalui berbagai jenis 

media, seperti majalah, koran, brosur, internet, dan lain-lain. Ini sebagai bukti 

bahwa manusia dapat menyampaikan perasaan, gagasan, pengetahuan, dan 

pengalamannya melalui tulisan untuk dapat berkomunikasi dengan manusia 

lain (Parera, 1993: 5). 

Sukirno (2010: 2) berpendapat bahwa salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu belajar menulis di sekolah adalah proses belajar menulis. 

Berbagai konsep dan wawasan baru tentang proses belajar menulis harus 

berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Menulis merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan kita. 

Melalui menulis, kita dapat mengungkapkan ide, mengekspresikan pikiran, 

pengetahuan, perasaan, ilmu dan pengalaman-pengalaman hidup kita ke dalam 

bahasa tulis. Bentuk pengungkapan tersebut dapat kita wujudkan dalam 

bentuk puisi, artikel, sketsa, cerpen, maupun karangan. Pada Sekolah 

Menengah Pertama, ada beberapa jenis karangan yang telah diajarkan. Salah 

satu jenis karangan tersebut adalah karangan deskripsi. Karangan deskripsi 

adalah jenis karangan yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu.  
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Rustamaji (1991: 71) mengatakan bahwa ciri-ciri dari karangan 

deskripsi diantaranya yaitu 1) bersifat informatif, 2) pembaca diajak 

menikmati apa yang telah dinikmati (menurut kesan) penulis, 3) susunan 

peristiwa tidak menjadi pertimbangan utama, yang penting pesan sampai 

kepada pembaca.  

Media lingkungan sekitar sekolah adalah daerah di lingkungan 

sekolah berada, misalnya perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, taman, dll 

yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran. Siswa akan lebih mudah 

dalam menulis karangan deskripsi jika menggunakan media yang berada di 

lingkungan sekitar sekolah. 

Siswa Sekolah Menengah Pertama telah mempelajari tentang 

karangan deskripsi seperti tercantum dalam Kompetensi Dasar sehingga 

penulis ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan media lingkungan sekitar sekolah melalui 

penelitian ini. Sesuai Kompetensi Dasar tersebut perlu dilakukan pendalaman. 

Oleh karena itu, menulis karangan deskripsi perlu ditingkatkan pada siswa 

Sekolah Menengah Pertama. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Menggunakan 

Media Lingkungan Sekitar Sekolah Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 31 

Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan tersebut sebagai berikut. 

Penulis memilih SMP Negeri 31 Purworejo sebagai tempat penelitian 

karena jarak sekolah tersebut tidak jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga 

penulis tidak akan mengalami kesulitan pada waktu penelitian. Siswa kelas 

VIII SMP Negeri 31 Purworejo, dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi masih dikatakan rendah dan hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu 

faktor guru dan faktor siswa. Faktor dari guru, yaitu (1) Penjelasan materi 

yang disampaikan guru sulit dipahami oleh siswa; (2) Teknik mengajar yang 

digunakan guru dalam pembelajaran kurang menarik dan membosankan. 

Faktor dari siswa, yaitu (1) Kurangnya minat siswa untuk mengikuti pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia; (2) Kurangnya pemahaman siswa tentang 

hakikat karangan deskripsi yang sebenarnya; (3) Kurangnya latihan menulis 

dan siswa bingung atau kesulitan dalam memulai suatu tulisan.  

Untuk mengatasi masalah pertama yang terdapat pada guru, sebaiknya 

metode atau teknik pembelajaran yang selama ini digunakannya diubah. 

Selain itu, guru lebih banyak berkomunikasi dengan siswa menanyakan hal-

hal yang belum dipahami serta memberikan kesempatan untuk bertanya.  

Untuk mengatasi masalah faktor pada siswa yang kurang berminat 

mengikuti pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, karena menganggap 

pelajaran tersebut membosankan, meremehkan, dan tanpa belajar pun mereka 

sudah dapat berbahasa Indonesia. Untuk mengubah anggapan yang demikian, 
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guru sebaiknya memberikan arahan dan pengertian kepada siswa bahwa 

pentingnya pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kehidupan mereka. 

Keberhasilan pembelajaran menulis dipengaruhi oleh Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang tidak maksimal dan kurang terprogram dapat 

mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Oleh karena 

itu, seharusnya guru memilih metode, teknik, dan media yang sesuai dengan 

materi pembelajaran, sehingga siswa mudah menguasai keterampilan 

menulis. Hal tersebut menuntut guru agar lebih saksama melaksanakan 

program pengajaran serta memilih media yang cocok dan menarik sehingga 

memperoleh hasil belajar yang optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

selanjutnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul 

dalam penelitian ini cukup bervariasi sehingga tidak mungkin apabila 

diadakan penelitian yang mencakup semuanya. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini masalah yang akan dibatasi yaitu Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi Menggunakan Media Lingkungan Sekitar 

Sekolah Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo Tahun Pelajaran 

2011/2012. 
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D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul yang penulis kemukakan di atas, maka masalah 

utama yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah? 

2. Bagaimanakah perubahan sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar 

sekolah? 

3. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 

setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media lingkungan sekitar 

sekolah? 

 

E. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. mendeskripsikan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah; 

2. mendeskripsikan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah; 

3. mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah; 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis 

dan teoretis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk siswa. Penulis 

berharap siswa dapat meningkatkan minatnya dalam menulis. Setelah 

berminat, diharapkan bagi siswa dapat mengembangkan tulisannya, 

khususnya dalam menulis karangan deskripsi menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman guru untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis karangan 

deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah pada siswa 

kelas VIII. 

2. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis, khususnya dalam 

menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar 

sekolah. 
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G. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian judul kajian ini, maka 

penulis merasa perlu menegaskan kembali istilah-istilah tersebut antara lain:  

1. Peningkatan adalah: proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha atau 

kegiatan, dsb.  

2. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 

3. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau 

informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. 

4. Karangan adalah susunan kata yang berlapis-lapis dan teratur yang 

menggunakan bahasa yang teratur pula (Karsana 1986: 4). 

5. Deskripsi adalah satu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh.  

6. Lingkungan sekitar sekolah adalah daerah di lingkungan sekolah berada, 

misalnya perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan taman.  

7. SMP adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 

8. Siswa Kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo adalah siswa yang pada 

tahun ajaran 2011/2012 menempuh pelajaran di SMP Negeri 31 

Purworejo. 

Jadi,  judul skripsi “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi Menggunakan Media Lingkungan Sekitar Sekolah Pada Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 31 Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012” adalah usaha 

penelitian yang menekankan pada peningkatan keterampilan menulis siswa 

khususnya dalam menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan 

sekitar sekolah pada siswa SMP. 
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H. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I pendahuluan yang 

berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika skripsi. 

Bab II yaitu berisi tinjauan pustaka dan kajian teoretis yang berisikan 

teori-teori yang dijadikan landasan peneliti sebelum melaksanakan penelitian. 

Kajian teori ini, pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pembahasan data hasil penelitian. 

Bab III yaitu berisi metodologi penelitian. Metode ini berisi tentang 

objek penelitian, fokus penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

Bab IV yaitu berisi tentang penyajian dan pembahasan data. Bab ini 

menguraikan tentang data penelitian yang diambil dari hasil menulis siswa 

dalam menulis karangan deskripsi.  

Bab V yaitu berisi penutup, yang diuraikan secara singkat pembahasan 

pada bab IV dan uraian saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIS, 
KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 
A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang menulis pada siswa telah banyak dilakukan. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang dilakukan oleh para ahli bahasa 

maupun para mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian tersebut memerlukan 

penelitian lanjutan demi melengkapi dan menyempurnakan penelitian 

sebelumnya.  

Contoh hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini 

yaitu penelitian tentang keterampilan menulis yang akan dijadikan sebagai 

kajian pustaka dalam penelitian.  

Penelitian tersebut dilakukan oleh Saraswati (2005) yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi dengan Teknik Menulis 

Terbimbing pada Siswa Kelas II B SLTP Negeri 5 Purwokerto”, membahas 

bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

melalui teknik menulis terbimbing, dengan tujuan untuk meningkatkan 

keterampialan menulis deskripsi dan meningkatkan prilaku positif siswa kelas 

II B SLTP Negeri 5 Purwokerto. Penelitian ini termasuk penelitian tindakan 

kelas dengan subjek penelitian keterampilan menulis siswa kelas II B SLTP 

Negeri 5 Purwokerto. Setelah dilaksanakan penelitian teknik terbimbing pada 

siswa, ternyata ada peningkatan pada keterampilan menulis deskripsi siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan siswa dalam menulis karangan 

10 
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deskripsi pada aspek isi karangan, aspek bahasa, aspek ejaan dan tanda baca, 

aspek kesatuan gagasan, aspek diksi, dan aspek judul karangan.  

Dalam penelitian Ziyadati (2004) yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Menggunakan Elemen Bertanya 

Pembelajaran Kontekstual pada Siswa Kelas II E SMP Negeri 1 Garung 

Kabupaten Wonosobo”. Ziyadati menyimpulkan bahwa dengan digunakannya 

elemen bertanya pembelajaran kontekstual sangat mendukung peningkatan 

kemampuan menulis siswa. Hal ini terbukti dari hasil penelitian tersebut yang 

menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 

dengan menggunakan elemen bertanya. Skor rata-rata kelas pada tahap 

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

15,54 menjadi 65,91. Sedangkan pada siklus II skor ratarata kelas meningkat 

sebesar 12 menjadi 77,91. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan elemen bertanya dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa kelas II E SMP Negeri 1 Garung Kabupaten 

Wonosobo. 

Ishmah (2006) menulis skripsi berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Eksposisi dengan Menggunakan Media Animasi Berbasis 

Komputer pada Siswa Kelas X3 SMA Negeri 7 Semarang”, penggunaan media 

animasi sebagai alternatif menulis paragraf eksposisi. Penelitian ini didasarkan 

pada hasil tindakan siklus I dan hasil tindakan siklus II. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan adanya peningkatan pada siklus I ke siklus II. Pada siklus I hasil 
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rata-rata nilai adalah 65,07. Setelah dilakukan tindakan siklus II, Nilai rata-rata 

meningkat menjadi 76,27. Hasil tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,19 

atau 17,19 % dari siklus I. Hasil tersebut membuktikan bahwa pembelajaran 

menulis paragraf eksposisi menggunakan media animasi berbasis komputer 

dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Selain itu, terdapat juga 

perubahan tingkah laku siswa dalam menulis paragraf eksposisi yaitu siswa 

menjadi lebih berminat dan aktif dalam mengikuti belajar mengajar. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat diketahui penelitian 

tindakan kelas tentang menulis dapat menggunakan berbagai jenis media. 

Penggunaan media tersebut dapat memunculkan ide baru dalam hal cara dan 

objek penelitian sehingga hasilnya pun berbeda. Berdasarkan penelitian yang 

sudah pernah dilakukan, dalam kesempatan ini peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi Menggunakan Media Lingkungan Sekitar Sekolah Pada Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 31 Purworejo Tahun Pelajaran 2011/2012”. Adapun 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

Saraswati dan Ziyadati adalah sama-sama membahas keterampilan menulis 

teks deskripsi. Selanjutnya, persamaannya dengan penelitian Ishmah adalah 

sama-sama membahas tentang keterampilan menulis. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dengan  penelitian Saraswati dan Ziyadai terletak 

pada media yang digunakan dalam menulis deskripsi. Perbedaannya dengan 

penelitian Ishmah terletak pada paragraf yang diteliti dan media yang 

digunakan, peneliti meneliti tentang peningkatan keterampilan menulis 
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karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah, sedangkan 

Ishmah meneliti tentang peningkatan keterampilan menulis paragraf eksposisi 

dengan menggunakan media animasi berbasis komputer.  

 

B. Kajian Teoretis  

Dalam kajian teoretis ini hal-hal yang dibahas antara lain: 1) pengertian 

menulis; 2) tujuan menulis; 3) jenis-jenis karangan; 4) pengertian karangan 

deskripsi; 5) pengertian media lingkungan sekitar sekolah; 6) hakikat 

pengajaran menulis; dan 7) menulis deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah. 

 
1. Pengertian dan Kegunaan Menulis 

Karsana (1986: 4) menjelaskan, menulis atau mengarang 

mengandung arti tindakan menyusun, mengatur, mengikat. Menulis atau 

mengarang adalah mengutarakan sesuatu dengan menggunakan bahasa 

secara tertulis. Dengan mengutarakan itu dimaksudkan menyampaikan, 

memberitakan, menceritakan, melukiskan, menerangkan, meyakinkan, 

menjelmakan, dan sebagainya. 

Tarigan (1983: 21) menyatakan, menulis adalah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut, kalau mereka memahami bahasa dan 

gambaran grafik. Suriamiharja (1985: 2) menyatakan, Menulis adalah 

kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dapat juga 
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diartikan menulis merupakan berkomunikasi mengungkapkan pikiran, 

perasaan dan kehendak kepada orang lain secara tertulis.  

Fachrudin (1988: 6) menyatakan, kegiatan menulis dalam dunia 

pendidikan sangat penting dan berharga sekali, sebab menulis akan lebih 

mempermudah seseorang untuk berpikir. Menulis merupakan suatu alat 

yang sangat ampuh dalam belajar yang dengan sendirinya memainkan 

peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang grafis yang dimengerti 

oleh penulis bahasa itu sendiri maupun orang lain yang mempunyai 

kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa tersebut. Menulis 

juga harus diperlukan adanya suatu bentuk ekspresi gagasan yang 

berkesinambungan dan mempunyai urutan logis dengan menggunakan 

kosa kata dan tata bahasa tertentu atau kaidah bahasa yang digunakan 

sehingga dapat menggambarkan atau dapat menyajikan informasi yang 

diekspresikan secara jelas. Itulah sebabnya untuk terampil menulis 

diperlukan latihan dan praktek yang terus menerus dan teratur. Bentuk 

keuntungan yang didapat dan diperoleh dari kegiatan menulis.  

Menurut Akhaidah, dkk. (1991: 1-2) ada 8 kegunaan menulis yaitu: 
1) penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya, 2) penulis 
dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan, 3) penulis dapat 
lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan 
dengan topik yang ditulis, 4) penulis dapat terlatih dalam mengorganisasi 
gagasan, 5) penulis dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri 6) 
penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan, 7) penulis 
terdorong untuk terus belajar secara aktif, 8) penulis berpikir serta 
berbahasa secara tertib dan teratur.  
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Dengan menulis, penulis dapat mengetahui sampai di mana 

pengetahuannya tentang suatu topik. 

Dengan menulis, penulis terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan, serta 

membanding-bandingkan fakta untuk mengembangkan berbagai 

gagasannya. 

Penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi 

sehubungan dengan topik yang ditulis. Kegiatan menulis dapat 

memperluas wawasan penulisan secara teoretis mengenai fakta-fakta yang 

berhubungan. 

Penulis dapat terlatih dalam mengorganisasi gagasan secara sistematis 

serta mengungkapkannya secara tersurat. 

Penulis akan dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih 

objektif. 

Dengan menulis sesuatu di atas kertas, penulis akan lebih mudah 

memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisisnya secara tersurat 

dalam konteks yang lebih konkret. 

Dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif. 

Dengan kegiatan menulis yang terencanakan membiasakan penulis 

berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur.  

Dari beberapa bentuk keuntungan yang didapat dan diperoleh dari 

kegiatan menulis di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari 

kegiatan menulis tersebut adalah bahwa penulis dapat lebih banyak 
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menyerap dan menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis 

serta dapat mengetahui kemampuan dan potensi dirinya. 

 
2. Tujuan Menulis 

Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan 

yang akan digarapnya. Perumusan tujuan penulisan sangat penting dan 

harus ditentukan lebih dahulu karena hal ini akan merupakan titik tolak 

dalam seluruh kegiatan menulis tersebut. Rumusan tujuan penulisan 

adalah suatu gambaran penulis dalam kegiatan menulis selanjutnya. 

Dengan menentukan tujuan penulisan, akan diketahui apa yang harus 

dilakukan pada tahap penulisan. Tujuan merupakan penentu yang pokok 

dan akan mengarahkan serta membatasi karangan. Kesadaran mengenai 

tujuan selama proses penulisan akan menjaga keutuhan tulisan (Akhadiah 

dkk. 1988: 11). 

Tarigan (1983: 24-25) mengatakan bahwa tujuan kegiatan menulis 

ada tujuh, assigment purpose (tujuan penugasan), altruistic purpose 

(tujuan altruistik), persuasive purpose (tujuan persuatif), informational 

purpose (tujuan informational/tujuan penerangan), self-expresive purpose 

(tujuan pernyataan diri), creative purpose (tujuan kreatif), problem-solving 

purpose (tujuan pemecahan masalah). 

Tujuan penugasan (assigment purpose) yaitu penulis melakukan 

kegiatan menulis karena adanya tugas, bukan atas kemauan sendiri. 

Contoh kegiatan menulis yang memiliki tujuan penugasan adalah para 

siswa yang merangkum buku karena tugas dari guru, sekretaris yang 
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ditugaskan membuat laporan atau notulen rapat. Mereka melakukan 

menulis, tetapi bukan karena kemauan sendiri. 

Tujuan altruistik (altruistic purpose) yaitu menulis untuk 

menyenangkan para pembaca, menghindarkan kedukaan para pembaca, 

ingin menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan 

penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karyanya itu. Seseorang tidak akan dapat menulis 

secara tepat guna kalau dia percaya, baik secara sadar maupun tidak sadar 

bahwa pembaca sebagai penikmat karyanya adalah lawan atau musuh. 

Tujuan persuasif (persuasive purpose) yaitu tulisan yang bertujuan 

meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. 

Tujuan informasional atau penerangan (informational purpose) yaitu 

tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan atau 

penerangan kepada para pembaca yang berupa paparan atau deskripsi. 

Tujuan pernyataan diri (self-expresive purpose) yaitu tulisan yang 

bertujuan memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada 

para pembaca. Tujuan kreatif (creative purpose) yaitu tujuan yang erat 

berhubungan dengan tujuan pernyataan diri. Tetapi keinginan kreatif di 

sini melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya dengan keinginan 

mencapai norma artistik, atau seni yang ideal, seni idaman. Tulisan yang 

bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian. 

Tujuan pemecahan masalah (problem-solving purpose) yaitu 

dengan tulisan ini sang penulis ingin memecahkan masalah yang dihadapi. 
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Sang penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta meneliti 

secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya sendiri agar dapat 

dimengerti dan diterima oleh para pembaca. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

adalah memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca, 

meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan dan 

mengarahkan serta membatasi tulisan sehingga akan menghasilkan suatu 

tulisan yang utuh. 

Banyak keuntungan yang dapat kita petik dari kegiatan menulis, 

yaitu: 1) dengan menulis kita dapat lebih mengenali kemampuan dan 

potensi diri kita. Kita mengetahui sampai di mana pengetahuan kita 

tentang suatu topik. Untuk mengembangkan topik itu kita terpaksa 

berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang kadang tersimpan di 

alam bawah sadar, 2) melalui kegiatan menulis kita mengembangkan 

berbagai gagasan. Kita terpaksa bernalar menghubung-hubungkan serta 

membandingkan fakta-fakta yang mungkin tidak pernah kita lakukan jika 

kita tidak menulis, 3) kegiatan menulis memaksa kita lebih banyak 

menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik 

yang kita tulis. Dengan demikian kegiatan menulis memperluas wawasan 

baik secara teoretis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan, 4) 

menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta 

mengungkapkannya secara tersurat. Dengan demikian, kita dapat 

menjelaskan permasalahan yang semula masih samar bagi diri kita sendiri, 
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5) melalui tulisan kita akan dapat meninjau serta menilai gagasan kita 

sendiri secara lebih objektif, 6) dengan menuliskan di atas kertas kita akan 

lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisisnya 

secara tersurat, dalam konteks yang lebih konkret, 7) tugas menulis 

mengenai suatu topik mendorong kita belajar secara aktif. Kita harus 

menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar menjadi 

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

akan membiasakan kita berpikir serta berbahasa secara tertib (Akhadiah 

dkk. 1988:1-2).  

