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ABSTRAK 
 Sri Astuti. “Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan 
Media Karikatur pada Siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun Pelajaran 
2013/ 2014”. Skripsi. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) kualitas proses 
pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan media karikatur 
pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun Pelajaran 2013/2014;          
2) kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan 
media karikatur pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun Pelajaran 
2013/2014.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini terdiri atas 
tiga tahap yaitu tahap prasiklus, siklus I, dan siklus II. Setiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun. Fokus penelitian ini adalah peningkatan 
kualitas proses dan hasil pembelajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi 
dengan media karikatur. Dalam pengumpulan data digunakan teknik tes dan 
nontes. Teknik tes berupa hasil menulis paragraf deskripsi siswa, sedangkan 
teknik nontes berupa observasi, wawancara, lembar angket, dokumentasi, analisis 
dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dan 
kuantitatif. Penyajian data dilakukan dengan teknik informal. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 1) kualitas proses 
dilaksanakan dari siklus I sampai dengan siklus II. Hasil angket prasiklus 
diketahui yang membutuhkan media belajar dalam menulis paragraf deskripsi 
sebesar 65,7 %. Hasil observasi prasiklus  diketahui keantusiasan dan perhatian 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran menulis paragraf deskripsi sebesar 40 % 
siswa, peran dalam kegiatan menulis deskripsi sebesar 34,3 %. Hasil angket siklus 
I diketahui siswa yang tertarik terhadap pembelajaran deskripsi sebesar 74,3 %. 
Hasil observasi siklus I keantusiasan dan perhatian sebesar 71,4 % . Peran siswa 
dalam kegiatan menulis deskripsi sebesar 62,9 %. Hasil angket siklus II diketahui 
yang tetarik, sebesar 85,7 %. Hasil observasi siklus II diketahui bahwa 
keantusiasan dan perhatian siswa sebesar 94,3 %. Peran siswa dalam kegiatan 
menulis deskripsi sebesar  88,5 %. 2) kualitas hasil pada prasiklus nilai rata-rata 
siswa adalah  66,1. Pada siklus I, terjadi peningkatan 11,5 dari siklus sebelumnya 
menjadi 77,6 terhadap nilai rata-rata siswa. Pada siklus II terjadi peningkatan 5,4 
dari siklus I menjadi 83 terhadap nilai rata-rata siswa. Berdasarkan nilai rata-rata 
di atas dapat disimpulkan bahwa media karikatur dapat meningkatkan 
keterampilan menulis paragraf deskripsi. 
 
Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Paragraf Deskripsi, Media Karikatur 
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BAB I 
 PENDAHULUAN  

 
Pada bab ini dibahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika skripsi.  

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan berbahasa pada hakikatnya sebagai sarana berkomunikasi 

bagi seseorang. Selain itu, kemampuan berbahasa dapat digunakan untuk 

menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain. Oleh karena itu, 

kemampuan berbahasa yang baik bagi seseorang sangat berperan penting dan 

perlu untuk dimiliki seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.  

Hal senada diungkapkan oleh Tarigan (2008: 1) bahwa  dalam 

pengajaran bahasa dikenal adanya empat keterampilan berbahasa yang perlu 

dicapai siswa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan 

tersebut saling berhubungan/ tidak dapat dipisahkan apabila ingin menguasai 

kemampuan bahasa.  

Berkaitan dengan menulis, Suparno (2008: 29) mengatakan bahwa 

menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara 

tertulis kepada pihak lain. Selain itu, menulis sebagai keterampilan berbahasa 

merupakan kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat 

menyusun dan mengoorganisasikan isi tulisannya serta menuangkannya 

dalam formulasi ragam bahasa tulis dan konvensi penulisan lainnya.  
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Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan, 

dengan menulis itu sendiri dapat mempunyai wahana menghibur diri dengan 

cara menyalurkan ekspresi dan perasaan dalam bentuk tulisan. Keterampilan 

menulis tersebut tentunya juga mempunyai nilai yang bermanfaat, dari sebuah 

tulisan dapat dikembangkan menjadi karangan bermacam-macam, seperti 

puisi, cerpen, novel dan lain sebagainya yang bila ditekuni dapat memperoleh 

keuntungan materi yang bermanfaat. Akan tetapi, keterampilan menulis jika 

diterapkan dalam pembelajaran di sekolah merupakan kegiatan yang sulit 

untuk diajarkan karena pengajaran keterampilan menulis merupakan kegiatan 

proses kreatif yang memerlukan keterampilan khusus dari masing–masing 

siswa. Kesulitan tersebut sering terjadi dalam mengembangkan dan 

menuangkan ide, terutama dalam menulis paragraf deskrispsi. 

Suparno (2008: 55) mengatakan bahwa  deskripsi adalah suatu bentuk 

karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 

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

merasakan) apa yang dilukiskan penulis. Penulis karangan deskripsi 

membutuhkan keterlibatan perasaan. Perhatikan, bagaimana seorang penyiar 

radio melaporkan jalannya pertandingan sepak bola! Kita yang mendengarkan 

radio seolah-olah ikut hadir di lapangan pertandingan, padahal kita cuma 

mendengarkan saja di rumah.Penyair radio itu dapat melukiskan pertandingan 

secara hidup, sehingga pendengar tak sadar ikut hanyut di dalamnya. Oleh 

karena itu, dalam menulis paragraf deskripsi kita harus mampu 

menghidupkan objek yang kita lukiskan yang sehidup-hidupnya, sehingga 
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pembaca seolah-olah dapat melihat yang kita lihat, dapat mendengarkan apa 

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

Dalam menulis paragraf deskripsi dibutuhkan pelatihan khusus karena 

mengharuskan adanya ketelitian, kepaduan, keruntutan, imajinasi yang kuat, 

penggunaan panca indra dan kelogisan antara kalimat yang satu dengan 

kalimat yang lain, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Oleh 

karena itu, pengembangan keterampilan menulis paragraf deskripsi akan 

melatih kecerdasan dan kreatif siswa.  

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mempelajari tentang karangan 

deskripsi seperti yang tercantum dalam Kompetensi Dasar sehingga penulis 

ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam menulis paragraf deskripsi. 

Penggunaan media karikatur diharapkan sebagai alternatif pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi agar siswa lebih tertarik dan lebih mudah dalam 

menemukan ide-ide baru dalam bentuk tulisan. Selain itu, siswa tidak akan 

merasa jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Karikatur adalah gambar yang 

disederhanakan bentuknya dan biasanya berisi sindiran (Sufanti, 2010: 63).  

Siswa kelas XI AK 2 SMK Tamtama Prembun, dalam pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi masih dikatakan rendah dan hal ini disebabkan dua 

faktor yaitu faktor guru dan siswa. Faktor guru, belum digunakan metode dan 

teknik dalam menjelaskan materi sehingga siswa untuk memahami materi 

mengalami kesulitan. Faktor siswa, belum memahami hakikat karangan 

deskripsi yang sebenarnya dan siswa kurang berminat untuk mengikuti 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui penelitian ini, cara yang 
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peneliti akan sampaikan adalah menulis paragraf deskripsi melalui media 

karikatur. Penggunaan media karikatur ini sebagai alternatif pembelajaran 

dalam menulis paragraf deskripsi sehingga diharapkan siswa akan lebih 

mudah untuk menemukan dan mengembangkan potensi dalam keterampilan 

menulis. Selain itu, siswa juga diharapkan akan lebih tertarik dan lebih 

termotivasi untuk menemukan ide-ide dalam menulis paragraf deskripsi.  

Berdasarkan survei di SMK Tamtama Prembun yang berupa wawancara 

terhadap guru bahasa Indonesia, Ibu Endang Rahayu, diketahui bahwa dalam 

keterampilan berbahasa, khususnya menulis deskripsi, masih perlu adanya 

perhatian dan pembenahan yang serius. Siswa cenderung mengalami 

kesulitan dalam hal penggunaan kaidah bahasa, khususnya dalam penulisan 

tanda baca, ejaan dan tata kalimat. Selain itu siswa kurang memahami ciri-ciri 

paragraf deskripsi serta menuangkan ide atau gagasan secara tepat. Strategi 

yang digunakan guru dalam pembelajaran deskripsi di kelas juga masih 

menggunakan strategi umum. Artinya, guru sebatas menjelaskan teori tentang 

menulis deskripsi dengan metode ceramah kemudian siswa diberi tugas 

menulis deskripsi berdasarkan teori-teori tersebut. Selain itu, media yang 

dipakai di sekolah dalam pembelajaran menulis juga masih kurang optimal. 