 
3. Jenis-jenis karangan 

Menurut Parera (1986: 5) dalam bukunya yang berjudul Menulis 

Tertib dan Sistematik, tulisan dan karangan dapat dikembangkan dalam 

bentuk narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. 

a. Narasi 

Narasi merupakan bentuk pengembangan karangan dan tulisan 

yang bersifat menyejarahkan sesuatu berdasarkan perkembangannya 

dari waktu jke waktu. Narasi mementingkan urutan kronologis suatu 

peristiwa, kejadian, dan masalah.Pengarang bertindak sebagai seorang 

sejarawan atau tukang cerita. Akan tetapi mempunyai maksud dan 

tujuan tertentu. Ia tetap ingin meyakinkan para pembaca atau pendengar 

dengan jalan menceritakan apa yang dia lihat dan ia ketahui.  
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b. Eksposisi 

Eksposisi memberikan informasi. Pengarang eksposisi akan 

mempergunakan pengenbangan secara analisis, ruangan, dan 

kronologis. Pengarang dan penulis berusaha memaparkan kejadian atau 

masalah agar pembaca dan pendengar memahaminya. Pembaca dan 

pendengar mungkin sudah biasa dengan cara-cara argumentatif. 

Pengarang mempunyai sejumlah data dan bukti sehingga ia berusaha 

menjelaskan persoalan dan kejadian ini demi kepentingan pembaca 

sendiri.  

c. Deskripsi 

Deskripsi adalah satu bentuk karangan yang hidup dan 

berpengaruh. Karangan deskriptif berhubungan dengan pengalaman 

pancaindra seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan 

perasaan. Deskripsi memberikan satu gambaran tentang satu peristiwa 

atau kejadian dan masalah. Untuk menulis satu deskripsi yang baik 

seorang pengarang harus dekat kepada objek dan masalahnya dengan 

semua pancaindranya. 

d. Argumentasi 

Argumentasi merupakan satu bentuk karangan eksposisi yang 

khusus. Pengarang argumentasi berusaha untuk meyakinkan atau 

membujuk pembaca atau pendengar untuk percaya dan menerima apa 

yang dikatakan.Pengarang argumentasi selalu memberikan pembuktian 

dengan objektif dan meyakinkan. 
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4. Pengertian Karangan Deskripsi 

Parera (1986: 5) berpendapat bahwa deskripsi adalah satu bentuk 

karangan yang hidup dan berpengaruh. Karangan deskriptif berhubungan 

dengan pengalaman pancaindera seperti penglihatan, pendengaran, 

perabaan, penciuman, dan perasaan. Deskripsi memberikan satu gambaran 

tentang satu peristiwa atau kejadian dan masalah.  

Fungsi utama dari deskripsi adalah membuat para pembacanya 

melihat barang-barang atau objeknya, atau menyerap kualitas khas dari 

barang-barang itu. Deskripsi membuat kita melihat yaitu membuat 

visualisasi mengenai objeknya, atau dengan kata lain deskripsi 

memusatkan uraiannya pada penampakan barang. Deskripsi melihat objek 

garapan secara hidup dan konkrit, kita melihat objek secara bulat. 

Misalnya kita akan membuat deskripsi tentang sebuah rumah, 

diharapkan menyajikan banyak penampilan individual dan karakteristik 

dari rumah itu, dan beberapa aspek yang dapat dianalisis seperti : 

besarnya, materi konstruksinya, dan rancangan arsitekturnya. Deskripsi 

lebih memberikan citra yang menarik mengenai objek itu. Deskripsi 

banyak kaitannya dengan hubungan pancaindera dan pencitraan, maka 

banyak tulisan deskripsi diklasifikasikan sebagai tulisan kreatif. 

Parera (1986: 7) juga mengatakan bahwa tujuan menulis deskripsi 

adalah membuat para pembaca menyadari dengan hidup apa yang diserap 

penulis melalui pancaindera, merangsang perasaan pembaca mengenai apa 

yang digambarkannya, menyajikan suatu kualitas pengalaman langsung. 
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Deskripsi merupakan penggambaran suatu keadaan dengan 

kalimat-kalimat sehingga menimbulkan kesan yang hidup. Penggambaran 

atau lukisan itu harus disajikan sehidup-hidupnya sehingga apa yang 

dilukiskan itu hidup di dalam angan-angan pembaca. 

Deskripsi lebih menekankan pengungkapannya melalui rangkaian 

kata-kata. Dengan mengenal ciri-ciri objek garapan, penulis dapat 

menggambarkan secara verbal objek yang ingin diperkenalkan kepada 

para pembaca. Maka dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi merupakan 

paragraf yang melukiskan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah 

melihat, mendengar, dan merasakan hal-hal yang ditulis pengarang. 

Langkah-langkah dalam menulis deskripsi menurut Akhadiah 

(1988: 2-5) adalah: (a) menentukan tema; (b) menetapkan tujuan penulisan; 

(c) mengumpulkan bahan; (d) membuat kerangka karangan; (e) 

mengembangkan kerangka karangan; dan (f) merevisi karangan. 

Langkah yang pertama adalah menentukan tema. Pada kegiatan ini 

yang mula-mula dilakukan jika akan menulis suatu karangan ialah 

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

dalam tulisan. Tema adalah gagasan pokok yang hendak disampaikan 

didalam penulisan. Gagasan atau ide pokok dapat diperoleh dari 

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

Pernyataan tema mungkin saja sama dengan judul, tetapi mungkin juga 

tidak. 
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Langkah kedua adalah menetapkan tujuan penulisan. Pada langkah 

ini setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan 

yangakan dilaksanakannya. Perumusan tujuan penulisan sangat penting dan 

harus ditentukan lebih dahulu karena hal ini merupakan titik tolak dalam 

seluruh kegiatan menulis selanjutnya. Dengan menentukan tujuan penulisan, 

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

tahu bahan-bahan yang diperlukan, macam organisasi karangan yang akan 

diterapkan, atau mungkin sudut pandang yang akan dipilih. Tujuan 

merupakan penentu yang pokok dan akan mengarahkan serta membatasi 

karangan. Kesadaran mengenai tujuan selama proses penulisan akan 

menjaga keutuhan tulisan. 

Langkah ketiga adalah mengumpulkan bahan. Pada waktu memilih 

dan membatasi topik kita hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan 

mendapatkan bahan. Dengan membatasi topik, maka kita pun sebetulnya 

telah memusatkan perhatian pada topik yang terbatas itu, serta 

mengumpulkan bahan yang khusus pula. Bahan penulisan ini dapat 

dikumpulkan pada tahap prapenulisan dan dapat pula pada waktu penulisan 

berlangsung. Untuk masalah kecil yang tujuannya sudah jelas dalam pikiran 

kita penetapan dan pengumpulan bahan dapat dilakukan pada waktu 

penulisan. 

Langkah keempat adalah membuat kerangka karangan. Agar 

organisasi karangan dapat ditentukan, sebelumnya kita harus menyusun 

kerangka karangan. Menyusun kerangka karangan merupakan satu cara 
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untuk menyusun suatu rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur dari 

karangan yang akan ditulis. Kerangka karangan merupakan suatu rencana 

kerja yang dapat digunakan sebagai garis besarnya dalam mengarang. 

Kerangka karangan juga menjamin penulis dalam ide secara logis dan 

teratur. Penyusunan kerangka karangan sangat dianjurkan karena akan 

menghindarkan penulis dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. 

Kegunaan kerangka karangan bagi penulis adalah (a) kerangka karangan 

dapat membantu penulis menyusun karangan secara teratur dan 

tidak membahas satu gagasan dua kali serta dapat mencegah penulis keluar 

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

kerangka karangan memperlihatkan bagian-bagian pokok karangan serta 

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

membantu penulis menciptakan suasana yang berbeda-beda, sesuai dengan 

variasi yang diinginkan; dan (c) sebuah kerangka karangan akan 

memperlihatkan kepada penulis bahan-bahan atau materi apa yang 

diperlukan dalam pembahasan yang akan ditulisnya nanti. 

Langkah yang kelima adalah mengembangkan kerangka karangan. 

Pada langkah ini penulis mengembangkan kerangka karangan menjadi suatu 

karangan atau tulisan yang utuh.  

Dan langkah yang terakhir adalah merevisi karangan. Pada langkah 

ini penulis meneliti secara meyeluruh mengenai ejaan, tanda baca, pilihan 

kata, kalimat, paragraf, dan sebagainya. 
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Depdiknas (2004:21-22) menyatakan bahwa aspek-aspek dalam 

penilaian karangan adalah ketepatan ejaan, tanda baca, pilihan kata, 

keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Dapat disimpulkan bahwa 

aspek-aspek yang akan dinilai dalam menulis karangan deskripsi adalah a) 

pemilihan kata/diksi, b) ejaan dan tanda baca, c) kohesi dan koherensi, d) 

kerapian tulisan, e) keterlibatan aspek pancaindera, f) kesesuaian judul 

dengan isi, g) imajinasi, h) kesan hidup, i) menunjukkan objek yang ditulis, 

dan j) memusatkan uraian pada objek yang ditulis. 

a. Pemilihan kata/diksi 

Dalam menulis, pemilihan kata merupakan hal yang penting karena 

kata-kata yang digunakan dalam sebuah karangan sangat berpengaruh 

terhadap baik/buruknya sebuah karangan. 

b. Ejaan dan tanda baca 

Ejaan yang digunakan dalam menulis sebuah karangan harus sesuai 

dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Menulis juga harus 

menggunakan tanda baca yang tepat karena kesalahan dalam 

menggunakan tanda baca akan menimbulkan arti yang berbeda dengan 

apa yang ingin disampaikan oleh penulis. 

c. Kohesi dan koherensi 

Keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lain serta antara 

satu paragraf dengan paragraf lain merupakan hal yang sangat 

dibutuhkan dalam menulis. Dengan terpenuhinya hal tersebut, tulisan 

akan mudah dipahami. 
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d. Kerapian tulisan 

Tulisan yang rapi akan membuat pembaca mudah untuk 

membacanya, bahkan sebelum membaca pun kadang pembaca sudah 

tertarik untuk mengetahui isi tulisan tersebut. 

e. Keterlibatan aspek pancaindera 

Salah satu syarat karangan deskripsi adalah mampu membuat 

pembaca seakan-akan ikut melihat, mendengar, dan merasakan apa yang 

ada dalam karangan deskripsi tersebut. Jadi tanpa melihat objek yang 

terdapat dalam tulisan tersebut, pembaca sudah bisa seolah-olah 

merasakannya dengan panca indera. 

f. Kesesuaian judul dengan isi 

Judul merupakan gambaran singkat dalam sebuah tulisan, jadi 

antara judul dengan isi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

g. Imajinasi 

Karangan deskripsi yang baik yaitu mampu membuat pembaca 

berimajinasi sesuai apa yang digambarkan dalam karangan tersebut 

karena tujuan karangan deskripsi adalah mampu menumbuhkan imajinasi 

pembaca tanpa pembaca harus melihat, mendengar, ataupun merasakan 

apa yang dijelaskan dalam karangan tersebut. 
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h. Kesan hidup 

Karangan yang baik adalah karangan yang mampu memberikan 

kesan hidup saat dibaca sehingga pembaca tidak merasa bosan saat 

membaca karangan tersebut. 

b. Menunjukkan objek yang ditulis 

 Karangan deskripsi merupakan karangan yang menjelaskan objek 

tertentu secara terperinci, sehingga isi dari tulisan tersebut harus 

menunjukan objek yang dimaksud. 

c. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

 Dalam sebuah karangan deskripsi, objek yang ditulis harus 

dipusatkan dalam seluruh karangan tersebut karena karanagn deskripsi 

berisi tentang suatu objek yang dijelaskan secara khusus dan terperinci. 

 
5. Pengertian Media Lingkungan Sekitar Sekolah 

Lingkungan adalah suatu gejala alam yang ada di sekitar kita, 

dimana terdapat interaksi antara faktor biotik (hidup) dan faktor abiotik 

(tak hidup). Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap 

individu dan sebaliknya individu memberikan respons terhadap 

lingkungan. Hamalik (2010: 35) menyatakan bahwa ” kembali kealam” 

menunjukkan betapa pentingnya pengaruh alam terhadap perkembangan 

peserta didik. 

Lingkungan (environment)  sebagai dasar pengajaran adalah faktor 

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan 
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faktor belajar yang penting (Hamalik, 2010: 37). Lingkungan yang ada 

disekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Lingkungan sekitar sekolah adalah lingkungan yang berada di 

sekitar sekolah tersebut, contohnya ruang perpustakaan, masjid, lapangan 

olahraga, dan taman. 

Hamalik (2010: 46) membagi jenis-jenis lingkungan menjadi 5 

jenis yaitu: a) lingkungan fisik; b) lingkungan sosial; c) lingkungan 

budaya; d) lingkungan dalam; dan e) lingkungan spiritual. 

a) Lingkungan fisik 

yaitu lingkungan yang berupa alam di sekitar kita yang meliputi 

tumbuh-tumbuhan, hewan, keadaan tanah, keadaan musim, rumah, 

jenis makanan, benda gas, cair, padat dan lain-lain. Lingkungan alam 

yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda pula kepada 

individu. 

b) Lingkungan sosial 

yaitu lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi 

individu satu dengan individu lain. Keadaan masyarakat pun akan 

memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu. 

c) Lingkungan budaya 

Yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, baik yang berupa 

kebendaan maupun yang spiritual, misalnya masjid, gereja, sekolah, 

ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan sebagainya. 
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d) Lingkungan dalam 

yaitu segala sesuatu yang tarmasuk lingkungan luar/alam, berupa 

 makanan dan air yang telah berada di dalam pembuluh-pembuluh 

darah atau di dalam cairan limpa. Mereka saling mempengaruhi tiap-

tiap sel di dalam tubuh. 

e) Lingkungan spiritual 

yaitu lingkungan yang berupa agama, keyakinan yang dianut 

masyarakat di sekitarnya, dan ide-ide yang muncul dalam masyarakat 

di mana anak hidup. 

 
6. Hakikat Pembelajaran Menulis 

Tarigan (1983: 3) mengatakan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis 

merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan 

menulis ini, maka sang penulis haruslah terampil memanfaatkan struktur 

bahasa, kosa kata dan koherensi. Keterampilan menulis ini tidak akan 

datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang 

teratur dan sungguh-sungguh. 

Pembelajaran menulis adalah belajar menulis berdasarkan 

kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman belajar. 

Adapun hakikat pembelajaran menulis menurut Tarigan (1983: 9) adalah 

membantu para siswa memahami bagaimana caranya ekspresi tulis dapat 

melayani mereka dengan jalan menciptakan situasi-situasi di dalam kelas 



30 
 

yang jelas memerlukan karya tulis dan kegiatan menulis, mendorong para 

siswa mengekspresikan diri mereka secara bebas dalam tulisan, mengajar 

para siswa menggunakan bentuk yang tepat dan serasi dalam ekspresi tulis, 

mengembangkan pertumbuhan bertahap dalam menulis dengan cara 

membantu para siswa menulis sejumlah maksud dengan sejumlah cara 

dengan penuh keyakinan pada diri sendiri secara bebas. 

Seseorang dapat dikatakan telah mampu menulis dengan baik jika 

dia dapat mengungkapkan maksudnya dengan jelas sehingga orang lain 

dapat memahami apa yang diungkapkannya. Untuk menjadi seorang 

penulis yang baik, terlebih dahulu penulis harus menentukan maksud dan 

tujuan penulisannya, agar pembaca memahami ke mana arah tujuan 

penulisan itu sendiri (Suriamiharja 1996: 3). Menulis dapat dipandang 

sebagai rangkaian aktivitas yang bersifat fleksibel.  

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, menulis bukanlah 

penugasan kepada siswa agar sekaligus menghasilkan karangan yang 

terdiri atas ratusan kata. Pengajaran menulis perlu diawali dengan 

pembekalan berupa pengertian kepada siswa bahwa menulis adalah 

mengembangkan gagasan secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut 

adalah menyusun kalimat, menyusun paragraf dan akhirnya menyusun 

karangan. 

Simpulan yang dapat diambil dari pendapat di atas adalah bahwa 

hakekat pengajaran menulis yaitu membantu siswa memahami bagaimana 

caranya mengembangkan ide, mendorong siswa mengekspresikan diri 
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mereka secara bebas dalam tulisan, mengajar siswa menggunakan bentuk 

yang tepat dan serasi dalam menulis, mengembangkan pertumbuhan 

menulis siswa dengan sejumlah maksud dan cara dengan penuh keyakinan 

pada diri sendiri secara bebas. 

 

7. Menulis Deskripsi dengan Media Lingkungan Sekitar Sekolah 

Media lingkungan sekitar sekolah termasuk salah satu jenis media 

yang menggunakan lingkungan luar kelas. Sebagaimana media lainnya, 

media lingkungan sekitar sekolah berfungsi untuk menyalurkan pesan dari 

sumber ke penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera 

penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-

simbol komunikasi visual. Media lingkungan sekitar sekolah ini termasuk 

media yang dapat memberikan pengalaman yang berkesan. Hal ini 

dikarenakan siswa dapat langsung mengamati objek yang akan ditulis 

dalam bentuk karangan, apalagi jika lingkungan sekitar sekolah nyaman 

dan kondusif sesuai dengan yang diinginkan siswa, sudah barang tentu 

akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Bartlet media lingkungan sekitar sekolah adalah suatu 

media yang digunakan di luar ruang atau luar kelas. Proses pembelajaran  

menggunakan media ini dapat membangun makna (input), kemudian 

prosesnya melalui struktur kognitif sehingga akan berkesan lama dalam 

ingatan atau memori (terjadi rekontruksi) (Hariyanti 2001: 1). 
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Lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan bahan penyusunan 

karangan deskripsi. Lingkungan sekitar sekolah pada hakikatnya 

mengekspresikan suatu hal. Bentuk ekspresi tersebut dalam fakta yang 

nyata bukan dalam bentuk bahasa. Pesan yang tersirat dalam lingkungan 

sekitar sekolah tersebut dapat dinyatakan kembali dalam bentuk kata-kata 

atau kalimat. Penerjemahan pesan dari bentuk benda nyata ke dalam 

bentuk kata-kata atau kalimat sangat bergantung kepada kemampuan 

imajinasi siswa. Hasil ekspresi anak yang cerdas akan lebih lengkap dan 

mungkin mendekati ketepatan, tetapi gambaran anak yang sedang 

kecerdasannya mungkin hasilnya tidak begitu lengkap, sedangkan 

pelukisan kembali oleh anak yang kurang cerdas pastilah sangat kurang 

lengkap dan bahkan mungkin tidak relevan atau menyimpang. Menulis 

deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah cukup efektif jika 

diterapkan dalam pembelajaran karena siswa dapat menuangkan apa yang 

dilihatnya secara langsung menjadi sebuah karangan deskripsi.  

Lingkungan sekitar sekolah yang digunakan dalam menulis 

karangan deskripsi meliputi perpustakaan, kantin sekolah, lapangan 

basket, lapangan upacara, ruang kelas, dan ruang guru. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekolah adalah menulis dengan cepat 

berdasarkan objek yang dilihat secara langsung. Dari objek tersebut siswa 

dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan objek aslinya. 

Alat yang dibutuhkana adalah lingkungan sekitar sekolah yang bervariasi 
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sesuai dengan tema pembelajaran. Teknik ini dapat dijalankan secara 

perseorangan maupun secara kelompok (Suyatno 2004: 81). 

Langkah-langkah menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media lingkungan sekitar menurut Hariyanti (2001: 1) 

adalah: (a) mengamati objek; (b) menentukan tema; (c) membuat kerangka 

karangan; (d) mengembangkan kerangka karangan berdasarkan objek yang 

diamati.  