Hal ini karena sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah masih terbatas. 

Selain itu, kekurangan/kelemahan kemampuan menulis paragraf 

deskripsi siswa juga diketahui dari nilai ulangan bahasa Indonesia khususnya 

kompetensi dasar menulis dengan KKM 76. Siswa yang mencapai batas 

ketuntasan pada KD menulis ini hanya 30% sedangkan sisanya belum 
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mencapai batas ketuntasan. Selain itu, siswa sulit merangkaikan kalimat 

dalam menulis paragraf deskripsi. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan 

menulis paragraf deskripsi yang siswa lakukan. Penyebab kesulitan itu karena 

guru kurang memberikan bahan materi ajar tentang menulis paragraf 

deskripsi yang sesuai. Siswa cenderung jenuh dan sulit memahami materi 

yang diajarkan guru. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas 

tersebut dalam menulis paragraf deskripsi pada umumnya tidak menggunakan 

media sehingga siswa sulit dan bosan dalam memahami materi paragraf 

deskripsi. Ada siswa yang menganggap dalam menulis paragraf deskripsi 

sulit untuk merangkaikan kalimat agar menjadi paragraf yang koheren, ada 

pula siswa yang merasa pembelajaran menulis paragraf deskripsi sulit 

membedakan antara paragraf deskripsi dan paragraf narasi. Dengan demikian 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi di kelas XI AK 2 SMK Tamtama 

Prembun perlu dibenahi. 

Melihat masih kurangnya kemampuan siswa dalam menulis paragraf 

deskripsi di kalangan siswa, untuk kegiatan pembelajaran tersebut digunakan 

salah satu teknik pembelajaran yang menyenangkan dan menarik siswa yaitu 

dengan menggunakan media karikatur. Oleh karena itu, teknik yang akan 

digunakan dalam  pembelajaran, yaitu dengan media karikatur sehingga  

siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran secara menyenangkan dan 

mengasah siswa untuk tertarik menulis secara kreatif tentang paragraf 

deskripsi. Siswa dirangsang untuk berpikir dan berimajinasi secara cepat 
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dengan proses pembelajaran yang menyenangkan. Penggunaan media 

karikatur diharapkan siswa tidak kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi. 

Menurut Rivai (1991: 59) kelebihan media karikatur sebagai berikut: 

1. karikatur yang baik hanya berisi hal-hal yang penting saja; 

2. kesederhanaan dalam karikatur mengacu pada kesederhanaan 

penggambaran fisik tokoh atau suasana yang ditampilkan dan singkatnya 

keterangan yang disertakan dalam karikatur tersebut; 

3.  beberapa karikatur tidak memerlukan keterangan sedikitpun karena 

gambaran fisik itu sendiri cukup mewakili gagasan yang ingin 

disampaikan karikaturis;  

4. sebagai salah satu bentuk karya seni rupa, karikatur merupakan sarana 

yang tegas dan efektif untuk berkomunikasi dengan kesederhanaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil judul 

penelitian “Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan 

Media Karikatur pada Siswa Kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun 

Pelajaran 2013/2014.” 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

B.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian judul skripsi ini, maka 

penulis merasa perlu menegaskan kembali istilah-istilah dalam skripsi  ini. 

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

kegiatan (Depdiknas, 2013: 1470). 

2. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas (Depdiknas, 

2013: 1447). 

3. Menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain (Tarigan, 2008: 3). 

4. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan biasanya mengandung satu 

ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru; alinea (Depdiknas, 

2013: 1020). 

5.  Deskripsi adalah karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisan sebuah 

benda sebagai mana adanya (Finoza, 2002: 190). 

6. Media adalah perantara, penghubung, yang terletak diantara dua pihak 

(orang, golongan, dan sebagainya) (Depdiknas, 2013: 892). 

7. Karikatur adalah gambar yang sederhana yang dilengkapi dengan tulisan 

yang berisi sindiran, pesan, olok-olok, kritik, dan sebagainya (Sufanti, 2012: 

63). 

8. SMK adalah jenjang sekolah menengah kejuruan. 

Jadi, maksud judul skripsi ini “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Paragraf Deskripsi dengan Media Karikatur pada Siswa Kelas XI SMK 
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Tamtama Prembun Tahun Pelajaran 2013/2014” adalah penelitian yang 

menekankan pada peningkatan keterampilan menulis siswa khususnya 

dalam menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur pada siswa SMK.  

C.  Identifikasi Masalah    

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut.  

1.  Siswa kurang termotivasi untuk menulis paragraf deskrispsi. 

2. Siswa menganggap bahwa menulis paragraf deskripsi merupakan kegiatan 

yang sulit dan membosankan. 

3. Siswa menganggap bahwa menulis bukan merupakan kegiatan yang penting. 

4. Siswa kesulitan dalam mengekspresikan ide, gagasannya, dan menyusun ke 

dalam bentuk tulisan deskripsi. 

5.  Siswa kurang kreatif dalam menulis paragraf deskripsi. 

6.  Guru membutuhkan strategi pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

D.  Pembatasan Masalah  

Pembatasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, selanjutnya 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang muncul dalam 

penelitian ini bervariasi sehingga tidak mungkin apabila diadakan penelitian 

yang mencakup semuanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini masalah 

dibatasi “Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi dengan 

Media Karikatur pada Siswa Kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun 

Pelajaran 2013/2014.” 
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E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah dengan menerapkan media karikatur dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas XI SMK 

Tamtama Prembun Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Apakah dengan menerapkan media karikatur dapat meningkatkan kualitas 

hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas XI SMK 

Tamtama Prembun 2013/2014? 

F. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan: 

1. kualitas proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan 

media karikatur pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun 

Pelajaran 2013/2014; 

2. kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan 

media karikatur pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 
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G. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini, dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoretis dan 

segi praktis. 

1.  Manfaat Teoretis  

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

a) hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengajar dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa yang berkaitan dengan 

penulisan paragraf deskripsi,  

b) hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan 

kepada pembaca khususnya tentang pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media karikatur. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat 

berikut ini. 

a) Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat meningkatkan minat siswa dalam 

menulis paragraf deskripsi, menjadikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, memberikan kemudahan bagi siswa dengan media 

karikatur dalam melaksanakan pembelajaran keterampilan menulis 

paragraf deskripsi.  

b) Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan mengatasi kesulitan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi, sebagai pedoman untuk 
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membuat pembelajaran menulis paragraf deskripsi lebih kreatif dan 

inovatif. 

c) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

menulis paragraf deskripsi menggunakan media karikatur pada siswa 

kelas XI.  

H. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian awal dan bagian isi. Bagian 

awal skripsi ini terdiri atas halaman judul, pengesahan, motto dan 

persembahan, pernyataan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran, dan abstrak. Bagian isi skripsi ini terdiri atas, lima bab, yaitu bab I 

sampai dengan bab V. Adapun penjabarannya berikut ini.  

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi tinjauan pustaka, kajian teoretis, dan hipotesis. 

Bab III berisi metode penelitian. Metode penelitian meliputi desain 

penelitian, subjek penelitian, fokus penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, teknik validitas 

data, teknik penyajian data, dan indikator keberhasilan penelitian.  Bab ini, 

penulis menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk meneliti 
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pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur pada siswa 

kelas XI SMK Tamtama Prembun tahun pelajaran 2013/2014.  

Bab IV berisi penyajian dan pembahasan data hasil penelitian. Dalam bab 

ini penulis menuliskan penyajian hasil penelitian dan pembahasan data tentang 

peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur 

pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun tahun pelajaran 2013/2014. 

Bab V berisi penutup yang merupakan bagian akhir yang berisi simpulan 

dan saran. 



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, DAN HIPOTESIS 

 
 

 Pada bab ini dibahas tinjauan pustaka, kajian teori, dan hipotesis 

A. Tinjauan Pustaka  

Penulis akan mengetengahkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 

hubungannya dengan topik penelitian ini, yaitu: Siti Zulaikhoh (2009) dan 

Nani Rhokayati  (2011). Tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian 

ini adalah penelitian tentang keterampilan menulis.  