Langkah yang pertama adalah mengamati objek. Pada kegiatan ini 

yang mula-mula dilakukan ialah mengamati objek, yaitu lingkungan 

sekitar sekolah. Hal ini berarti bahwa siswa harus memilih salah satu objek 

yang berada di lingkungan sekitar sekolah.  

Langkah kedua adalah adalah menentukan tema. Hal ini berarti 

bahwa harus ditentukan apa yang dibahas dalam tulisan. Tema adalah 

gagasan pokok yang hendak disampaikan didalam penulisan. Gagasan atau 

ide pokok dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, beberapa 

sumber, pendapat, dan pengamatan. Pernyataan tema mungkin saja sama 

dengan judul, tetapi mungkin juga tidak. 

Langkah ketiga adalah membuat kerangka karangan. Agar 

organisasi karangan dapat ditentukan, sebelumnya siswa harus menyusun 

kerangka karangan. Menyusun kerangka karangan merupakan satu cara 

untuk menyusun suatu rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur 

dari karangan yang akan ditulis. Kerangka karangan merupakan suatu 
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rencana kerja yang dapat digunakan sebagai garis besarnya dalam 

mengarang.  

Dan langkah yang terakhir mengembangkan kerangka karangan 

berdasarkan objek yang diamati. Pada langkah ini siswa mengembangkan 

kerangka karangan menjadi suatu karangan atau tulisan yang utuh sesuai 

dengan objek lingkungan sekitar yang telah dipilih.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Kemampuan menulis memerlukan berbagai keterampilan menulis, 

teknik pelatihan menulis yang tepat, dan 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. 

Agar keterampilan menulis karangan deskripsi meningkat, terlebih 

dahulu siswa dapat menyampaikan ide atau gagasan, atau pikiran secara 

runtut dan enak dibaca. Dengan menggunakan media lingkungan sekitar 

sekolah, siswa dituntut guru untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan deskripsi dengan baik. Media pembelajaran ini merupakan suatu 

media pembelajaran yang pelaksanaannya berada di luar ruang atau luar 

kelas. 
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Pada awalnya, siswa diberi materi oleh guru tentang berbagai hal 

mengenai menulis karangan deskripsi di dalam kelas, setelah itu siswa 

langsung disuruh ke luar kelas untuk mendeskripsikan suatu benda yang telah 

ditentukan oleh guru, setelah itu siswa masuk ke kelas kembali dan mencari 

tempat yang menurut siswa nyaman untuk menulis karangan deskripsi. Siswa 

menulis karangan deskripsi berdasarkan deskripsi benda yang telah 

dibuatnya.  

Kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis karangan deskripsi 

antara lain siswa tidak mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas, siswa 

merasa jenuh dan bosan belajar di dalam kelas, siswa tidak senang dengan 

materi menulis karangan deskripsi yang monoton, siswa merasa kaku dan 

tegang dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi, kurangnya 

pengetahuan dan kecakapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, terbatasnya kemampuan siswa dalam mengembangkan 

gagasan atau ide menjadi suatu bentuk karangan, terbatasnya kemampuan 

siswa dalam berimajinasi dan memberi kesan hidup pada objek karangan, 

penggunaan kosa kata yang belum maksimal, penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang masih salah. Selain itu, siswa juga belum bisa memaksimalkan 

pengindraan dalam menulis karangan deskripsi. Untuk itu, media lingkungan 

sekitar sekolah diharapkan dapat membantu guru untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan siswa dalam hal menulis karangan deskripsi. 
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Keterampilan menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah diharapkan dapat meningkat jika dibandingkan dengan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi yang bersifat konvensional. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan media lingkungan sekitar sekolah dalam menulis 

karangan deskripsi akan meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis dan 

akan merubah perilaku positif siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), 

artinya bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek-praktek 

pembelajaran di kelas secara profesional. Penelitian tindakan kelas dilakukan 

dalam dua siklus, yaitu proses tindakan pada siklus I dan proses tindakan 

pada siklus II. Untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan 

tindakan, terlebih dahulu diberikan tes awal sebelum siklus I. Siklus I 

bertujuan untuk mengetahui keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

dalam tindakan awal penelitian. Sikuls ini sekaligus dipakai sebagai refleksi 

untuk menulis siklus II, sedangkan siklus II bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa setelah dilakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

didasarkan pada refleksi siklus I. Pada siklus I, apabila pemecahan masalah 

belum terselesaikan maka dapat dilanjutkan pada siklus II. Setiap siklus 

terdiri atas empat langkah. Dalam siklus I langkah-langkah yang digunakan 

yaitu: 

1. perencanaan atau planning adalah tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi, 

37 
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2. tindakan atau acting adalah pembelajaran seperti apa yang dilakukan 

peneliti sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi, 

3. pengamatan atau observing adalah pengamatan peneliti terhadap peran 

serta siswa selama pembelajaran dan pengamatan terhadap hasil kerja 

siswa, dan 

4. refleksi atau reflecting adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan 

hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi 

terhadap proses belajar mengajar selanjutnya. 

Siklus II juga menggunakan langkah-langkah yang sama dengan 

siklus I dalam menulis karangan deskripsi, akan tetapi siklus II menggunakan 

tema bebas dalam menulis karangan deskripsi, yaitu: 

1. perencanaan atau planning adalah tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi, 

2. tindakan atau acting adalah pembelajaran seperti apa yang dilakukan 

peneliti sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi, 

3. pengamatan atau observing adalah pengamatan peneliti terhadap peran 

serta siswa selama pembelajaran dan pengamatan terhadap hasil kerja 

siswa, dan 

4. refleksi atau reflecting adalah kegiatan mengkaji dan mempertimbangkan 

hasil yang diperoleh dari pengamatan sehingga dapat dilakukan revisi 

terhadap proses belajar mengajar selanjutnya. 
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Di bawah ini adalah gambaran desain penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari dua siklus : 

 
Gambar 1. Siklus Pembelajaran Tindakan Kelas (Sugiyono, 2006: 65) 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII B, yang berjumlah 32 

siswa, terdiri dari 16 siswa putra, dan 16 siswa putri. Alasan dipilihnya kelas 

VIII B  sebagai subjek penelitian karena siswa kelas VIII B SMP Negeri 31 

Purworejo memiliki keterampilan menulis yang kurang, padahal keterampilan 

menulis merupakan tuntutan Kurikulum 2006 (KTSP). Sehubungan dengan 

hal itu, usaha untuk meningkatkan keterampilan menulis khususnya menulis 

karangan deskripsi salah satunya mengubah media yang biasa digunakan oleh 

guru dengan media lingkungan sekitar sekolah. Penelitian ini dilaksanakan 

dari tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan 29 Mei 2012. 

 

C. Tahap - tahap Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan rangkaian tahapan penelitian dari awal 

hingga akhir. Alur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 
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1. Studi Pendahuluan 

a. Wawancara 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan observasi awal dengan 

melakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui tingkat 
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keterampilan menulis siswa. Wawancara yang dilakukan memperoleh 

keterangan bahwa keterangan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas 

VIII B termasuk rendah. Siswa masih sulit membedakan antara karangan 

deskripsi dengan karangan lainnya. Memperhatikan kesulitan-kesulitan 

siswa tersebut, penulis berdiskusi dengan guru. Hasilnya berupa simpulan 

bahwa media yang digunakan oleh guru masih monoton dan membuat 

siswa kurang tertarik terhadap materi karangan deskripsi. Dan akhirnya 

disepakati untuk menyelenggarakan tindakan perbaikan. Tindakan yang 

dimaksud adalah penggunaan media lingkungan sekitar sekolah sebagai 

media pembelajaran, yaitu media yang dirancang untuk membantu siswa 

meningkatkan kemampuannya dalam menulis karangan deskripsi. 

 
b. Pengamatan Pembelajaran 

Pengamatan pembelajaran sebagai upaya mengetahui lebih lanjut 

keadaan pembelajaran sebenarnya yang dilakukan oleh guru. Dari hasil 

pengamatan diperoleh informasi bahwa siswa belum memahami tentang 

ciri-ciri dan cara menulis karangan deskripsi.  

 

2. Penetapan Media Pembelajaran 

Sebelum masuk pada siklus I dan siklus II, penulis melakukan tindakan 

awal terlebih dahulu. Tindakan awal dilakukan dengan pengamatan kelas. 

Pengamatan kelas dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya di dalam 

kelas, serta mengetahui bagaimana kemampuan keterampilan menulis 
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karangan deskripsi siswa kelas VIII dengan menggunakan media lingkungan 

sekitar sekolah. 

 

3. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan penelitian berisi aktivitas penyamaan konsep antara 

guru dengan penulis mengenai media lingkungan sekitar sekolah.  

a. Penyamaan konsep media lingkungan sekitar sekolah 

Penyamaan konsep antara guru dan peneliti mengenai proses 

pembelajaran dengan media lingkungan sekitar sekolah dimaksudkan agar 

guru juga dapat memahami pengertian, manfaat, dan langkah-langkah 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekolah yang dilakukan ini meliputi tahapan sebagai berikut. 

a. Penyusunan format penelitian 

Sebelum pengamatan dilakukan, peneliti menyusun rancangan 

pengamatan. Rancangan tersebut berupa format catatan lapangan dan 

lembar pengamatan. Catatan lapangan dirancang sebagai format untuk 

mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangung. Catatan lapangan ini, dapat digunakan untuk membantu dan 

memberikan penilaian. Lembar pengamatan juga digunakan untuk 

memberikan penilaian pada aktivitas siswa selama kegiatan belajar 

mengajar berlangsung.  
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4. Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Proses tindakan  yang dilakukan pada siklus I ini meliputi tahapan 

sebagai berikut. 

a. Perencanaan Pembelajaran   

Sebelum melakksanakan pembelajaran, penulis melakukan koordinasi 

dengan guru Bahasa Indonesia mengenai rencana penelitian yang akan 

dilakukan. Koordinasi ini berhubungan dengan waktu pelaksanaan, materi 

yang akan diajarkan, dan bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang akan dilakukan. Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut: (1) menentukan objek yang akan ditulis siswa sebagai 

bahan tulisan; (2) membuat pedoman observasi, (3) membuat pertanyaan 

untuk jurnal siswa, (4) mempersiapkan alat evaluasi, dan 5) 

mempersiapkan alat dokumentasi. 

b. Tindakan 

Tindakan-tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 

1) Pendahuluan 

Pada bagian pendahuluan ini penulis memberikan apersepsi 

pembelajaran. Dengan tujuan untuk mengkondisikan siswa agar siap 

menerima pelajaran dengan baik. Kegiatan ini berupa pemberian 

ilustrasi mengenai pembelajaran menulis karangan deskripsi, ilustrasi 

tentang objek yang akan digunakan dan menyampaikan tujuan serta 

manfaat pembelajaran menulis karangan deskripsi yang akan dicapai 

pada hari itu. 
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2) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini, penulis menyampaikan materi karangan 

deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah dan 

memberikan atau menyajikan suatu objek yang akan digunakan untuk 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Kemudian siswa diminta 

untuk menemukan permasalahan yang terdapat pada karangan seperti 

isi karangan, ciri-ciri, dan pengertian karangan deskripsi. Perwakilan 

siswa melaporkan hasil laporan, dan siswa yang lain menanggapinya. 

Melalui kegiatan ini siswa dilatih untuk menilai hasil kerja temannya. 

Penulis membantu siswa untuk menyimpulkan permasalahan yang 

ditemukan.  

Pada tahap ini terdapat beberapa langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran sebagai berikut. 

a) Guru memberikan contoh karangan deskripsi dengan menunjukkan 

suatu objek untuk menulis karangan deskripsi; 

b) Kegiatan dilanjutkan dengan penulis meminta siswa untuk menulis 

karangan deskripsi. Objek yang telah ditentukan oleh penulis antara 

lain:  perpustakaan, kantin sekolah, lapangan basket, lapangan 

upacara, ruang kelas, dan ruang guru.  

c) Siswa ditugasi untuk membuat karangan deskripsi sesuai dengan 

objek yang mereka pilih secara individu.  

d) Siswa dan penulis membahas karangan deskripsi yang ditulis oleh 

siswa. 
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3) Penutup 

Kegiatan menulis karangan deskripsi ditutup dengan merefleksi 

hasil pembelajaran pada hari itu. Penulis memberikan kesempatan pada 

siswa yang belum paham untuk bertanya mengenai materi menulis 

karangan. Melalui kegiatan ini, dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa. Kemudian pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan 

materi pembelajaran menulis karangan deskripsi oleh penulis dan siswa. 

Tidak lupa penulis selalu memberikan dorongan dan motivasi pada 

siswa untuk terus belajar menulis karangan deskripsi. 

4) Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Penulis mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

pedoman observasi siswa yang berisi pernyataan mengenai perilaku 

siswa selama pembelajaran berlangsung. Penulis dibantu oleh seorang 

rekannya dan guru Bahasa Indonesia kelas VIII B dalam 

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

yang positif maupun yang negatif selama pembelajaran dilaksanakan. 

Observasi dilakukan terhadap data tes dan nontes. Data tes yang 

diobservasi berupa hasil tes menulis karangan deskripsi dan sikap siswa 

pada saat menulis karangan deskripsi. Hasil observasi ini sebagai bukti 

observasi terhadap data tes menulis karangan deskripsi. Melalui 

observsi data ini, dapat diketahui beberapa kekurangan dan kelebihan 
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hasil tes menulis karangan deskripsi. Sehingga, kekurangan yang 

terdapat pada hasil observasi data tes siklus I dapat diperbaiki pada 

siklus II dan kelebihan-kelebihannya yang terus dipertahankan dan 

ditingkatkan. 

Adapun cara untuk mendata hasil data tes dan non tes adalah 

dengan (1) tes yang digunakan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa melalui dua siklus; (2) 

lembar pedoman observasi dan memotret tingkah laku siswa selama 

pembelajaran berlangsung; (3) jurnal yang meliputi jurnal siswa. Jurnal 

siswa berisi pesan dan kesan mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah; (4) 

dokumentasi foto sebagai laporan yang berupa gambar aktivitas siswa 

selama penelitian. Hasil observasi ini digunakan sebagai acuan untuk 

elakukan perbaikan pada siklus II. Sehingga, kekurangan yang terdapat 

pada siklus I dapat diatasi pada siklus II dan kelebihan-kelebihannya 

dapat terus diperahankan dan ditingkatkan. 

5) Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan, penulis melakukan analisis 

terhadap hasil tes, hasil observasi, dan hasil jurnal yang telah dilakukan. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui (1) kelebihan dan kekurangan 

media lingkungan sekitar sekolah yang digunakan oleh peneliti dalam 

proses pembelajaran siklus I, (2) kelebihan dan kekurangan materi 

menulis karangan deskripsi, (3) tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
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siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan analisis pada data tes 

dan nontes dapat dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi terhadap 

rencana selanjutnya pada siklus II. 

 

5. Pelaksanaan Tindakan pada Siklus II 

Pelaksanaan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus II merupakan 

kelanjutan siklus I dan merupakan perbaikan hasil kegiatan pada siklus I. 

Paparan tiap tahap diuraikan berikut ini. 

a. Perencanaan 

Perencanaan kegiatan siklus II dibuat dengan memperhatikan hasil 

kegiatan siklus I. Tahap peencanaan siklus II ini meliputi: (1) memperbaiki 

pedoman observasi; (2) mempersiapkan pertanyaan untuk jurnal siswa; (3) 

guru memberikan kebebasan oleh siswa dalam menentukan objek sebagai 

bahan tulisan; (4) mempersiapkan alat evaluai; (5) mempersiapkan alat 

dokumentasi. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan skenario 

pembelajaran sebagai perbaikan pada siklus I. Tindakan yang dilakukan 

pada siklus II meliputi: 

1) Pendahuluan 

Pada tindakan siklus II ini, penulis mengawali pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan memberikan salam dan 
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mempresensi siswa serta mengkondisikan siswa agar tidak ramai. 

Penulis menyampaikan apersepsi pembelajaran menulis karangan 

deskripsi sama seperti pada siklus I. Kemudian, penulis bertanya pada 

siswa mengenai materi pertemuan kemarin. Penulis bersama siswa 

mengulas kembali sedikit materi pertemuan yang lalu. Dengan tujuan 

untuk memancing ingatan siswa mengenai materi menulis karangan 

deskripsi yang telah diajarkan oleh penulis. 

2) Kegiatan Inti 

Ada beberapa perubahan tindakan pada tahap ini yaitu sebagai 

berikut.  

a) Sebelum siswa menulis karangan deskripsi, penulis terlebih dahulu 

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I.  

b) Penulis menjelaskan mengenai kriteria penilaian yang digunakan 

dalam tes menulis karangan deskripsi.  

c) Penulis memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa agar dalam 

tahap ini atau pada siklus II akan menjadi lebih baik.  

d) Penulis menjelaskan kembali tentang bagaimana menulis karangan 

deskripsi dengan baik.  

e) Penulis memberikan kesempatan kepada siswa yang merasa belum 

paham untuk bertanya, pertanyaan tersebut akan dilemparkan kepada 

siswa lain, jika siswa lain tidak bisa menjawab, maka penulis akan 

memberikan pemecahannya atau menjawab permasalahan yang 
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dialami oleh siswa, sehingga terjadilah tanya jawab dan kesulitan-

kesulitan itu dapat teratasi.  

f) Penulis kembali menyuruh siswa untuk menulis karangan deskripsi, 

guru menjelaskan mengenai perintah dalam mengerjakan tugas 

tersebut.  

Perwakilan siswa diberi kesempatan untuk memilih objek yang 

akan mereka tulis. Objek yang mereka amati tidak sama dengan siklus 

I. Perintah mengerjakannya juga tidak sama dengan siklus I. Siswa 

menulis karangan deskripsi berdasarkan objek yang mereka amati dan 

berdasarkan kriteria penilaian yang telah dijelaskan oleh penulis. 

Setelah siswa selesai membuat karangan deskripsi, perwakilan dari 

siswa membacakan dan mempresentasikan hasil menulis karangan 

deskripsi untuk kemudian ditanggapi oleh siswa lain. Selain itu, penulis 

juga selalu memberikan dorongan dan semangat pada siswa sebagai 

bentuk perhatian guru dan penghargaan pada siswa. 

3) Penutup 

Kegiatan pembelajaran ditutup dengan penulis bersama siswa 

merefleksi hasil pembelajaran pada hari itu. Penulis mengulas kembali 

materi yang baru saja diajarkan. Penulis bertanya pada siswa apakah 

masih ada kesulitan dalam menulis karangan deskripsi. Penulis selalu 

memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada siswa untuk 

terus belajar menulis karangan deskripsi. Pembelajaran ditutup dengan 

doa dan salam. 
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c. Observasi  

Observasi yang dilakukan pada siklus II masih sama dengan siklus 

I. Adapun observasi yang dilakukan berupa observasi tes dan nontes. 

Observasi tes digunakan untuk mengetahui nilai tes menulis karangan 

deskripsi serta melihat perilaku siswa pada saat menulis karangan 

deskripsi. Observasi pada data nontes dilakukan pada observasi perilaku 

siswa selama pembelajaran, jurnal, dan dokumentasi foto. Observasi data 

nontes digunakan sebagai penguat hasil observasi data tes.  

d. Refleksi  

Refleksi pada siklus II merupakan tahap akhir dalam penelitian ini. 

Dari hasil observasi dan jurnal pada siklus II peneliti dapat mengetahui 

bagaimana tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis karangan 

deskripsi yang sudah dilakukan. Peneliti dapat melihat respon siswa 

terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi. Selain itu, melalui 

refleksi dapat diketahui adanya peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi berkategori baik. Selain peningkatan hasil tes 

menulis karangan deskripsi ini diikuti pula adanya perubahan perilaku 

pada siswa kearah positif. Siswa sudah tidak ada lagi yang bersikap 

negatif. Hasil tersebut dibuktikan melalui hasil nontes berupa observasi, 

jurnal, dan dokumentasi foto. 
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D. Instrumen Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini, menggunakan dua instrumen 

yaitu tes dan nontes. Berikut ini penjelasan masing-masing instrumen 

tersebut. 

1. Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan objek 

yang siswa lihat. Tes ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa 

dalam menentukan ketepatan isi karangan sesuai dengan objek yang siswa 

lihat. Adapun beberapa aspek yang dinilai dalam tes menulis karangan 

deskripsi antara lain: (1) kesesuaian judul dengan isi, (2) diksi (pemilihan 

kata), (3) ejaan dan tanda baca, (4) kerapian tulisan, (5) kohesi dan koherensi, 

(6) imajinasi, (7) keterlibatan pancaindera, (8) menunjukkan objek yang 

ditulis,(9) memusatkan uraian pada objek yang ditulis, (10) kesan hidup. 

Tabel 1 Kriteria Aspek Penilaian Tes Keterampilan  

Menulis Karangan Deskripsi 

No Aspek yang dinilai 
Rentang nilai 

Bobot Nilai
1 2 3 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 

Kesesuain judul dengan isi 
Diksi (pemilihan kata) 
Ejaan dan tanda baca 
Kerapian tulisan 
Kohesi dan koherensi 
Imajinasi 
Keterlibatan pancaindera 
Menunjukkan objek yang ditulis 
Memusatkan uraian pada objek 
yang ditulis 
Kesan hidup 

     1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
 
3 

5 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
15 
15 
 

15 
 Jumlah       20 100 
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Keterangan : 

Sangat Baik (SB)  : Nilai 5 

Baik (B)   : Nilai 4 

Cukup (C)   : Nilai 3 

Kurang (K)   : Nilai 2 

Sangat Kurang (SK)  : Nilai 1 

 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Tes Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

No Aspek Penilaian Rentang Skor Kategori 
1 Kesesuain judul dengan isi 

a. isi sangat sesuai dengan judul, sangat 
sesuai dengan objek yang diamati, dan 
sangat jelas. 

b. isi sangat sesuai dengan judul, sangat 
sesuai dengan objek yang diamati, dan 
sangat jelas. 

c. isi cukup sesuai dengan judul, cukup 
sesuai dengan objek yang diamati, dan 
cukup jelas. 

d. isi kurang sesuai dengan judul, sesuai 
dengan objek yang diamati, dan kurang 
jelas. 

e. isi tidak sesuai dengan judul, tidak 
sesuai dengan objek yang diamati, dan 
tidak jelas. 

 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 
Sangat baik 

 
 

Baik 
 
 

Cukup 
 
 

Kurang 
 
 

Sangat 
kurang 
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2 Diksi (pemilihan kata) 
a. pilihan kata tepat dengan isi karangan, 

baik, dan mudah dipahami. 
b. tata kalimat tepat, dan unsur-unsurnya 

jelas. 
c. tata kalimat cukup tepat, dan unsur-

unsurnya cukup jelas. 
d. tata kalimat kurang tepat, dan unsur-

unsurnya kurang jelas. 
e. tata kalimat tidak tepat, dan unsur-

unsurnya tidak jelas 

 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
Sangat baik 

 
Baik 

 
Cukup 

 
Kurang 

 
Sangat 
kurang 

 
3 Ejaan dan tanda baca 

a. tidak ada kesalahan ejaan dan tanda 
baca. 

b. jumlah kesalahan antara 1 sampai 3. 
c.  jumlah kesalahan antara 4 sampai 7. 
d. jumlah kesalahan lebih dari 7. 
e. semua penggunaan ejaan dan tanda baca 

salah. 

 
5 
 
4 
3 
2 
1 

 
Sangat baik 

 
Baik 

Cukup 
Kurang 
Sangat 
kurang 

 
4 Kerapian tulisan 

a. tulisan mudah dibaca, jelas maksudnya, 
dan rapi. 

b. tulisan masih dapat dibaca, jelas 
maksudnya, dan rapi. 

c. tulisan masih dapat dibaca, cukup jelas 
maksudnya, dan cukup rapi. 

d. tulisan masih dapat dibaca, kurang jelas 
maksudnya, dan tidak rapi. 

e. tulisan kurang bisa dibaca, tidak jelas, 
dan tidak rapi. 
 

 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 
Sangat baik 

 
Baik 

 
Cukup 

 
Kurang 

 
Sangat 
kurang 

5 Kohesi dan koherensi 
a. tata kalimat sangat sesuai dan 

sempurna. 
b. tata kalimat sesuai dan sempurna. 
c. tata kalimat cukup sesuai dan kurang 

jelas 
d. tata kalimat kurang sesuai dan kurang 

 
5 
4 
3 
 
2 
 

 
Sangat baik 

Baik 
Cukup 

 
Kurang 
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jelas. 
e. tata kalimat tidak jelas. 

1 Sangat 
kurang 

6 Imajinasi 
a.  kualitas pengolahan idenya sangat 

sesuai. 
b. kualitas pengolahan idenya sesuai. 
c. kualitas pengolahan idenya cukup 

sesuai. 
d. kualitas pengolahan idenya kurang 

sesuai  
e. kualitas pengolahan idenya tidak sesuai. 

 
13-15 

 
10-12 
5-9 

 
4-6 

 
0-3 

 
Sangat baik 

 
Baik 

Cukup 
 

Kurang 
 

Sangat 
kurang 

7 Keterlibatan pancaindera 
a. melibatkan semua indera. 
b. melibatkan empat indera. 
c. melibatkan tiga indera. 
d. melibatkan dua indera. 
e. melibatkan satu indera. 

 
13-15 
10-12 
5-9 
4-6 
0-3 

 
Sangat baik 

Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat 
kurang 

8 Menunjukkan objek yang ditulis 
a. menunjukkan objek secara keseluruhan. 
b. menunjukkan warna, letak, dan kondisi 

objek. 
c. menunjukkan letak dan warna objek. 
d. menunjukkan letak objek. 
e. tidak menunjukkan objek secara 

keseluruhan. 

 
13-15 
10-12 

 
5-9 
4-6 
0-3 

 
Sangat baik 

Baik 
 

Cukup 
Kurang 
Sangat 
kurang 

9 Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 
a. uraian sangat terpusat pada objek yang 

ditulis. 
b. uraian sedikit melibatkan objek yang 

lain. 
c. setengah tulisan melibatkan objek yang 

lain. 
d. uraian terpusat pada objek yang lain. 
e. uraian tidak menunjukkan objek 

apapun. 

13-15 
10-12 
5-9 
4-6 
0-3 

 
Sangat baik 

Baik 
Cukup 

 
Kurang 

 
Sangat 
kurang 

10 Kesan hidup 
a. melukiskan objek tulisan secara nyata 

dan sempurna. 

 
13-15 

 

 
Sangat baik 
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b. melukiskan objek sempurna.  
c. melukiskan objek cukup sempurna. 
d. melukiskan objek kurang sempurna. 
e. melukiskan objek tidak sempurna. 

10-12 
5-9 
4-6 
0-3 

Baik 
Cukup 
Kurang 
Sangat 
kurang 

 

Keterangan pedoman penilaian tes keterampilan menulis karangan deskripsi 

sebagai berikut. 

1. Kesesuaian judul dengan isi 

a. sangat sesuai  : isi sangat sesuai dengan judul, sangat sesuai dengan objek 

yang diamati, dan sangat jelas. 

b. sesuai  : isi sangat sesuai dengan judul, sangat sesuai dengan objek 

yang diamati, dan sangat jelas. 

c. cukup sesuai  : isi cukup sesuai dengan judul, cukup sesuai dengan objek 

yang diamati, dan cukup jelas. 

d. kurang sesuai : isi kurang sesuai dengan judul, sesuai dengan objek yang 

diamati, dan kurang jelas. 

e. tidak sesuai : isi tidak sesuai dengan judul, tidak sesuai dengan objek 

yang diamati, dan tidak jelas. 

2. Diksi (pemilihan kata) 

a. sangat tepat : pilihan kata tepat dengan isi paragraf, baik, dan mudah 

  dipahami. 

b. tepat : tata kalimat tepat, dan unsur-unsurnya jelas. 

c. cukup tepat   : tata kalimat cukup tepat, dan unsur-unsurnya cukup jelas. 

d. kurang tepat  : tata kalimat kurang tepat, dan unsur-unsurnya kurang  

jelas. 

e. tidak tepat    : tata kalimat tidak tepat, dan unsur-unsurnya tidak jelas. 

3. Ejaan dan tanda baca 

a. sangat tepat  : tidak ada kesalahan ejaan dan tanda baca. 

b. tepat   : jumlah kesalahan antara 1 sampai 3 
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c. cukup tepat  : jumlah kesalahan antara 4 sampai 7. 

d. kurang tepat  : jumlah kesalahan lebih dari 7. 

e. tidak tepat  : semua penggunaan ejaan dan tanda baca salah. 

4. Kerapian tulisan 

a. sangat rapi  : tulisan mudah dibaca, jelas maksudnya, dan rapi. 

b. rapi   : tulisan masih dapat dibaca, jelas maksudnya, dan rapi. 

c. cukup rapi   : tulisan masih dapat dibaca, cukup jelas maksudnya, dan  

 cukup rapi. 

d. kurang rapi  : tulisan masih dapat dibaca, kurang jelas maksudnya, dan 

  tidak rapi. 

e. tidak rapi  : tulisan kurang bisa dibaca, tidak jelas, dan tidak rapi. 

5. Kohesi dan koherensi 

a. sangat sesuai  : tata kalimat sangat sesuai dan sempurna. 

b. sesuai   : tata kalimat sesuai dan sempurna. 

c. cukup sesuai  : tata kalimat cukup sesuai dan kurang jelas. 

d. kurang sesuai  : tata kalimat kurang sesuai dan kurang jelas. 

e. tidak sesuai  : tata kalimat tidak sesuai dan tidak jelas. 

6. Imajinasi 

a. sangat sesuai  : kualitas pengolahan idenya sangat sesuai. 

b. sesuai   : kualitas pengolahan idenya sesuai. 

c. cukup sesuai  : kualitas pengolahan idenya cukup sesuai. 

d. kurang sesuai  : kualitas pengolahan idenya kurang sesuai 

e. tidak sesuai  : kualitas pengolahan idenya tidak sesuai. 

7. Keterlibatan pancaindera 

a. sangat tepat  : melibatkan semua indera. 

b. tepat   : melibatkan empat indera. 

c. cukup tepat  : melibatkan tiga indera. 

d. kurang tepat  : melibatkan dua indera. 

e. tidak tepat  : melibatkan satu indera. 
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8. Menunjukkan objek yang ditulis 

a. sangat tepat  : menunjukkan objek secara keseluruhan. 

b. tepat   : menunjukkan warna, letak, dan kondisi objek. 

c. cukup tepat  : menunjukkan letak dan warna objek. 

d. kurang tepat  : menunjukkan letak objek. 

e. tidak tepat  : tidak menunjukkan objek secara keseluruhan. 

9. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

b. sangat tepat  : uraian sangat terpusat pada objek yang ditulis. 

c. tepat   : uraian sedikit melibatkan objek yang lain. 

d. cukup tepat  : setengah tulisan melibatkan objek yang lain. 

e. kurang tepat  : uraian terpusat pada objek yang lain. 

f. tidak tepat  : uraian tidak menunjukkan objek apapun. 

10.  Kesan hidup 

a. sangat sempurna   : melukiskan objek tulisan secara nyata dan  

 sempurna. 

b. sempurna   : melukiskan objek sempurna. 

c. cukup sempurna  : melukiskan objek cukup sempurna. 

d. kurang sempurna  : melukiskan objek kurang sempurna. 

e. tidak sempurna  : melukiskan objek tidak sempurna. 

 

Tabel 3. Kategori Penilaian Tes Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi 

 

No. Kategori Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Sangat kurang 

84-100 

73- 83 

62- 72 

51- 61 

0- 50 
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2. Instrumen Nontes 

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

observasi, jurnal, dan dokumentasi foto. 

1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengambil data penelitian yang 

dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung dengan 

menggunakan lembar pedoman observasi. Adapun aspek yang diamati 

dalam observasi ini adalah sikap, baik sikap positif maupun sikap negatif 

yang ditunjukkan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung antara 

lain siswa memperhatikan dan merespons dengan antusias, siswa 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, siswa 

merespons positif (senang) terhadap media lingkungan sekitar sekolah, 

siswa aktif menjawab dan selalu bertanya apabila menemukan kesulitan, 

sikap menulis karangan deskripsi dengan sikap yang baik, siswa tidak 

memperhatikan penjelasan guru, siswa kurang berpartisipasi atau pasif 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Penulis bekerja sama dengan guru Bahasa Indonesia kelas VIII B 

dalam mengobservasi dengan menggunakan lembar pedoman observasi 

yang telah dipersiapkan. Observasi dilaksanakan dari awal sampai akhir 

pembelajaran atau bersamaan dengan pelaksanaan tindakan sambil 

memberikan penilaian dengan memberikan tanda check list ( √ ) pada 

lembar pedoman observasi yang sudah disediakan. 
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2. Jurnal 

Jurnal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal siswa. 

Melalui jurnal siswa dapat diketahui (1) bagaimana perasaan siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi pada hari ini; (2) apa 

kesulitan yang siswa alami dalam menulis karangan deskripsi; (3) 

bagaimana tanggapan siswa mengenai media lingkungan sekitar sekolah 

yang digunakan; (4) bagaimana kesan siswa terhadap gaya mengajar yang 

dilakukan oleh penulis; (5) saran apa yang dapat siswa berikan untuk 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah.  

3. Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto merupakan instrumen nontes yang cukup 

penting, yaitu sebagai bukti kegiatan yang dilaksanakan selama penelitian. 

Melalui dokumentasi foto ini, akan memperkuat data baik observasi 

maupun jurnal, sehingga data menjadi lebih jelas dan lengkap. Adapun 

gambar yang diambil melalui foto adalah pada saat penulis memberikan 

apersepsi, penyampaian materi menulis karangan deskripsi, pembelajaran 

pada saat mengamati objek di luar kelas maupun di dalam kelas, dan pada 

saat siswa praktik menulis karangan deskripsi. Hasil dari dokumentasi ini, 

selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan keadaan yang ada dan dipadukan 

dengan data yang lainnya.  

 

 



60 
 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa 

dalam menulis karangan deskripsi. Teknik nontes digunakan untuk 

mengetahui tanggapan atau respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. 

1. Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis 

karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah. Objek yang 

akan digunakan untuk menulis karangan deskripsi adalah perpustakaan, 

kantin, lapangan basket, lapangan upacara, ruang kelas dan ruang guru. 

Dari lingkungan sekitar sekolah tersebut, siswa disuruh mengamati 

kemudian dibuat ke dalam bentuk karangan deskripsi. Dalam penelitian ini 

tes diberikan pada siklus I dan siklus II. 

2. Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan adalah observasi, jurnal, dan 

dokumentasi foto. 

1. Observasi (Teknik pengumpulan data) 

Observasi dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung atau bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi 

dilakukan terhadap perilaku siswa, baik yang positif maupun yang 

negatif. Pada kegiatan observasi ini, penulis dibantu oleh seorang 

rekannya dengan menggunakan lembar pedoman observasi.  
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Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data yang berupa 

keterangan kegiatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Observasi 

dilakukan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. 

2. Jurnal 

Jurnal dibagikan kepada siswa pada akhir pembelajaran. Penulis 

menjelaskan kepada siswa bahwa pengisian jurnal sesuai dengan 

pendapat mereka sendiri. Siswa bebas menuliskan pendapatnya, kritik 

maupun saran terhadap pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. 

3. Dokumentasi Foto 

Pengambilan data melalui dokumentasi foto ini dilakukan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Penulis meminta bantuan 

rekannya untuk mengambil gambar, sehingga siswa tetap fokus dan 

tidak terjadi perubahan perilaku siswa pada saat pengambilan gambar. 

Adapun gambar yang diambil adalah pada saat penulis menyampaikan 

materi menulis karangan deskripsi, pembelajaran pada saat mengamati 

objek di luar kelas maupun di dalam kelas, dan pada saat siswa praktik 

menulis karangan deskripsi. 

Dokumentasi ini akan memperkuat analisis hasil penelitian pada 

setiap siklus. Selain itu, melalui dokumentasi foto dapat memperjelas 

data yang lain yang hanya dideskripsikan melalui observasi dan jurnal. 

Hasil dokumentasi ini, kemudian dideskripsikan sesuai dengan keadaan 

yang ada dan dipadukan dengan data yang lainnya. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

1. Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus I dan siklus II. Nilai 

dari masing-masing siklus kemudian dihitung jumlahnya dalam satu kelas 

dan selanjutya jumlah tersebut dihitung dalam persentase dengan rumus 

sebagai berikut. 

Persentase keterampilan menulis karangan deskripsi:  

100x
R

SKSP =  

Keterangan: 

SP : Skor Persentase 

SK : Skor Kumulatif 

R : Jumlah Responden 

(Sugiyono, 2006: 65) 

Hasil perhitungan dari masing-masing siklus kemudian 

dibandingkan. Melalui perhitungan ini akan diketahui persentase 

peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah. 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari tes nontes. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui siswa yang 
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mengalami kesulitan dalam menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. Hasil analisis ini sebagai 

dasar untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Melalui analisis data kualitatif ini dapat 

diketahui pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

media lingkungan sekitar sekolah dan perubahan perilaku siswa setelah 

mendapatkan pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

 

G. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Dalam penyajian analisis digunakan teknik informal. Teknik informal 

adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan termilogi yang 

teknik sifatnya (Sudaryanto, 1998: 144). 

Dalam penelitian ini digunakan teknik penyajian hasil analisis 

informal, karena hasil analisis melalui media pembelajaran lingkungan sekitar 

sekolah sebagai upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 31 Purworejo tahun pelajaran 

20111/2012 disajikan dengan kata-kata biasa.  

 

H. Tahap Pengecekan Keabsahan Data 

Menurut Lather (dalam Arikunto, 2009: 128), salah satu strategi untuk 

meningkatkan validasi adalah dengan menggunakan triangulasi, yakni proses 

memastikan sesuatu dengan menggunakan berbagai sumber data. Macam-

macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Triangulasi teori, yakni kevalidan data yang diperoleh dengan cara 

menggunakan teori yang relevan. 

2. Triangulasi instrumen, yakni dengan menggunakan berbagai jenis alat 

keabsahan data atau validitas instrumen merupakan instrumen yang 

mampu dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. 

Selain teknik triangulasi, penulis menggunakan teknik diskusi dalam 

tahap pengecekan keabsahan data. Hal ini bertujuan untuk membicarakan 

tingkat keabsahan data penelitian yang telah terkumpul, ketepatan metode 

yang digunakan, dan kelengkapan data yang diperlukan. Dengan kedua teknik 

tersebut, diharapkan penelitian dapat lebih valid. 
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BAB IV 
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

 
 

 
Pada bab ini akan dibahas dua hasil pelaksanaan penelitian yaitu penyajian 

data dan pembahasan data hasil penelitian. 

 
A. Penyajian Data 

Pada penyajian data penelitian diuraikan tiga data pokok, yaitu (1) 

penerapan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo; (2) perubahan 

sikap dan perilaku siswa dalam menulis karangan deskripsi menggunakan 

media lingkungan sekitar sekolah; (3) peningkatan kemampuan menulis 

karangan deskripsi setelah menerima pembelajaran menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah. 