Siti Zulaikhoh menulis skripsi berjudul “Penerapan Metode Field Trip 

untuk meningkatkan kemampuan menulis deskripsi kelas X-I SMA Negeri I 

Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran  2008/2009. Dalam penelitian 

yang dilakukan Siti Zulaikhoh dinyatakan penerapan metode field trip dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis deskripsi. Hal ini ditandai 

dengan nilai hasil tulisan siswa yang mengalami peningkatan. Pada prasiklus 

nilai terendah siswa 40 dan nilai tertinggi siswa 70. Pada siklus I nilai terendah 

siswa 45 dan nilai tertinggi siswa adalah 74 sedangkan pada siklus II nilai 

terendah siswa 50 dan  nilai tertinggi siswa adalah 80. Pada prasiklus  nilai 

rata-rata siswa 56,9 dan nilai rata-rata siswa siklus I adalah  61, sedangkan nilai 

rata-rata siswa siklus II 64,7. 

Dalam penelitian yang dilakukan Siti Zulaikhoh memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang 

menulis deskripsi. Perbedannya adalah subjek penelitian, Siti Zulaikhoh 

memilih siswa kelas X SMA, sedangkan peneliti memilih siswa kelas XI SMK. 

13 
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selain itu, perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Siti Zulaikhoh pada 

siswa kelas X SMA dengan menggunakan metode, sedangkan yang dilakukan 

peneliti pada siswa kelas XI SMK menggunakan media. 

Penelitian Nani Rhokayati berjudul “Upaya Peningkatan Kemampuan 

Menulis Deskripsi dengan Metode Field Trip pada Siswa Kelas X MAN 

Purworejo Tahun Pelajaran 2010/2011”. Dalam penelitian yang dilakukan Nani 

Rhokayati disimpulkan bahwa penggunaan metode Field Trip dalam 

pembelajaran menulis deskripsi dapat meningkatkan kemampuan menulis 

deskripsi pada siswa kelas X MAN Purworejo. Hal tersebut terbukti naiknya 

hasil tes yang telah diujikan, yaitu prasiklus, rerata kemampuan menulis 

deskripsi adalah 68,31 kemudian pada siklus I kemampuan menulis deskripsi 

menjadi 72,44 selanjutnya pada siklus II rerata kemampuan menulis deskripsi 

meningkat menjadi 75,00.  

Penelitian yang dilakukan Nani Rhokayati memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Kesamaannya adalah 

sama-sama meneliti kemampuan menulis deskripsi dalam penelitian tindakan 

kelas. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Nani Rhokayati pada 

siswa kelas X  MAN menggunakan metode, sedangkan yang dilakukan oleh 

peneliti pada siswa kelas XI SMK menggunakan media. 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa penelitian mengenai menulis deskripsi pada siswa pernah dilakukan. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis 

deskripsi pada siswa. 
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Meskipun penelitian mengenai kemampuan menulis deskripsi pernah 

dilakukan peneliti-peneliti yang lain, peneliti menganggap masih perlu 

dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan dan menambah 

berbagai alternatif teknik, media dalam pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi. Peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi  dengan Media Karikatur pada Siswa 

Kelas XI SMK Tamtama Prembun Tahun Pelajaran 2013/2014.” 

B. Kajian Teoretis 

Kajian teori merupakan penjelasan tentang teori yang relevan dengan 

fokus penelitian ini. Peneliti akan memaparkan teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipaparkan pada kajian teoretis penelitian 

ini meliputi : 1) keterampilan menulis yang meliputi pengertian menulis, fungsi 

menulis dan tujuan menulis, 2) paragraf dan jenisnya yang meliputi pengertian 

paragraf, jenis-jenis paragraf, paragraf deskripsi, ciri-ciri paragraf atau  

karangan deskripsi, 3) media pembelajaran yang meliputi hakikat media 

pembelajaran, kriteria pemilihan media, pengertian media karikatur, kelebihan 

media karikatur. 

1. Keterampilan Menulis  

Pada bagian ini disajikan mengenai pengertian menulis dan  tujuan 

menulis. 

a. Pengertian Menulis  

Tarigan (2008: 22) menyatakan bahwa menulis adalah menurunkan 

atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu 
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bahasa yang dipakai seseorang sehingga, orang lain dapat memahami 

bahasa dan lambang grafik. Tarigan juga mengungkapkan bahwa 

keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus 

melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Seorang penulis 

harus bisa memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata dalam kegiatan 

menulis. Selain itu, Nurgiyantoro  berpendapat (2010: 422) bahwa 

menulis merupakan kompetensi berbahasa yang paling sulit 

dibandingkan dengan tiga kompetensi lain yaitu mendengarkan, 

berbicara, dan menyimak. Kompetensi menulis membutuhkan 

penguasaan berbagai unsur kebahasaan. Menurut Depdiknas (2013: 

1497), menulis adalah membuang huruf (angka dan sebagainya) dengan 

pena (pensil, kapur dan sebagainya) melahirkan pikiran dan perasaan 

seperti mengarang, membuat surat) dengan tulisan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

melukiskan lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipakai seseorang. Menulis merupakan kompetensi berbahasa paling sulit 

dibandingkan kompetensi lainnya. Keterampilan menulis tidak akan 

datang secara otomatis, akan tetapi menulis membutuhkan latihan dan 

praktik yang banyak. Selain itu, menulis merupakan kegiatan seseorang 

dalam mengungkapkan perasaan atau gagasan secara tidak langsung 

dalam bentuk tulisan. Di dalam menulis menulis dibutuhkan adanya 

bentuk ekspresi gagasan yang berkesinambungan dan mempunyai urutan 

logis dengan menggunakan kosa kata  dan tata bahasa tertentu sehinggga 
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dapat menggambarkan objek atau informasi yang diekspresikan dengan 

jelas. 

Menurut  Suparno (2008: 29) mengemukakan bahwa menulis adalah 

kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada 

pihak lain. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang 

dapat  dilihat dan disepakati pemakainya. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan penyampaian pesan yang 

medianya menggunakan bahasa tulis. Kesepakatan bersama dalam 

bentuk simbol atau lambang yaitu berupa tulisan.  

Pembelajaran menulis sendiri merupakan tahapan kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru. Pembelajaran menulis 

yang dilakukan dengan penekanan pada penciptaan kondisi belajar 

menulis untuk mencapai kompetensi dasar menulis dengan pembelajaran 

yang berpusat pada siswa dan pemanfaatan media belajar. Kegiatan 

pembelajaran di mana guru menjadi sentral pembelajaran sedikit demi 

sedikit mulai ditinggalkan. Pembelajaran  yang berpusat pada siswa akan 

lebih bermakna apabila siswa mengalami apa yang dipelajarinya bukan 

hanya mengetahuinya (Sukirno, 2010: 5-6). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis seseorang merupakan alat komunikasi secara tidak 

langsung. Penulis dapat mengungkapkan pendapat, pengalaman, 

keinginan, dan perasaannya melalui bahasa tulis diduga dapat dibaca dan 

dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan kompetensi yang sulit 
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dikuasai karena membutuhkan penguasaan sebagai unsur kebahasaan, 

oleh karena itu kegiatan menulis membutuhkan latihan, praktik dan 

bimbingan dari orang lain. 

Menulis akan menjadi mudah jika seseorang sering melakukannnya. 

Seseorang harus langsung mempraktikkan dan banyak-banyak latihan 

menulis, karena keterampilan menulis tidak datang dengan sendirinya, 

dan dengan banyak latihan menulis seseorang akan menjadi terampil 

menulis. Seseorang yang banyak melakukan latihan menulis, akan 

membantu meningkatkan keterampilan menulis.  

b. Fungsi menulis 

Morsey mengungkapkan bahwa manfaat menulis adalah untuk 

merekam, meyakinkan, melaporkan, serta mempengaruhi orang lain dengan 

maksud dan tujuan agar dapat dicapai oleh para penulis yang dapat 

menyusun pikiran serta menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah 

dipahami (Tarigan, 2008: 20). Kejelasan tersebut bergantung pada pikiran, 

organisasi, penggunaan kata-kata, dan struktur kalimat yang baik (Tarigan, 

2008: 20). 