 
1. Penerapan Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi dengan Media 

Lingkungan Sekiar Sekolah  
 

Penerapan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah terdapat tiga tahapan yaitu 

prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4. Penerapan Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi dengan 

Media Lingkungan Sekitar Sekolah Pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 
 

Prasiklus Siklus I Siklus II 
Perencanaan PPerencanaan Perencanaan 

1. Menentukan jadwalpenelitian 1. Membuat RPP 1. Membuat RPP 
2. Penentuan pembatasan materi  2. Merancang skenario 2. Menyiapkan lembar pengamatan 
    menulis yang diberikan     pembelajaran dari kegiatan 3. Memberikan kesempatan kepada 
3. Membuat RPP     awal hingga kegiatan akhir     siswa untuk bertanya 
4. Menyusun lembar kegiatan 3. Menyiapkan materi menulis 4. Menyiapkan lembar tes menulis 

sesuai materi menulis des-     deskripsi dengan media     karangan deskripsi 
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kripsi yang akan diberikan     lingkungan sekitar sekolah 5. Merancang antisipasi yang 
5. Menyusun instrumen  4. Menyiapkan lembar tes  mungkin dapat terjadi dan 
    penelitian berupa lembar      menulis karangan deskripsi   menggangu pembelajaran  
    observasi 5. Menyiapkan lembar observasi,  
6. Menyiapkan sumber belajar     jurnal, dan dokumentasi  
    yang akan digunakan   
7.Menyiapkan alat dan bahan 

yang dibutuhkan selama 
  

penelitian   
8. Menyiapkan lembar tes menulis   
    karangan deskripsi   

Tindakan Tindakan Tindakan 
1. Peneliti melakukan pengamatan 1. Peneliti menjelaskan materi 1. Peneliti memberikan  
     menggunakan lembar obser- menulis karangan deskripsi kesempatan kepada siswa untuk 
     vasi 2. Peneliti menjelaskan langkah- bertanya 
2. Peneliti menjelaskan materi langkah menulis karangan  2. Peneliti menjelaskan kembali  
3. Siswa ditugaskan untuk me- deskripsi dengan media   langkah-langkah menulis 
    nulis karangan deskripsi lingkungan sekitar sekolah   karangan deskripsi dengan  
 3. Peneliti membantu siswa   media lingkungan sekitar sekolah 
 menentukan ciri-ciri karangan 3. Siswa ditugaskan menulis 
 Deskripsi  karangan deskripsi 
 4. Peneliti menugaskan kepada 4. Perwakilan siswa diminta  
 siswa untuk menulis karangan   mempresentasikan hasil 

tulisannya 
 deskripsi dengan tema yang   5. Hasil menulis tersebut dibahas 
 sudah ditentukan  bersama-sama antara peneliti  
 5. Hasil tersebut didiskusikan  dengan semua siswa 
 kepada teman yang lain  
 6. Perwakilan siswa diminta  
 untuk mempresentasikan  hasil  
 Tulisannya  

Pengamatan Pengamatan Pengamatan 
Pada tahap ini dilakukan  Pengamatan proses 

pembe- 
Dilakukan observasi pada 

pengamatan pada proses pembela- lajaran, keaktifan siswa, hasil  proses pembelajaran, keaktifan  
Jaran, Keaktifan siswa, dan hasil  kemampuan siswa menulis ka- siswa, hasil kemampuan siswa 
kemampuan menulis karangan  rangan deskripsi dengan media menulis karangan deskripsi dengan 
Deskripsi. lingkungan sekitar sekolah, dan media lingkungan sekitar sekolah. 
 pengisian jurnal diakhir pembe-  
 lajaran.  

Refleksi Refleksi Refleksi 
Pada saat proses 

pembelajaran 
Keaktifan siswa mulai 

me- 
Hasil menulis karangan 

deskripsi 
siswa kurang aktif, ramai, dan ningkat. Hasil kemampuan siswa sudah baik. Hampir semua siswa  
cenderung pasif. Hasil tes menulis  menulis karangan deskripsi 

dengan 
lebih aktif. Siswa terlihat lebih  

karangan deskripsi masih dibawah media lingkungan sekitar sekolah semangat dan mudah menemukan  
rata-rata. sudah ada peningkatan. imajinasinya. 

 
 

2. Perubahan Sikap dan Perilaku Siswa Dalam Pembelajaran Menulis 
Karangan Deskripsi Menggunakan Media Lingkungan Sekitar Sekolah 
 

Perubahan perilaku siswa dalam proses pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah terhadap aktivitas 

siswa dapat dilihat dari hasil pengamatan/observasi di bawah ini. 
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1) Hasil Observasi 

a. Prasiklus 

Tabel 5. Hasil Observasi Pada Prasiklus 

 
NO 

 
ASPEK 

 
Baik 

 
Cukup 

 
Kurang 

 
 

Total
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Perhatian 14 43,75 % 14 43,75 % 4 12,50 % 32 

2 Keaktifan 12 37,50 % 14 43,75 % 6 18,75 % 32 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada prasiklus, aktivitas belajar siswa 

dalam menulis karangan deskripsi dapat diuraikan bahwa perhatian dan keaktifan 

siswa masih kurang. Berdasarkan tabel 5 di atas pada aspek perhatian, hanya ada 

14 siswa atau 43,75 % siswa yang masuk dalam katergori baik, 14 siswa atau 

43,75 % dalam kategori cukup, dan 4 siswa atau 12,50 % dalam kategori kurang, 

sedangkan pada aspek keaktifan terdapat 12 siswa atau 37,50 % dalam kategori 

baik, 14 siswa atau 43,75 % dalam kategori cukup, dan 6 siswa atau 18,75 % 

siswa dalam kategori kurang. 

 

b. Siklus I 

Tabel 6. Hasil Observasi Pada Siklus I 

 
NO 

 
ASPEK 

 
Baik 

 
Cukup 

 
Kurang 

 
 

Total
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Perhatian 14 43,75 % 15 46,87 % 3 9,38 % 32 

2 Keaktifan 14 43,75 % 14 43,75 % 6 12,50 % 32 
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Pada siklus I, pengaruh penggunaan media lingkungan sekitar sekolah 

terhadap aktivitas belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi dapat penulis 

uraikan sebagai berikut. Berdasarkan tabel 6, pada aspek perhatian, terdapat 14 

siswa atau 43,75 % siswa yang masuk dalam katergori baik, 15 siswa atau 46,87 

% dalam kategori cukup, dan 3 siswa atau 9,38 % dalam kategori kurang, 

sedangkan pada aspek keaktifan terdapat 14 siswa atau 43,75 % dalam kategori 

baik, 14 siswa atau 43,75 % dalam kategori cukup, dan 4 siswa atau 12,50 % 

siswa dalam kategori kurang. 

 

c. Siklus II 

Tabel 7. Hasil Pengamatan/Observasi Pada Siklus II 

 
NO 

 
ASPEK 

 
Baik 

 
Cukup 

 
Kurang 

 
 

Total
Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 

1 Perhatian 14 43,75 % 15 46,87 % 3 9,38 % 32 

2 Keaktifan 22 68,75 % 10 31,25 % 0 0,00 % 32 

 

Siklus II, pengaruh penggunaan media lingkungan sekitar sekolah terhadap 

aktivitas belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi dapat penulis uraikan 

sebagai berikut. Berdasarkan tabel 7 di atas, pada aspek perhatian, terdapat 14 

siswa atau 43,75 % siswa yang masuk dalam katergori baik, 15 siswa atau 46,87 

% dalam kategori cukup, dan 3 siswa atau 9,38 % dalam kategori kurang, 

sedangkan pada aspek keaktifan terdapat 22 siswa atau 68,75 % dalam kategori 

baik, 10 siswa atau 31,25 % dalam kategori cukup, dan tidak ada siswa yang 

masuk dalam kategori kurang. 
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3. Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi dengan Media 
Lingkungan Sekitar Sekolah 

Hasil kemampuan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 

media lingkungan sekitar sekolah terdapat tiga pertemuan yaitu prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. Hasil kemampuan siswa menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar yaitu sebagai berikut. 

 

a. Prasiklus 

Berdasarkan hasil tes prasiklus menulis karangan deskripsi sebelum 

penggunaan media lingkungan sekitar sekolah yaitu sebagai berikut. 

Tabel 8. Daftar Nilai Prasiklus 

NO NIS 
Aspek   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai 

1 3808 2 3 4 2 3 8 8 9 10 12 61 

2 3904 3 3 2 4 3 7 8 12 9 9 60 

3 3905 3 2 3 3 4 9 8 10 9 9 60 

4 3874 2 2 3 3 4 8 9 10 9 12 62 

5 3877 3 3 3 3 3 9 9 10 11 9 63 

6 3908 4 3 3 2 3 9 8 9 10 12 63 

7 3844 3 3 3 3 4 10 11 9 9 13 68 

8 3947 3 2 3 2 3 11 10 13 10 9 66 

9 3911 3 2 3 2 3 10 9 9 9 10 60 

10 3885 3 4 3 4 4 10 10 11 11 10 70 

11 3848 3 2 3 3 3 10 11 9 9 8 61 

12 3821 3 3 2 4 3 7 8 12 9 9 60 

13 3949 3 2 3 3 2 9 8 9 9 9 57 

14 3851 2 2 3 3 4 8 9 9 9 12 61 

15 3825 3 3 3 3 3 9 9 9 11 9 62 

16 3890 4 3 3 2 3 9 8 9 9 12 62 

17 3920 3 3 3 3 3 9 9 9 9 13 64 

18 3855 3 2 3 2 3 9 10 9 10 9 60 

19 3954 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 60 
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20 3857 3 2 3 3 9 9 12 9 9 9 68 

21 3955 2 3 3 2 3 9 8 9 9 12 60 

22 3926 3 3 3 3 4 10 9 9 9 10 63 

23 3893 3 2 2 3 2 9 8 10 9 9 57 

24 3859 2 2 3 3 3 8 9 9 9 12 60 

25 3861 3 2 3 2 3 9 9 9 10 9 59 

26 3960 3 3 3 2 3 9 8 9 10 12 62 

27 3863 3 3 2 2 3 9 8 9 10 9 58 

28 3961 3 3 3 2 3 10 9 9 9 11 62 

29 3931 3 3 2 2 2 9 9 10 11 9 60 

30 3962 4 3 3 2 3 9 8 9 9 9 59 

31 3869 2 3 2 3 3 10 9 9 9 9 59 

32 3870 3 2 3 2 4 9 8 9 10 9 59 

  
Jumlah 93  84  91  85  10

6  
28
9  

28
5  

30
5  

30
4  

32
4  1966 

  
Rata-Rata                     61,44 

 

Dari hasil prasiklus tersebut diperoleh rata-rata sebesar 61,44. Dilihat dari 

nilai rata-rata tersebut, kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

masih perlu ditingkatkan lagi. 

 

b. Siklus I 

Hasil evaluasi pada siklus I setelah menerapkan media lingkungan sekitar 

sekolah mengalami peningkatan dibandingkan dengan data prasiklus. Adapun 

nilai hasil siklus I adalah sebagai berikut. 

Tabel 9. Daftar Nilai Siklus I 

NO NIS 
Aspek   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai 

1 3808 4 3 4 2 3 8 9 9 10 12 64 

2 3904 3 3 2 4 3 7 10 12 9 9 62 

3 3905 3 3 3 3 4 9 19 10 9 9 72 

4 3874 4 3 3 3 4 8 10 10 9 12 66 

5 3877 4 3 3 3 3 9 9 10 11 9 64 
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6 3908 4 4 3 2 3 9 10 12 10 12 69 

7 3844 4 3 3 3 4 10 11 13 9 13 73 

8 3947 4 2 3 4 3 11 10 13 10 9 69 

9 3911 3 4 3 3 3 10 10 13 9 10 68 

10 3885 4 4 3 4 4 10 10 12 11 10 72 

11 3848 4 4 3 3 3 11 11 13 11 11 74 

12 3821 3 3 2 4 3 11 8 12 11 11 68 

13 3949 4 4 3 3 2 10 8 13 12 11 70 

14 3851 2 2 3 3 4 10 9 11 12 12 68 

15 3825 3 4 3 3 3 12 12 12 13 9 74 

16 3890 4 3 3 2 3 11 13 12 13 12 76 

17 3920 3 3 3 3 3 13 11 12 12 13 76 

18 3855 3 4 3 3 3 12 10 11 11 9 69 

19 3954 3 4 3 3 3 11 11 12 12 9 71 

20 3857 3 2 3 3 9 12 12 9 11 10 74 

21 3955 2 4 3 3 3 11 8 10 13 12 69 

22 3926 3 3 3 3 4 10 9 11 9 10 65 

23 3893 3 2 2 3 2 11 12 10 13 11 69 

24 3859 3 4 3 3 3 12 10 11 11 12 72 

25 3861 3 2 3 3 3 10 11 12 10 9 66 

26 3960 3 3 3 2 3 11 12 9 13 12 71 

27 3863 3 3 2 3 3 12 11 9 11 9 66 

28 3961 3 4 3 2 3 11 11 9 9 11 66 

29 3931 3 3 2 2 2 11 10 11 11 9 64 

30 3962 4 3 3 3 3 10 8 10 13 9 66 

31 3869 3 3 3 3 3 12 12 11 12 12 74 

32 3870 3 2 3 3 4 12 8 10 10 10 65 

  
Jumlah 105 101 92  94  106  337  335  354  350  338  2212 

Rata-Rata                     69,13 

 

Dari siklus I tersebut diperoleh rata-rata sebesar 69,13. Dilihat dari nilai 

rata-rata tersebut, kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi sudah 

lebih baik jika dibanding dengan prasiklus. 
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c. Siklus II 

Hasil evaluasi pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan data pada siklus I, pada siklus II diperoleh rata-rata 73, 93. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

-Tabel 10. Daftar Nilai Siklus II 

NO NIS 
Aspek   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nilai 

1 3808 4 3 4 3 3 8 10 13 13 12 73 

2 3904 3 3 3 4 4 10 10 12 11 12 72 

3 3905 3 3 3 3 4 9 19 10 10 9 73 

4 3874 4 3 3 3 4 13 10 10 9 12 71 

5 3877 4 3 4 3 3 9 11 10 11 13 71 

6 3908 4 4 3 3 3 9 10 12 10 12 70 

7 3844 4 3 3 3 4 10 11 13 9 13 73 

8 3947 4 2 3 4 3 11 10 13 10 12 72 

9 3911 3 4 3 3 4 10 10 13 10 10 70 

10 3885 4 4 3 4 4 12 13 12 12 12 80 

11 3848 4 4 3 3 3 11 11 13 11 11 74 

12 3821 3 3 2 4 3 11 12 12 11 11 72 

13 3949 4 4 3 3 4 12 8 13 12 11 74 

14 3851 2 2 3 3 4 10 11 12 12 12 71 

15 3825 3 4 3 4 4 12 13 12 13 12 80 

16 3890 4 3 3 2 3 11 13 12 13 12 76 

17 3920 3 3 3 3 3 13 11 12 12 13 76 

18 3855 3 4 3 3 3 12 13 12 11 10 74 

19 3954 3 4 3 3 3 11 11 12 12 11 73 

20 3857 3 3 4 4 5 12 13 14 12 11 81 

21 3955 2 4 3 4 3 12 12 13 13 12 78 

22 3926 3 3 3 3 4 10 12 11 12 12 73 

23 3893 3 3 3 3 3 11 14 10 13 11 74 

24 3859 3 4 3 3 3 12 10 12 11 12 73 

25 3861 4 3 3 4 3 10 11 12 11 11 72 

26 3960 3 3 3 2 4 11 12 11 13 12 74 

27 3863 3 3 3 3 3 12 12 13 11 12 75 
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28 3961 3 4 3 2 3 11 11 13 9 11 70 

29 3931 3 3 2 2 3 11 12 11 12 13 72 

30 3962 4 4 3 3 4 13 12 13 13 14 83 

31 3869 3 3 3 3 3 12 12 11 12 12 74 

32 3870 3 2 3 3 4 12 11 12 10 12 72 

  
Jumlah 106  105  97  100 111  353  371  384  364  375  2366 

  
Rata-Rata                     73,93 

 

B. Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas tiga penyajian data yaitu (1) penerapan 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar 

sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo; (2) perubahan sikap 

dan perilaku siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah; (3) kemampuan menulis 

karangan deskripsi setelah menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. 

  

1. Penerapan Pembelajaran Menulis Karangan Deskripsi Dengan Media 
Lingkungan Sekitar Sekolah  

Penerapan pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah  terdapat tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, 

siklus II. 

a. Prasiklus 

Pelaksanaan kegiatan awal meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan pada kegiatan awal adalah, sebagai berikut: 

a) menentukan jadwal penelitian;  
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b) penentuan pembatasan materi menulis yang disampaikan. Peneliti 

mengambil materi tentang menulis karangan deskripsi; 

c) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP bertujuan 

sebagai pedoman guru dalam proses belajar mengajar; 

d) menyusun lembar kegiatan sesuai materi menulis karangan deskripsi 

yang akan diberikan; 

e) menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk 

mengamati keaktifan siswa; 

f) menyiapkan sumber belajar yang akan digunakan berupa buku-buku  

pegangan siswa yang berkaitan dengan pelajaran menulis karangan 

deskripsi; 

g) menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama penelitian;  

h) menyiapkan lembar tes menulis karangan deskripsi.  

2. Implementasi Tindakan 

Guru masuk kelas memberi salam kepada siswa dilanjutkan berdoa, 

setelah semua siswa menerima pelajaran guru mengawali dengan melakukan 

presensi kepada siswa. Guru melakukan apersepsi kepada siswa yaitu dengan 

cara melakukan tanya jawab tentang karangan deskripsi. 

Memasuki kegiatan inti guru menjelaskan tentang pengertian karangan 

deskripsi dan ciri-ciri karangan deskripsi. Kemudian guru memberikan contoh 

karangan deskripsi kepada siswa. Guru membantu siswa memahami karangan 

tersebut dan memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri yang ada dalam 

karangan deskripsi.  
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Kegiatan terakhir adalah siswa mengerjakan tugas menulis karangan 

deskripsi secara mandiri. Setelah selesai, lembar hasil tulisan siswa 

dikumpulkan. Guru menutup pelajaran dan mengucapkan salam.  

Hasil tes prasiklus adalah berupa hasil kemampuan menulis karangan 

deskripsi siswa sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan siswa 

dalam menulis karangan deskripsi. Tes prasiklus yang dilakukan menulis 

karangan deskripsi dengan tema bebas diperoleh hasil nilai rata-rata 61,44. Hal 

ini diperoleh kemampuan siswa menulis dengan kategori cukup.  

3. Pengamatan 

Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan, dan hasil kemampuan siswa menulis karangan deskripsi sebelum 

dilakukan pembelajaran menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. 

Berdasarkan pengamatan pada prasiklus diketahui bahwa siswa kurang 

berminat dalam belajar. Siswa tidak aktif menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru. Keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan juga masih tergolong 

sangat rendah, karena hanya sebagian kecil siswa yang mengajukan 

pertanyaan. Siswa laki-laki lebih aktif jika dibanding dengan siswa perempuan. 

Selama kegiatan menulis karangan deskripsi berlangsung siswa 

mengalami kesulitan dalam mengimajinasikan objek yang akan ditulisnya, 

sehingga pada saat menulis karangan deskripsi siswa masih ada yang 

mencontoh karangan deskripsi yang ada didalam buku pelajaran dan berdiskusi 

dengan temannya.  
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4. Refleksi 

Setelah melaksanakan pengamatan, didapatkan hasil bahwa siswa 

dalam proses pembelajaran, siswa yang masih aktif masih sebagian kecil, 

sedangkan yang lain masih cenderung pasif dan ramai. Hasil kemampuan siswa 

menulis karangan deskripsi masih banyak yang di bawah rata-rata. Hal ini 

menjadi dasar dilakukan tindakan perbaikan, yaitu menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah untuk meningkatkan hasil kemampuan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi, keaktifan siswa, dan meningkatkan proses 

pembelajaran agar lebih baik. 

 

b. Siklus I 

Pelaksanaan siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus ini guru akan melakukan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah yang 

dilakukan oleh peneliti. Rencana tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus 

pertama adalah: 

a) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). RPP bertujuan sebagai 

pedoman guru dalam proses belajar mengajar; 

b) merancang skenario pembelajaran dari kegiatan awal hingga akhir; 

c) menyiapkan materi yang berkaitan dengan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah untuk disamapaikan  

kepada siswa; 
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d) menyiapakan lembar tes untuk menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah; 

e) mempersiapkan alat pengumpulan data pelaksanaan, seperti lembar 

observasi, jurnal, dan dokumentasi foto. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus ini, tindakan yang dilakukan peneliti adalah:  

a) guru mengawali pembelajaran dengan apersepsi, yaitu guru bertanya kepada 

siswa tentang menulis karangan deskripsi. Kemudian peneliti kembali 

menjelaskan materi menulis karangan deskripsi; 

b) peneliti menjelaskan kepada siswa langkah-langkah menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. Peneliti 

memberikan contoh langkah-langkah menulis karangan deskripsi dengan 

media lingkungan sekitar sekolah dan mengajak siswa keluar ruangan untuk 

menentukan objek yang akan mereka pilih;  

c) peneliti menugaskan kepada siswa menulis karangan deskripsi dengan tema 

yang sudah ditentukan. 

d) pada saat siswa mendapat tugas menulis karangan deskripsi peneliti 

membantu siswa jika siswa mengalami kesulitan; 

e) hasil karangan deskripsi kemudian didiskusikan dengan teman. Bertujuan 

untuk memberikan sebuah penilaian; 

f) hasil menulis karangan deskripsi siswa yang sudah jadi dikumpulkan. 

Diakhir kegiatan guru memberikan kesimpulan. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa tentang hal-hal yang belum dipahami. Kemudian 
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guru memberikan materi tambahan kepada siswa. Setelah waktu habis, guru 

menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

3. Pengamatan 

Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan siswa, hasil kemampuan siswa menulis karangan deskripsi dengan 

media lingkungan sekitar sekolah. Peneliti melakukan pengamatan terhadap 

jalannya perlakuan tindakan. Instrumen yang diperlukan yaitu lembar 

observasi. 

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan tindakan antara lain: 

a) ketika guru memberikan penjelasan mengenai materi menulis karangan 

deskripsi siswa terlihat antusias; 

b) sebagian siswa mulai aktif bertanya tentang materi yang diberikan, hal ini 

dikarenakan sebagian siswa masih ada yang bingung dan kurang jelas; 

c) beberapa siswa masih ada yang bingung tentang langakah-langkah menulis 

karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah yang diberikan 

guru; 

d) hasil tulisan siswa sudah cukup baik, tetapi masih banyak kekurangan pada 

hasil menulis siswa tentang aspek-aspek yang harus ada dalam karangan 

deskripsi.      

4. Refleksi 

Refleksi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Pada siklus I 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi baik hasil 
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maupun prosesnya sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada 

kekurangan baik segi hasil maupun proses. 

Dari segi hasil, masih terdapat banyak kekurangan pada karangan siswa. 

Kekurangan tersebut adalah berupa aspek-aspek yang ada dalam karangan 

deskripsi siswa yang belum sepenuhnya dicapai dengan baik. Aspek-aspek 

tersebut meliputi kesesuaian judul dengan isi, diksi (pemilihan kata), ejaan dan 

tanda baca, kerapian tulisan, kohesi dan koherensi, imajinasi, keterlibatan 

pancaindera, menunjukkan objek yang ditulis, memusatkan uraian pada objek 

yang ditulis, dan kesan hidup. 

Sementara itu, dari segi proses pembelajaran menulis karangan deskripsi, 

terdapat pencapaian positif dan negatif yang dialami siswa ketika melakukan 

kegiatan menulis karangan deskripsi adalah: 

a) siswa lebih antusias dengan materi yang diberikan; 

b) sebagian siswa mulai aktif bertanya kepada guru apabila mengalami 

kesulitan; 

c) sebagian siswa masih ada yang bingung dengan tugas yang diberikan; 

d) sebagian siswa masih ada yang berbicara sendiri dan berjalan mondar-

mandir.  

c. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II meliputi perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Rencana tindakan pada siklus II adalah sebagai berikut: 
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a) membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang digunakan 

sebagai pedoman guru dalam mengajar; 

b) menyiapkan lembar pengamatan; 

c) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya; 

d) menyiapkan lembar tes menulis karangan deskripsi; 

e) merancang antisipasi yang mungkin terjadi dan menggangu 

pembelajaran. 

2. Implementasi Tindakan  

Pada tindakan ini, peneliti menerapkan kembali pembelajaran menulis 

karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah 

sehingga siswa lebih cepat menyesuaikan diri. Tindakan belajar mengajar 

yang dilakukan pada siklus ini adalah: 

a) melakukan tanya jawab kepada siswa tentang menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah; 

b) menjelaskan kembali langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah pada siswa; 

c) siswa tetap diminta menulis secara mandiri / individu; 

d) guru menugaskan siswa untuk menulis karangan deskripsi menggunakan 

media lingkungan sekitar sekolah dengan tema bebas; 

e) hasil tulisan tersebut kemudian didiskusikan dengan teman yang lain  

yang bertujuan agar siswa dapat aktif di dalam kelas; 

f) pada saat siswa melakukan kegiatan menulis karangan deskripsi dengan 

media lingkungan sekitar sekolah, peneliti memberikan bimbingan dan 
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pengarahan kepada siswa dalam menulis karangan deskripsi. Tema yang 

ditentukan siswa diantaranya binatang dan orang-orang yang mereka 

sayangi. 

3. Pengamatan 

Dalam tahap ini dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran, 

keaktifan siswa, hasil kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah, dan pada akhir pembelajaran 

siswa mengisi jurnal sebagai refleksi pembelajaran pada siklus II. 

Hasil yang diperoleh selama pengamatan antara lain: 

a) siswa terlihat lebih bersemangat dalam menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah;  

b) siswa terlihat tidak begitu kesulitan menulis karangan deskripsi dengan 

media lingkungan sekitar sekolah; 

c) siswa sangat aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. 

4. Refleksi 

Dari hasil menulis puisi yang dihasilkan siswa, kesalahan yang terjadi 

sudah banyak yang berkurang. Dari segi proses, diakhir siklus II hampir 

semua siswa terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa terlihat lebih 

bersemangat dalam menulis karangan deskripsi. Selain itu, dengan 

digunakannya media lingkungan sekitar sekolah, siswa merasa lebih mudah 

dalam menemukan imajinasinya yang akan dituangkan dalam tulisannya 

karena siswa dapat melihat objek yang akan mereka tulis secara langsung. 
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Hasil tes kemampuan menulis karangan siswa mengalami peningkatan yang 

diperoleh nilai rata-rata 73,93 dengan kategori baik.  

Sementara itu, hasil proses diperoleh dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, siswa sangat bersemangat dan aktif bertanya pada saat 

menemukan kesulitan dan dengan media lingkungan sekitar sekolah siswa 

lebih mudah dalam menulis karangan deskripsi.     

 
2. Perubahan Sikap dan Perilaku Siswa Dalam Pembelajaran Menulis 

Karangan Deskripsi dengan Media Lingkungn Sekitar Sekolah 

Perubahan sikap siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

meliputi dua pertemuan yaitu siklus I dan silkus II. 

Perubahan sikap yang didapat dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 31 Purworejo. Hasil nontes pada 

siklus I dan II diperoleh dari hasil observasi, jurnal, dan dokumentasi. 

a. Hasil Observasi 

Observasi siklus I dan II dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

31 Purworejo selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku belajar siswa 

secara keseluruhan.  

Pada kegiatan observasi, peneliti mencatat aktivitas siswa secara 

keseluruhan selama melaksanakan proses pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan observasi 

dilakukan dengan tujuan mengetahui respon perilaku belajar siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media 
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lingkungan sekitar sekolah. Hasil observasi siklus I dan II dapat dilihat pada 

tabel 11. 

Tabel 11. Perbandingan Hasil Observasi Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

No Aspek yang 
diobservasi 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

 
Frekuensi 

 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

 
Persentase 

(%) 
Frekuensi 

 
Persentase 

(%) 

Positif 

1 

Siswa 
memperhatikan 
dan merespon 
dengan antusias 

23 71,8% 

27 84,3% 32 100% 

2 

Siswa 
berpartisipasi 
secara aktif 
dalam diskusi 
kelas 

20 62,5% 

23 71,8% 30 93,7% 

3 

Siswa merespon 
positif terha-dap 
media 
lingkungan 
sekitar sekolah 

27 84.3% 

30 93,7% 32 100% 

4 

Siswa aktif 
menjawab dan 
selalu bertanya 
apabila me-
nemukan 
kesulitan 

20 62,5% 

22 68,7% 30 93,7% 

5 

Siswa menulis 
karangan 
deskripsi dengan 
sikap dan 
perilaku yang 
baik 

25 78,1% 

27 84,3% 32 100% 

Negatif 

6 
Siswa 
menyepelekan 
guru 

9 28,1% 
5 15,6% 0 0% 

7 

Siswa cenderung 
pasif dalam 
kegiatan menulis 
karangan 
deskripsi 

12 37,5% 

9 28,1% 2 6,2% 

8 

Siswa merespon 
negatif ter-hadap 
media 
lingkungan 
sekiatr sekolah 

5 15,6% 

2 6,2% 0 0% 

9 

Siswa pasif dan 
malas bertanya 
mengenai materi 
menulis karangan 
deskripsi 

12 62,5% 

10 31,2% 2 6,2% 

10 

Siswa melihat 
pekerjaan te-man 
saat mengerjakan 
tes 

7 21,8% 

5 15,6% 0 0% 
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1) Prasiklus 

Pada lembar hasil observasi prasiklus, peneliti dapat mengetahui kondisi 

perilaku siswa dalam menerima pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Selama pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Hal ini disebabkan media pembelajaran yang digunakan peneliti merupakan hal 

yang baru bagi siswa sehingga perlu adanya penyesuaian baik dengan media 

pembelajaran maupun dengan peneliti sebagai pendidik.   

Hasil observasi pada prasiklus dalam aspek positif diperoleh 23 siswa 

atau sebesar 71,8% yang memperhatikan dan merespon dengan antusias, 20 

siswa atau sebesar 62,5% yang aktif berpartisipasi dalam berdiskusi, 27 siswa 

atau sebesar 84,3% merespon positif terhadap metode yang digunakan guru, 20 

siswa atau sebesar 62,5% yang aktif menjawab dan selalu bertanya apabila 

menemukan kesulitan, dan 25 siswa atau sebesar 78,1% yang menulis puisi 

dengan perilaku yang baik. 

Pada aspek negatif diperoleh 9 siswa atau sebesar 28,1% yang 

menyepelekan guru, 12 siswa atau sebesar 37,5% yang cenderung pasif, 5 

siswa atau sebesar 15,6% yang merespon negatif terhadap metode yang 

digunakan guru, 12 siswa atau atau sebesar 62,5% yang pasif bertanya 

mengenai materi menulis karangan deskripsi, dan 7 siswa atau sebesar 21,8% 

yang melihat pekerjaan teman pada saat mengerjakan tes. 

Kesimpulan hasil observasi pada prasiklus diperoleh bahwa pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah belum 
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mempengaruhi belajar siswa dan siswa belum begitu antusias dan bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran menulis  karangan deskripsi. Pada saat 

pembelajaran berlangsung, perilaku negatif siswa dalam menulis karangan 

deskripsi banyak ditemukan. Contohnya, masih banyak siswa yang merespon 

negatif pada pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah, siswa lebih suka bercanda dan berbicara sendiri 

saat guru menjelaskan materi. Tampak pula siswa yang belum aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan beberapa siswa masih belum percaya diri dalam 

mengerjakan tes prasiklus. Jadi, dengan dilaksanakan kegiatan observasi dapat 

diketahui bahwa perilaku belajar siswa masih perlu diperbaiki. Peneliti harus 

memperbaiki rencana pembelajaran untuk mengatasi masalah yang ada pada 

prasiklus sehingga pembelajaran menulis karangan deskripsi menjadi lebih 

baik pada siklus berikutnya. 

2) Siklus I 

Pada lembar hasil observasi siklus I, peneliti dapat mengetahui kondisi 

perilaku siswa dalam menerima pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Selama pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Hal ini disebabkan media pembelajaran yang digunakan peneliti merupakan hal 

yang baru bagi siswa sehingga perlu adanya penyesuaian baik dengan media 

pembelajaran maupun dengan peneliti sebagai pendidik.   

Hasil observasi pada siklus I dalam aspek positif diperoleh 27 siswa atau 

sebesar 84,3% yang memperhatikan dan merespon dengan antusias, 23 siswa 
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atau sebesar 71,8% yang aktif berpartisipasi dalam berdiskusi, 30 siswa atau 

sebesar 93,7% merespon positif terhadap metode yang digunakan guru, 22 

siswa atau sebesar 68,7% yang aktif menjawab dan selalu bertanya apabila 

menemukan kesulitan, dan 27 siswa atau sebesar 84,3% yang menulis puisi 

dengan perilaku yang baik. 

 Pada aspek negatif diperoleh 5 siswa atau sebesar 15,6% yang 

menyepelekan guru, 9 siswa atau sebesar 28,1% yang cenderung pasif, 2 siswa 

atau sebesar 6,2% yang merespon negatif terhadap metode yang digunakan 

guru, 10 siswa atau atau sebesar 32,2% yang pasif bertanya mengenai materi 

menulis puisi, dan 5 siswa atau sebesar 15,6% yang melihat pekerjaan teman 

pada saat mengerjakan tes. 

Kesimpulan hasil observasi pada siklus I diperoleh bahwa pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah 

mempengaruhi belajar siswa dan siswa sangat antusias dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran menulis  karangan deskripsi, beberapa siswa mulai 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Namun, pada saat pembelajaran 

berlangsung perilaku negatif siswa dalam menulis karangan deskripsi dengan 

media lingkungan sekitar sekolah banyak ditemukan. Contohnya, masih 

banyak siswa yang merespon negatif pada pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah, siswa lebih suka bercanda 

dan berbicara sendiri saat guru menjelaskan materi. Tampak pula siswa yang 

belum aktif dalam kegiatan pembelajaran dan beberapa siswa masih belum 

percaya diri dalam mengerjakan tes siklus I. Jadi, dengan dilaksanakan 
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kegiatan observasi dapat diketahui bahwa perilaku belajar siswa masih perlu 

diperbaiki. Peneliti harus memperbaiki rencana pembelajaran untuk mengatasi 

masalah yang ada pada siklus I sehingga pembelajaran menulis karangan 

deskripsi menjadi lebih baik pada siklus berikutnya. 

 

3) Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II diketahui perilaku siswa pada 

proses pembelajaran menulis karangan deskripsi sudah baik. Pada proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi perilaku positif siswa pada saat 

pembelajaran meningkat dan perilaku negatif siswa berkurang.   

Hasil observasi pada siklus II dalam aspek positif diperoleh 32 siswa atau 

sebesar 100% yang memperhatikan dan merespon dengan antusias, 30 siswa 

atau sebesar 93,7% yang aktif berpartisipasi, 32 siswa atau sebesar 100% 

merespon positif terhadap media yang digunakan guru, 30 siswa atau sebesar 

93,7% yang aktif menjawab dan selalu bertanya apabila menemukan kesulitan, 

dan 32 siswa atau sebesar 100% yang menulis karangan deskripsi dengan 

perilaku yang baik. 

Pada aspek negatif tidak ada siswa yang menyepelekan guru, tidak ada 

siswa yang cenderung pasif, 2 siswa atau sebesar 6,2% yang merespon negatif 

terhadap media yang digunakan guru, tidak ada siswa yang pasif bertanya 

mengenai materi menulis karangan deskripsi, dan 2 siswa atau sebesar 6,2% 

yang melihat pekerjaan teman pada saat mengerjakan tes. 
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Kesimpulan hasil observasi pada siklus II diperoleh bahwa pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah sangat 

mempengaruhi belajar siswa. Pada saat peneliti memilih media lingkungan 

sekitar sekolah, siswa terlihat bersemangat dan antusias. Setelah peneliti mulai 

memberikan tugas menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah, siswa aktif bertanya jika mengalami kesulitan, dan aktif dalam 

mengerjakan tugas menulis karangan deskripsi.   

b) Jurnal 

Hasil jurnal siswa menunjukkan bahwa siswa yang menyatakan perasaan 

senang selama mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi sebanyak 

32 siswa atau sebesar 100% dan siswa yang menyatakan perasaan tidak senang 

selama mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi tidak ada. Siswa 

yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam menulis 

karangan deskripsi sebanyak 25 siswa atau sebesar 78,13% dan siswa yang 

menyatakan kesulitan dalam menulis karangan deskripsi sebanyak 7 siswa atau 

sebesar 21,87%. Siswa yang memberikan tanggapan baik atau menyukai 

pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan 

sekitar sekolah yang digunakan oleh penulis sebanyak 32 siswa atau sebesar 

100% dan siswa yang memberikan tanggapan kurang baik atau tidak menyukai 

pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan 

sekitar sekolah sebesar 0%.  

Siswa yang memberikan kesan positif terhadap gaya mengajar yang 

dilakukan oleh penulis sebanyak 32 siswa atau sebesar 100% dan siswa yang 
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memberikan kesan negatif terhadap gaya mengajar yang dilakukan oleh penulis 

sebesar 0%. Siswa yang memberikan saran yang membangun dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan media lingkungan 

sekitar sekolah sebanyak 32 siswa atau sebesar 100% dan siswa yang 

memberikan saran yang kurang membangun dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah sebesar 

0%. Siswa yang mengungkapkan bahwa dengan menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dapat membantu mereka menulis karangan deskripsi dengan mudah sebanyak 

32 siswa atau sebesar 100% dan siswa yang mengungkapkan bahwa 

penggunaan media lingkungan sekitar sekolah dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi tidak membantu siswa menulis karangan deskripsi dengan 

mudah justru siswa merasa kesulitan dengan menggunakan media lingkungan 

sekitar sekolah sebesar 0%. 
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Tabel 12. Perbandingan Jurnal Siswa terhadap Pembelajaran Pada Siklus I 

 

No ASPEK 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban 

 

Ya 

Pers
enta
se 

Tid
ak 

Pers
enta

se 
Ya Perse

ntase 
Tid
ak 

Pers
entas

e 
Ya 

Per
sent
ase 

Tid
ak 

Per
sent
ase 

1 Menurut saya pelajaran 
menulis karangan 
deskripsi sangat 
menyenangkan. 

22 68,7
% 

10 31,2
% 

25 78,1
% 

7 21,9
% 

32 
100 
% 

0 0 % 

2 Penggunaan media 
lingkungan sekitar 
sekolah dalam 
pembelajaran menulis 
karangan deskripsi 
mudah dimengerti. 

25 78,1
% 

7 21,9
% 

28 87,5
% 

4 12,5
% 

31 
97
% 

1 3 % 

3 Saya senang dan 
tertarik dalam pelajaran 
menulis karangan 
deskripsi dengan media 
lingkungan sekitar 
sekolah. 

28 87,5
% 

4 12,5
% 

30 93,7
% 

2 6,25
% 

32 
100 
% 

0 0 % 

4 Saya mudah 
berimajinasi saat 
menulis karangan 
deskripsi dengan media 
lingkungan sekitar 
sekolah. 

18 56,2
% 

14 43,7
% 

21 65,6
% 

11 34,4
% 

31 
93,
9 
% 

2 
6,0
6% 

5 Dengan menggunakan 
media lingkungan 
sekitar sekolah, saya 
mendapat pengalaman 
langsung dalam 
menulis karangan 
deskripsi. 

28 87,5
% 

4 12,5
% 

30 93,7
% 

2 6,3
% 

32 
100 
% 

0 0 % 

6 Saya merasa bosan 
dengan kegiatan 
menulis karangan 
deskripsi dengan media 
lingkungan sekitar 
sekolah. 

9 28,1
% 

23 71,9
% 

5 15,6
% 

27 84,4 
% 

0 0 32 
100 
% 

7 Saya kurang paham 
tentang langkah-
langkah menulis 
karangan deskripsi 
dengan media 

10 31,2
% 

12 37,5
% 

8 25 % 24 75 
% 

2 
6,0
6% 

31 
93,
9 % 
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lingkungan sekitar 
sekolah. 

8 Menurut saya menulis 
karangan deskripsi 
dengan media 
lingkungan sekitar 
sekolah itu sangat 
monoton. 

15 46,8
% 

17 53,1
% 

9 28,1 
% 

23 71,9
% 

1 
3 
% 

31 
97 
% 

9 Saya merasa sulit 
melakukan kegiatan 
menulis karangan 
deskripsi dengan 
lingkungan sekitar 
sekolah. 

8 25% 24 75
% 

6 18,7 
% 

27 81,3
% 

1 3% 31 
97 
% 

10 Penjelasan guru tentang 
langkah-langkah 
menulis karangan 
deskripsi dengan media 
lingkungan sekitar 
sekolah sulit dipahami. 

6 18,7
% 

27 81,3
% 

3 9,3% 29 93,7
% 

0 
0 
% 

32 
100 
% 

 

Dari hasil tabel jurnal siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah pada siswa dapat dijelaskan 

sebagai berikut ini. 

a) Prasiklus 

(1) Menurut saya, pelajaran menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah menyenangkan dengan jawaban ya 

memperoleh respon 22 siswa atau sebesar 68,7% dan pada jawaban tidak 

memperoleh respon 10 siswa atau sebesar 31,2%. 

(2) Penggunaan media lingkungan sekitar sekolah dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi mudah dimengerti dengan jawaban ya 

memperoleh respon 25 siswa atau sebesar 78,1% dan pada jawaban tidak 

memperoleh respon 7 siswa atau sebesar 21,9%. 
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(3) Saya senang dan tertarik dalam pelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah dengan jawaban ya diperoleh 

respon 28 siswa atau sebesar 87,5% dan pada jawaban tidak diperoleh 

respon 4 siswa atau sebesar 12,5%. 

(4) Saya mudah berimajinasi saat menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 18 siswa atau 

sebesar 56,2% dan pada jawaban tidak diperoleh respon 14 siswa atau 

sebesar 43,7%. 

(5) Saya mendapat pengalaman langsung dalam menulis karangan deskripsi 

dengan medialingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 28 

siswa atau sebesar 87,5% dan pada jawaban tidak didiperoleh 4 siswa atau 

sebesar 12,5%. 

(6) Saya merasa bosan dengan kegiatan menulis karangan deskripsi dengan 

media lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh respon 9 

siswa atau sebesar 28,1% dan pada jawaban tidak memperoleh respon 23 

siswa atau sebesar 71,9%. 

(7) Saya kurang paham tentang langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 

respon 10 siswa atau sebesar 31,2% dan pada jawaban tidak diperoleh 

respon 12 siswa atau sebesar 27,5%. 

(8) Menurut saya menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah itu sangat monoton pada jawaban ya diperoleh respon 15 
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siswa atau sebesar 46,8% dan pada jawaban tidak diperoleh 17 siswa atau 

53,1%. 

(9) Saya merasa sulit melakukan kegiatan menulis karangan deskripsi dengan 

lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh respon 8 atau 

sebesar 25% dan pada jawaban tidak diperoleh 24 siswa atau sebesar 75%. 

(10)  Penjelasan guru tentang langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah sulit dipahami pada jawaban ya 

diperoleh 6 siswa atau sebesar 18,7% dan pada jawaban tidak diperoleh 

respon 27 siswa atau sebesar 81.3%. 

Berdasarkan jurnal siswa tersebut diperoleh bahwa menulis karangan 

deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah sangat monoton dan siswa 

kesulitan dalam menyusun kalimat menjadi karangan, sehingga pada siklus 

berikutnya harus lebih ditingkatkan agar hasilnya menjadi lebih baik. 

 

b) Siklus I 

(1) Menurut saya, pelajaran menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah menyenangkan dengan jawaban ya 

memperoleh respon 25 siswa atau sebesar 78,1% dan pada jawaban tidak 

memperoleh respon 7 siswa atau sebesar 21,9%. 

(2) Penggunaan media lingkungan sekitar sekolah dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi mudah dimengerti dengan jawaban ya 

memperoleh respon 28 siswa atau sebesar 87,5% dan pada jawaban tidak 

memperoleh respon 4 siswa atau sebesar 12,5%. 
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(3) Saya senang dan tertarik dalam pelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah dengan jawaban ya diperoleh 

respon 30 siswa atau sebesar 93,7% dan pada jawaban tidak diperoleh 

respon 2 siswa atau sebesar 6,3%. 

(4) Saya mudah berimajinasi saat menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 21 siswa atau 

sebesar 65,6% dan pada jawaban tidak diperoleh respon 11 siswa atau 

sebesar 34,4%. 

(5) Saya mendapat pengalaman langsung dalam menulis karangan deskripsi 

dengan medialingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 30 

siswa atau sebesar 93,7% dan pada jawaban tidak didiperoleh 2 siswa atau 

sebesar 6,3%. 

(6) Saya merasa bosan dengan kegiatan menulis karangan deskripsi dengan 

media lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh respon 5 

siswa atau sebesar 15,6% dan pada jawaban tidak memperoleh respon 27 

siswa atau sebesar 84,44%. 

(7) Saya kurang paham tentang langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 

respon 8 siswa atau sebesar 25% dan pada jawaban tidak diperoleh respon 

24 siswa atau sebesar 75%. 

(8) Menurut saya menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah itu sangat monoton pada jawaban ya diperoleh respon 9 
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siswa atau sebesar 28,1% dan pada jawaban tidak diperoleh 23 siswa atau 

71,9%. 

(9) Saya merasa sulit melakukan kegiatan menulis karangan deskripsi dengan 

lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh respon 6 atau 

sebesar 18,7% dan pada jawaban tidak diperoleh 26 siswa atau sebesar 

81,3%. 

(10)  Penjelasan guru tentang langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah sulit dipahami pada jawaban ya 

diperoleh 3 siswa atau sebesar 9,3% dan pada jawaban tidak diperoleh 

respon 29 siswa atau sebesar 90.7%. 

Berdasarkan jurnal siswa tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah lebih mudah 

dan menyenangkan, karena dengan menggunakan media lingkungan sekitar 

sekolah, siswa lebih mudah menyusun kata-kata kedalam karangan. Namun, dari 

hasil jurnal siswa juga diperoleh bahwa menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah sangat monoton dan siswa kesulitan dalam menyusun 

kalimat menjadi karangan, sehingga pada siklus berikutnya harus lebih 

ditingkatkan agar hasilnya menjadi lebih baik. 

 

c) Siklus II 

Dari hasil tabel minat siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah pada siswa dapat dijelaskan 

sebagai berikut ini. 
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(1) Menurut saya, pelajaran menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekolah dengan jawaban ya memperoleh respon 33 siswa atau 

sebesar 100% dan pada jawaban tidak memperoleh respon 0. 

(2) Penggunaan media lingkungan sekolah dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi mudah dimengerti dengan jawaban ya memperoleh 

respon 32 siswa atau sebesar 97% dan pada jawaban tidak memperoleh 

respon 1 siswa atau sebesar 3%. 

(3) Saya senang dan tertarik dalam pelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah dengan jawaban ya diperoleh 

respon 33 siswa atau sebesar 100% dan pada jawaban tidak diperoleh 

respon 0. 

(4) Dengan menggunakan media lingkungan sekitar sekolah, saya mudah 

berimajinasi dalam menulis karangan deskripsi pada jawaban ya diperoleh 

31 siswa atau sebesar 93,9% dan pada jawaban tidak diperoleh respon 2 

siswa atau sebesar 6,06%. 

(5) Saya mendapat pengalaman langsung dalam menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 33 

siswa atau sebesar 100% dan pada jawaban tidak diperoleh 0 siswa, pada 

poin. 

(6) Saya merasa bosan dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 

respon 0 siswa dan pada jawaban tidak memperoleh respon 33 siswa atau 

sebesar 100%. 
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(7) Saya kurang paham dengan pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh 

respon 2 siswa atau sebesar 6,06% dan pada jawaban tidak diperoleh 

respon 31 siswa atau sebesar 93,9%. 

(8) Menurut saya, menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan 

sekitar sekolah sangat monoton pada jawana ya diperoleh respon 1 siswa 

atau sebesar 3% dan pada jawaban tidak diperoleh 32 siswa atau 97%. 

(9) Saya merasa kesulitan menulis karangan deskripsi dengan media 

lingkungan sekitar sekolah pada jawaban ya diperoleh respon 1 atau 

sebesar 3% dan pada jawaban tidak diperoleh 32 siswa atau sebesar 97%. 

(10)  Penjelasan guru tentang langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah sulit dipahami pada jawaban ya 

diperoleh 0 siswa dan pada jawaban tidak diperoleh respon 33 siswa atau 

sebesar 100%. 

Berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah, siswa 

terlatih dan lebih mudah dalam menulis karangan deskripsi. Dengan 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah siswa mendapat pengalaman baru 

dalam menulis karangan deskripsi dan mudah menyusun kata-kata menjadi 

karangan. Siswa merasa senang dengan mengunakan media lingkungan sekitar 

sekolah, siswa dapat kreatif menulis karangan deskripsi sendiri. 
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3) Dokumentasi 

Hasil dokumentasi pada siklus I dan II pada pembelajaran menulis 

karangan deskripsi diperoleh dari hasil kegiatan menulis karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah, keadaan siswa pada saat 

mengerjakan tugas menulis karangan deskripsi, siswa terlihat sangat serius dan 

bersemangat mengerjakan tugas menulis karangan deskripsi. Hasil 

dokumentasi siklus I dan II dapat dilihat pada lampiran. 

 

3. Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskrispi Setelah Menerima 
Pembelajaran dengan Media Lingkungan Sekitar Sekolah 

Pembahasan hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh, meliputi hasil prasiklus, siklus I, dan siklus II. Penelitian tindakan 

kelas ini dilakukan dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Pembahasan hasil 

penelitian ini meliputi hasil tes dan nontes. Hasil tes mengacu pada nilai hasil 

keterampilan menulis karangan deskripsi yang dicapai siswa. Untuk hasil 

nontes diperoleh dari hasil observasi, jurnal, dan dokumentasi. 

Kemampuan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah meliputi tiga tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan 

siklus II. 

 

a. Prasiklus 

Hasil tes prasiklus adalah kemampuan menulis karangan deskripsi 

siswa sebelum dilakukan tindakan penelitian. Hasil tes prasiklus dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui keadaan awal kemampuan menulis 
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karangan deskripsi siswa kelas VIII B  SMP Negeri 31 Purworejo tahun 

pelajaran 2011/2012. Tes prasiklus yang dilakukan adalah menulis karangan 

deskripsi dengan tema bebas. Hasil tes menulis pada prasiklus dapat dilihat 

pada tabel 13 sebagai berikut. 

Tabel 13. Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Prasiklus 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
1. Sangat baik 84 – 100 - - - 

X = 
32

1966
 

     = 61,44 

2. Baik 73 – 83 - - - 
3. Cukup 62 – 72 17 1119 53,13% 
4. Kurang 51 – 61 15   847 46,87% 
5. Sangat 

kurang 
0 – 50 - - - 

 Jumlah 32 1966 100% 61,44 
 

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 31 Purworejo dalam menulis karangan deskripsi dapat dikatakan kurang. 

Hal ini terlihat dari rata-rata nilai yaitu 61. Rincian data tersebut dijelaskan 

sebagai berikut. Dari jumlah keseluruhan 32 siswa, 17 di antaranya atau sebesar 

53,13 % termasuk kategori cukup dengan nilai antara 62-72. Sedangkan, 

kategori kurang dengan nilai 51- 61 dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 46,87 %. 

Sementara itu, tidak ada siswa yang berhasil mendapat nilai dalam kategori 

sangat baik. Kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi sudah cukup, 

hanya saja perlu peningkatan lagi agar hasil yang dicapai siswa lebih maksimal.  

 

b. Siklus I 

Hasil tes menulis karangan deskripsi siklus I ini merupakan data awal 

setelah diberlakukannya tindakan pembelajaran menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah. Adapun kriteria penilaian pada siklus I ini meliputi 
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10 aspek penilaian kemampuan menulis karangan deskripsi diantaranya 

sebagai berikut. 

Tabel 14. Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siklus I 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
1. Sangat baik 84 – 100 2 170   6,25% 

X = 
32

2212
 

     = 69,13 

2. Baik 73 – 83 10 766 31,25% 
3. Cukup 62 – 72 12 820 37,50% 
4. Kurang 51 – 61 8 456 25,00% 
5. Sangat 

kurang 
0 – 50 - - - 

 Jumlah 32 2212 100% 69,13 
 

Data pada tabel 14 di atas menunjukkan bahwa tes kemampuan menulis 

karangan deskripsi siswa secara klasikal mencapai nilai rata-rata 69,13. Rata-rata 

skor pada siklus I ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,69 dibandingkan 

dengan rata-rata pada prasiklus. Dari 32 siswa, 2 siswa atau sebesar 6,25 % yang 

berhasil meraih predikat sangat baik. Sementara itu, siswa yang meraih predikat 

baik sejumlah 10 siswa atau sebesar 31,25 % yaitu dengan nilai antara 73-83. 

Selanjutnya, sebanyak 12 siswa atau 37,50% berada pada kategori cukup. Siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori kurang sebanyak 8 siswa atau sebesar 

25,00 % dan tidak ada satu siswa pun yang mendapat nilai dengan kategori 

sangat kurang. Masih kurang maksimalnya kemampuan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dimungkinkan karena media pembelajaran yang digunakan 

guru belum mampu diikuti dengan baik oleh siswa. Siswa masih butuh 

penyesuaian dengan media yang digunakan oleh penulis yaitu media lingkungan 

sekitar sekolah. 
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c. Siklus II 

Tabel 15 Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siklus II 

No Keterangan Interval Frekuensi Nilai % Keterangan 
1. Sangat baik 84 – 100 5 422 16,12% 

X = 
32

2366
 

     = 73,93 

2. Baik 73 – 83 15 1149 45,16% 
3. Cukup 62 – 72 12 795 38,70% 
4. Kurang 51 – 61 - `- - 
5. Sangat 

kurang 
0 – 50 - - - 

 Jumlah 32 2366 100% 73,93 
 

Data tabel 15 menunjukkan peningkatan rata-rata skor siswa dalam 

menulis karangan deskripsi setelah digunakan media lingkungan sekitar 

sekolah. Rata-rata skor yang dicapai siswa pada siklus II ini sebesar 73,93 dan 

masuk kategori baik. Rata rata skor pada siklus II ini menunjukkan 

peningkatan sebesar 5,06 dibandingkan dengan rata-rata skor pada siklus I dan 

14,51 dibandingkan dengan rata-rata skor pada prasiklus. Pada siklus II ini, 

siswa yang mengikuti proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

sebanyak 31 dan tidak ada siswa yang absen. Nilai dengan kategori sangat baik 

dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 16,12 %. Kategori baik sebanyak 14 siswa 

atau sebesar 45,16 %. Kategori cukup sebanyak 12 siswa atau sebesar 38,70 % 

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

mendapatkannya.  

Hasil tes menulis karangan deskripsi kemudian direkap untuk 

mendapatkan hasil keseluruhan dari tes menulis karangan deskripsi. Hasil tes 

menulis karangan deskpisi dapat dilihat pada tabel 21 di bawah ini. 
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Tabel 16. Hasil Tes Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Prasiklus, 
Siklus I, dan Siklus II 

 

Aspek 

Rata – rata Peningkatan 

PS SI SII 
PS – S1 SI – SII PS - SII 

Poin Poin Poin 

1 2,91 3,28 3,31 0,37 0,03 0,40 

2 2,63 3,16 3,28 0,53 0,12 0,65 

3 2,84 2,88 3,03 0,04 0,15 0,19 

4 2,66 2,94 3,12 0,28 0,18 0,46 

5 3,31 3,31 3,47 0,00 0,16 0,16 

6 9,03 10,53 11,03 1,50 0,50 2,00 

7 8,91 10,47 11,60 1,56 1,13 2,69 

8 9,53 11,06 12 1,53 0,94 2,47 

9 9,50 10,94 11,38 1,44 0,44 1,88 

10 10,13 10,56 11,72 0,43 1,16 1,59 

NA 61,44 69,13 73,93 7,68 4,81 12,49 
 
 
Keterangan : 

1  = Kesesuaian antara judul dengan isi 

2  = Diksi / pemilihan kata 

3  = Ejaan dan tanda baca 

4  = Kerapian tulisan 

5  = Kohesi dan koherensi 

6  = Imajinasi 

7  = Keterlibatan pancaindera 

8  = Menunjukkan objek yang ditulis 

9  = Memusatkan uraian pada objek yang ditulis 

10  = Kesan hidup 

PS  = Prasiklus 

S I  = Siklus I 

S II  = Siklus II 

NA  = Nilai akhir (Nilai komulatif menulis karangan deskripsi) 
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Berdasarkan rekapitulasi data hasil tes kemampuan menulis karangan 

deskripsi dari prasiklus, siklus I, dan siklus II, dapat dijelaskan bahwa 

kemampuan siswa pada setiap penilaian menulis karangan deskripsi ada yang 

meningkat dan ada yang menurun. Uraian atas tabel 16 tersebut dijelaskan 

secara rinci sebagai berikut. 

Hasil prasiklus menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa 

sebesar 61,44 dari rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan menulis 

karangan deskripsi siswa masih cukup karena berada pada rentang nilai 62 - 72. 

Rata-rata tersebut berasal dari jumlah skor rata-rata masing-masing aspek. Pada 

prasiklus, aspek kesesuaian judul dengan isi sebesar 2,91. Pada aspek diksi atau 

pemilihan kata sebesar 2,63. Aspek ejaan dan tanda baca sebesar 2,84. Aspek 

kerapian tulisan sebesar 2,66. Aspek kohesi dan koherensi sebesar 3,31. Aspek 

imajinasi sebesar 9,03. Aspek keterlibatan pancaindera sebesar 8,91. Aspek 

menunjukkan objek yang ditulis sebesar 9,53. Aspek memusatkan uraian pada 

objek yang ditulis 9,50 dan aspek yang terakhir yaitu kesan hidup sebesar 10,13. 

Kemampuan menulis karangan deskripsi belum mencapai kategori baik. Untuk 

itu, perlu ditingkatkan lagi pada siklus I peneliti menggunakan media lingkungan 

sekitar sekolah dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi agar nilai yang 

dicapai siswa dapat meningkat. 

Hasil tes menulis karangan deskripsi siklus I dengan nilai rata-rata klasikal 

mencapai 69,13. Rata-rata tersebut diperoleh dari skor rata-rata tiap aspek pada 

penelitian kemampuan menulis karangan deskripsi. Pada aspek kesesuaian judul 

dengan isi sebesar 3,28 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan 
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sebesar 0,37 poin bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. Aspek diksi 

atau pemilihan kata sebesar 3,16 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 0,53 poin bila dibanding dengan hasil pada prasiklus. Aspek 

ejaan dan tanda baca sebesar 2,88 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 0,04 poin bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. 

Aspek kerapian tulisan sebesar 2,94 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 0,28 poin bila dibanding dengan hasil pada prasiklus. Aspek 

kohesi dan koherensi sebesar 3,31 dari hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi 

peningkatan bila dibanding dengan hasil pada prasiklus. Aspek imajinasi sebesar 

10,53 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,50 poin bila 

dibanding dengan hasil pada prasiklus. Aspek keterlibatan pancaindera sebesar 

10,47 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,56 poin bila 

dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. Aspek menunjukkan objek yang 

ditulis sebesar 11,06 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 

1,53 poin bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. Memusatkan uraian 

pada objek yang ditulis sebesar 10,94 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 1,44 poin bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. 

Aspek kesan hidup sebesar 10,56 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 0,43 poin bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa per aspek 

penilaian kemampuan menulis karangan deskripsi sudah banyak mengalami 

peningkatan. 
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Hasil tes menulis karangan deskripsi pada siklus II didapat nilai rata-rata 

sebesar 73,93. Pencapaian skor tersebut berarti sudah memenuhi target yang 

ditentukan oleh penulis. Dengan demikian, tindakan siklus III tidak perlu 

dilakukan. Hasil pemerolehan nilai dari masing-masing aspek pada siklus II 

diuraikan sebagai berikut. 

Berdasarkan aspek kesesuaian judul dengan isi diperoleh skor rata-rata 

sebesar 3,31 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,03 

poin dari hasil siklus I dan 0,40 poin dari hasil prasiklus. Aspek diksi atau 

pemilihan kata diperoleh skor rata-rata sebesar 3,28 dari hasil tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,12 dari hasil siklus I dan 0,65 poin 

dari hasil prasiklus. Aspek ejaan dan tanda baca diperoleh skor rata-rata sebesar 

3,03 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,15 poin dari 

hasil siklus I dan 0,19 poin dari hasil prasiklus. Aspek kerapian tulisan sebesar 

3,12 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,18 poin dari 

hasil siklus I dan 0,46 poin dari hasil prasiklus. Aspek kohesi dan koherensi 

diperoleh skor rata-rata sebesar 3,47 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi 

peningkatan sebesar 0,16 poin dari hasil siklus I dan tidak terjadi peningkatan 

dari hasil prasiklus. Aspek imajinasi  diperoleh skor rata-rata sebesar 11,03 dari 

hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,50 poin dari hasil 

siklus I dan 2,00 poin dari hasil prasiklus. 

Sementara itu, aspek keterlibatan pancaindera diperoleh skor rata-rata 

sebesar 11,60 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,13 

poin dari hasil siklus I dan 2,69 poin dari hasil prasiklus. Aspek menunjukkan 
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objek yang ditulis diperoleh skor rata-rata sebesar 12 dari hasil tersebut 

menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,94 poin dari hasil siklus I dan 2,47 

poin dari hasil prasiklus. Memusatkan uraian pada objek yang ditulis diperoleh 

skor rata-rata sebesar 11,38 dari hasil tersebut menunjukkan terjadi peningkatan 

sebesar 0,44 poin dari hasil siklus I dan 1,88 poin dari hasil prasiklus. Aspek 

yang terakhir yaitu kesan hidup diperoleh skor rata-rata sebesar 11,72 dari hasil 

tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,16 poin dari hasil siklus I 

dan 1,59 poin dari hasil prasiklus. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan terjadi peningkatan yang 

melonjak pada prasiklus ke siklus I yaitu pada aspek keterlibatan pancaindera. 

Hal itu disebabkan, karena pada umumnya siswa sudah mampu menguasai 

pancaindera mereka dengan baik dan sudah bisa menuangkannya ke dalam 

bentuk paragraf deskripsi. selain itu, pada siklus I ke siklus II juga terjadi 

peningkatan yang besar yaitu pada aspek diksi atau pemilihan kata, karena siswa 

pada umumnya sudah dapat memilih kata atau diksi yang tepat dalam membuat 

kalimat ke dalam bentuk karangan deskripsi, sehingga pembaca dapat merasakan 

apa yang dilukiskan oleh penulis (siswa). Untuk aspek Ejaan dan tanda baca juga 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari prasiklus ke siklus II, karena 

pada umumnya siswa sudah belajar dari kesalahan yaitu pada siklus I dan untuk 

siklus II mereka berusaha untuk memperbaikinya dengan memperhatikan ejaan 

dan tanda baca yang benar. 

Hasil tes menulis karangan deskrispi yang ditulis siswa tidak hanya 

mengalami peningkatan saja, namun ada beberapa aspek yang mengalami 
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penurunan. Untuk aspek kerapian tulisan pada prasiklus ke siklus I terjadi 

penurunan yang besar. Hal itu disebabkan, karena siswa kurang memperhatikan 

kerapian tulisan dan mereka mengganggap kerapian tulisan itu tidak penting 

justru yang terpenting itu adalah isi karangan yang mereka tulis. Aspek 

keterlibatan pancaindera pada siklus I ke siklus II juga terjadi penurunan bila 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada prasiklus ke siklus I, karena 

sebagian besar siswa kurang menyukai objek yang berubah, sehingga mereka 

kurang menguasai pancaindera secara keseluruhan. Aspek terakhir yang 

mengalami penurunan adalah aspek imajinasi, karena pada Siklus II imajinasi 

atau daya khayal mereka juga berpengaruh pada objek yang mereka amati. 

Sebagian besar siswa kurang menyukai objek yang diberikan oleh guru. 
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Menulis Karangan Deskripsi 

Keterangan : 

1 : Prasiklus 

2 : Siklus I 

3 : Siklus II 
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Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

merupakan prestasi siswa yang patut dibanggakan. Sebelum diberlakukan 

tidakan siklus I maupun siklus II kemampuan siswa masih cukup, jadi penulis 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi diharapkan dengan media tersebut dapat terjadi peningkatan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media lingkungan 

sekitar sekolah yang diterapkan pada pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dapat membantu siswa dalam menulis karangan deskripsi lebih baik. Selain itu, 

kreativitas dan kerjasama siswa juga semakin baik. 

Diterapkan media lingkungan sekitar sekolah dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi kelas VIII B SMP Negeri 31 Purworejo terbukti mampu 

membantu, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Adanya 

penerapan media lingkungan sekitar sekolah ini dengan tujuan agar siswa 

mengalami proses pembelajaran yang tidak menjenuhkan. Lain halnya yang 

telah diajarkan oleh guru selama ini yaitu dengan cara mengajar guru yang 

monoton dan selalu belajar di dalam kelas saja sehingga siswa merasa bosan 

atau pun jenuh. Oleh karena itu, penulis menggunakan media lingkungan sekitar 

sekolah ini agar daya khayal dan daya cipta siswa dapat berkembang dengan 

melihat objek disekitar sekolah tanpa menghayal dan mengangan-angan saja, 

sehingga dengan objek tersebut siswa dapat menggambarkan sesuatu lebih jelas 

lagi dan lebih mengena. Pengetahuan yang diperoleh siswa pun menjadi lebih 

bermakna karena siswa memahami sendiri dan bukan sekedar transfer 
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pengetahuan dari guru ke siswa. Penulis dalam hal ini hanya bertindak sebagai 

fasilitator dan motivator dalam proses belajar-mengajar siswanya. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi ini 

diikuti pula dengan adanya perubahan perilaku siswa dari prasiklus sampai 

siklus II. Berdasarkan hasil nontes yaitu observasi, jurnal, dan dokumentasi 

(foto) pada sisklus I dapat disimpulkan bahwa kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar 

sekolah kurang begitu memuaskan. Sebagian siswa masih menunjukkan perilaku 

yang negatif dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan beberapa siswa yang terlihat ramai dan 

berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Namun, hal itu dapat diatasi oleh 

penulis. 

Kondisi yang bergambar pada siklus I tersebut merupakan permasalahan 

yang harus dipecahkan unuk upaya perbaikan pada siklus II. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus lebih matang dan diperbaharui lagi dari 

siklus I. Pada pembelajaran siklus II juga merupakan pertimbangan pendapat 

dari siswa yang tercantum pada jurnal, dan pengamatan guru. Dengan demikian, 

pembaharuan yang dilakukan diantaranya : (1) penulis memberikan motivasi 

kepada siswa, yaitu dengan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih santai 

sehingga siswa merasa senang untuk mengikuti pembelajaran; (2) penulis 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih objek yang mereka 

inginkan; (3) penulis memberikan perpanjangan waktu dalam mengerjakan 

tugas, agar hasil yang diperoleh siswa lebih baik. 
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Hasil dari penerapan perbaikan-perbaikan pada siklus II ini ternyata 

berdampak positif dan cukup memuaskan. Berdasarkan hasil observasi siklus II 

tergambar suasana kelas yang lebih kondusif. Siswa tampak lebih siap dalam 

mengikuti pembelajaran dengan segala tugas yang diberikan penulis. Siswa 

terlihat lebih senang dan menikmati pembelajaran yang disampaikan penulis 

Selain itu, siswa lebih aktif dan lebih kreatif dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan latihan, siswa semakin terlatih dan hasil siswa dalam menulis 

karangan deskripsi akan semakin baik. Kenyataan ini telah dibuktikan pada hasil 

tes menulis karangan deskripsi siswa dari prasiklus sampai siklus II yang 

semakin meningkat. Siswa pun menjadi semakin terampil dalam menulis 

karangan deskripsi. 

Berdasarkan serangkaian analisis data dan situasi pembelajaran di atas 

dapat dijelaskan bahwa perilaku siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi mengalami perubahan yang mengarah pada perilaku positif. Siswa 

semakin aktif dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Suasana kelas pun 

menjadi lebih aktif dan lebih hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

belajar menulis karangan deskripsi dengan media lingkungan sekitar sekolah 

sangat baik karena dapat membantu siswa untuk menulis karangan deskripsi 

yang lebih baik lagi, menambah wawasan, dan mengurangi kejenuhan siswa di 

dalam kelas dalam pembelajaran. Siswa memiliki pengalaman yang 

mengesankan dan bermakna bagi kehidupannya. Siswa pun menjadi lebih 

termotivasi dapat menulis karangan deskripsi yang lebih baik.       
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

 Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dari peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan 

media lingkungan sekitar sekolah sebagai berikut. 

1. Langkah-langkah pembelajaran menulis karangan deskripsi terdiri atas; 

prasiklus, siklus I, dan silkus II. Pada proses pembelajaran kegiatan 

prasiklus siswa menuls karangan deskripsi sesuai dengan karakteristik 

karangan deskripsi tanpa menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. 

Pada siklus I siswa menulis karangan deskripsi menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah yang telah ditentukan oleh guru antara lain; 

ruang laboraturium komputer, ruang perpustakaan, kantin sekolah, taman 

sekolah, dan ruang kelas. Selanjutnya pada siklus II siswa menulis karangan 

deskripsi dengan objek yang sama dengan siklus I, hanya saja perbedaannya 

pada siklus II ini temanya bebas. 

2. Minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

pada kegiatan prasiklus dapat diketahui di antaranya meliputi hasil 

observasi, jurnal, dan dokumentasi foto. Siswa mengalami perubahan 

perilaku positif terhadap proses pembelajaran menulis karangan deskripsi 

menggunakan media lingkungan sekitar sekolah. Hal ini dilihat dari hasil 

nontes siklus I dan siklus II. Hasil observasi pada siklus I, siswa masih 

cukup kurang dalam mengikuti pembelajaran, pada siklus II ini sebagian 
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besar sudah mulai mengikuti dan menikmati pembelajaran yang diterapkan 

oleh penulis derngan baik. Dokumentasi foto menunjukan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dan menjadi bukti bahwa telah 

dilaksanakan proses penelitian. 

3. Kemampuan siswa menulis karangan deskripsi menggunakan media 

lingkungan sekitar sekolah memperoleh nilai rata-rata pada prasiklus 

sebesar 61,44 termasuk kategori cukup baik, sedangkan nilai rata- rata pada 

siklus I mencapai 69,13, dan termasuk dalam kategori cukup baik. Pada 

siklus II, nilai rata- rata yang dicapai adalah 73,93. Peningkatan dari siklus I 

ke siklus II sebesar 73,94. Dengan demikian dapat dibuktikan  ada 

peningkatan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi menggunakan 

media lingkungan sekitar sekolah pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 31 

Purworejo . 

 

B. Saran 

 Saran yang diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan 

media lingkungan sekitar sekolah sebagai berikut. 

1. Bagi guru, media lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan sebagai salah 

satu media dalam menulis karangan deskripsi karena mampu memotivasi 

dan memudahkan siswa dalam menulis karangan deskripsi. 

2. Bagi siswa, harus banyak berlatih menulis karangan deskripsi dengan 

sungguh-sungguh khususnya dengan media lingkungan sekitar sekolah. Hal 
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ini sangat bermanfaat untuk menuangkan ide dan gagasan dalam 

mendeskripsikan sesuatu berdasarkan aturan penulisan.  

3. Bagi peneliti berikutnya, peningkatan keterampilan menulis karangan 

deskripsi menggunakan media lingkungan sekitar sekolah dapat dijadikan 

sebagai salah satu referensi untuk penelitian berikutnya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Kegiatan Awal Prasiklus 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 31 Purworejo 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : VIII/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Pertemuan   : ke-1 

 

A. Standar kompetensi   

Menulis Karangan Deskripsi 

 4.1. Menulis karangan deskripsi dengan bahasa yang hidup dan berpengaruh 

 

B. Kompetensi dasar      

4.1.2 Menulis karangan deskripsi dengan memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa 

yang baik dan benar 

 

C. Indikator                   

1. Mampu menulis pokok-pokok  karangan deskripsi  

2. Mampu secara rutin menuliskan karangan deskripsi dengan bahasa yang imajinatif  

 

   

 



D. Tujuan Pembelajaran 

1. Mendeskripsikan apa yang ada di lingkungan sekitar 

2. Memilih salah satu objek untuk ditulis menjadi karangan deskripsi 

3. Menulis paragraf-paragraf deskrispsi 

4. Menulis karangan deskripsi dengan pilihan kata yang tepat dan memberikan kesan hidup 

 

E. Materi Pokok 

Penulisan Karangan Deskripsi 

1. Pengertian karangan deskripsi 

2. Ciri-ciri karangan deskripsi 

a). Mendeskripsikan sesuatu / seseorang secara rinci 

b) hidup dan berpengaruh  

 

F. Metode  

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Penugasan  

4. Refleksi 

 

 

 

 

 

 



G. Strategi Pembelajaran 

No Kegiatan Alokasi Waktu Metode 

1. Pendahuluan   

 a. Guru memaparkan indikator pembelajaran menulis 

puisi tentang peristiwa yang pernah dialami  

b. Memotivasi siswa dan mmberikan apersepsi 

tentang menulis puisi 

10 menit  Tanya-jawab 

2. Inti    

 Eksplorasi  

a. Guru memberikan materi menulis karangan 

deskripsi 

b. Perserta didik menyimak materi yang diberikan 

guru 

Elaborasi  

c. Guru memberikan tugas menulis karangan 

deskripsi dengan tidak menentukan tema 

d. Siswa menulis karangan deskripsi dengan objek 

yang mnereka pilih 

Konfirmasi  

e. Salah satu siswa membaca karangan deskripsi 

didepan kelas  

f. Teman yang lain menanggapi karangan deskripsi 

yang dibaca oleh temannya 

40 menit Ceramah  

Penugasan 

Diskusi 

 

3. Penutup   

 a.  Guru bertanya kepada siswa apakah masih 10 menit Ceramah  



menemui kendala dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi 

b. Guru bersama-sama siswa merefleksi hasil 

pembelajaran pada hari itu 

c. Siswa dibantu guru menyimpulkan materi 

pembelajaran 

 

Tanya-jawab 

 

 

H. Sumber Belajar  

1. Buku Paket (modul ) dan LKS 

2. Contoh karangan deskripsi 

3. Materi tentang karangan deskripsi 

 

I. Penilaian  

Bentuk : Penilaian Proses 

 Penilaian Unjuk kerja 

 

1. Penilaian Proses : dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang 

meliputi: 

 Keaktifan siswa dalam mendengarkan penjelasan dari guru 

 Keaktifan dalam bertanya /menjawab 

 Keaktifan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas mandiri 

 

 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I dan II 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 31 Purworejo 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : VIII/ 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 Menit 

Pertemuan   : k - 2 dan 3 

 

A. Standar kompetensi   

Menulis deskripsi 

4.1. Menulis karangan deskripsi dengan bahasa yang hidup dan berpengaruh 

 

B. Kompetensi dasar      

4.1.2 Menulis karangan deskripsi dengan memperhatikan cara pengungkapan dan bahasa 

yang baik dan benar 

 

C. Indikator                   

  1. Mampu menulis pokok-pokok  karangan deskripsi  

2. Mampu secara rutin menuliskan karangan deskripsi dengan bahasa yang imajinatif  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Mendeskripsikan apa yang ada di lingkungan sekitar 

2. Memilih salah satu objek untuk ditulis menjadi karangan deskripsi 

3. Menulis paragraf-paragraf deskrispsi 

4. Menulis karangan deskripsi dengan pilihan kata yang tepat dan memberikan kesan hidup 



5. Materi Pokok 

Penulisan Karangan Deskripsi 

1. Pengertian karangan deskripsi 

2. Ciri-ciri karangan deskripsi 

a). Mendeskripsikan sesuatu / seseorang secara rinci 

b) hidup dan berpengaruh  

 

6. Metode  

1. Tanya jawab 

2. Demonstrasi 

3. Penugasan 

4. Refleksi  

  

 

F. Skenario Pembelajaran Siklus I 

No. Kegiatan Waktu Metode 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 

Pendahuluan 

1.1 Guru memberikan salam, menanyakan keadaan 

siswa dan mempresensi siswa 

1.2 Guru mengatur kondisi kelas yang kondusif 

untuk mempersiapkan materi 

1.3 Guru menanyakan pembelajaran karangan 

deskripsi pada pertemuan sebelumnya 

1.4 Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran menulis karangan deskripsi pada 

hari itu 

 

Kegiatan Inti 

a. Guru menyajikan contoh karangan dengan 

menggunakan media lingkungan sekolah 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55’ 

 

 

Tanya jawab 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Pemberian 

ilustrasi 

 

 

Pemodelan 

 

 



No. Kegiatan Waktu Metode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

b. Guru meminta kepada siswa untuk 

mendengarkan karangan deskripsi yang 

dibacakan oleh guru 

c. Setiap siswa diberi tugas untuk menulis 

karangan deskripsi 

d. Perwakilan siswa ditunjuk untuk 

mempresentasikan hasil karangannya dan 

ditanggapi oleh siswa lain 

 

Penutup 

a. Guru bertanya kepada siswa apakah masih 

menemui kendala dalam pembelajaran 

menulis karangan 

b. Guru bersama-sama siswa merefleksi hasil 

pembelajaran pada hari itu 

c. Siswa dibantu guru menyimpulkan materi 

pembelajarn pada hari itu 

d. Guru memberikan penghargaan dan 

motivasi kepada siswa untuk terus belajar 

menulis karangan 

e. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan terima kasih atas perhatian 

dari para siswa dan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Demontrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

Ceramah 

 
Skenario Proses Pembelajaran Siklus II 
 
No. Kegiatan Waktu Metode 

1. 
 
 
 

Pendahuluan 

a. Guru memberikan salam, menanyakan 

keadaan siswa dan mempresensi siswa 

10’ 

 

 

Tanya jawab 

Ceramah 

 



No. Kegiatan Waktu Metode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

b. Guru mengatur kondisi kelas yang kondusif 

untuk mempersiapkan materi 

c. Guru menanyakan pembelajaran karangan 

deskripsi pada pertemuan sebelumnya, 

yakni tentang  puisi lama 

d. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran menulis karangan deskripsi 

pada hari itu 

 

Kegiatan Inti 

a. Guru menyajikan contoh karangan deskripsi 

dengan media lingkungan sekitar sekolah 

b. Siswa diberi tugas untuk berdiskusi dengan 

teman sebangkunya.   

c. Siswa diberi tugas untuk menulis karangan 

deskripsi dengan tema bebas 

d. Setiap siswa mempresentasikan  hasil 

kerjanya dan ditanggapi oleh siswa lain 

Penutup 

a. Guru bertanya kepada siswa apakah masih 

menemui kendala dalam pembelajaran 

menulis karangan  

b. Guru bersama-sama siswa merefleksi hasil 

pembelajaran pada hari itu 

c. Siswa dibantu guru menyimpulkan materi 

pembelajarn pada hari itu 

d. Guru memberikan penghargaan dan motivasi 

kepada siswa untuk terus belajar menulis 

karangan 

e. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

Pemberian 

ilustrasi 

 

 

 

Pemodelan 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Demontrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya jawab 

Ceramah 





Daftar Hadir Siswa Pada Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 

NO NAMA 
Petemuan 

Prasiklus Siklus I Siklus II 
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22 Restu Gusmoro Putra √ √ √ 

23 Ria Resti Kuntari √ √ √ 



NO NAMA 
Petemuan 

Prasiklus Siklus I Siklus II 
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25 Sandi Tri Marwanto √ √ √ 
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