Pada prinsipnya fungsi utama tulisan adalah sebagai alat komunikasi 

yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena 

dapat memudahkan para pelajar berpikir. Menulis juga dapat menolong 

pelajar berpikir secara kritis. Menulis juga dapat memudahkan pelajar 

dalam merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam 
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daya tangkap atau persepsi, memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi, menyusun urutan bagi pengalaman (Tarigan, 2008: 22-23). 

Dengan melihat fungsi-fungsi menulis dari uraian di atas. Menulis 

merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menjelaskan suatu hal. 

Fungsi menulis di antaranya dapat mengungkapkan diri, memecahkan 

masalah, berinteraksi dengan lingkungan, dan mengembangkan 

pemahaman tentang penggunaan bahasa. 

Suparno (2007: 1.4) menjelaskan bahwa fungsi menulis antara lain:    

(1) menulis sebagai peningkatan kecerdasan yaitu daya naluri berjalan 

mengeluarkan ide-ide dan mengingat-ingat informasi yang pernah didapat. 

(2) menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas yaitu 

mampu melihat suatu fenomena alam, yang dituangkan ke dalam tulisan dan 

mendokumentasikan, (3) menulis dapat menumbuhkan keberanian, dan    

(4) menulis dapat mendorong untuk mencari dan mengumpulkan informasi. 

Menulis dapat menyumbang kecerdasan. Dengan menulis dapat 

melahirkan pengetahuan, pengalaman, jenis tulisan sehingga penyajian 

sesuai dengan konvensi tulisan. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan 

pengalaman yang luas, kemampuan mengendalikan emosi, menata serta 

mengembangkan ide dengan daya nalar dalam berbagai ketingkatan 

berpikir. 

Menulis dapat digunakan untuk mengembangkan daya inisiatif dan 

kreatif. Berkaitan dengan unsur mekanik seperti bahasa, ejaan dan tanda 

baca harus didukung juga dengan unsuf kreativitas yang tidak terlepas dari 
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kemampuan berpikir kritis yakni kemampuan unsur yang berinisiatif dan 

berkemapuan menciptakan hal-hal yang baru. 

Menulis juga dapat menumbuhkan kemauan keberanian. Ketika 

menulis akan timbul rasa keberanian yang meliputi pemikiran, perasaan, 

sikap, dan gaya untuk disampaikan kepada pembaca. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tarigan, Sukirno (2010: 5) 

mengemukakan bahwa fungsi menulis itu berfungsi bagi kehidupan 

manusia. Fungsi menulis antara lain, untuk meningkatkan keterampilan 

mengungkapkan sesuatu dengan bahasa yang tepat, meningkatkan 

kebiasaan pemakaian diksi atau pilihan kata yang tepat, meningkatkan 

ketajaman keruntutan berpikir, menghidupkan imajinasi atau citraan yang 

tepat. Selain itu, menulis juga bermanfaat untuk mengungkapkan pikiran 

dan perasaan tertulis sehingga diketahui oleh orang lain, dapat bekerja 

sama dalam segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan yang berkualitas, 

dapat mengenal adat dan tata krama dalam bermasyarakat. 

Antara penulis dengan penerima tulisan atau pembaca tidak bertatap 

muka langsung tetapi melalui perantara tulisan. Menulis dapat 

memudahkan para penulis untuk mengungkapkan keruntutan berpikir, 

mengungkapkan pikiran dan perasaan secara tertulis. 

Orang yang menulis itu selalu dituntut terus belajar karena dengan 

menulis ia akan mengetahui berbagai informasi. Akibat dari, 

pengetahuannya menjadi luas. Menulis akan membiasakan diri menjadi 

kreatif, inovatif dan peduli pada masalah-masalah lingkungan. 
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Berdasarkan  pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi menulis adalah memberikan informasi secara tidak langsung 

melalui sebuah tulisan yang berupa hasil imajinasi, serta ide-ide yang 

dituangkan ke dalam tulisan. 

c. Tujuan Menulis   

Tarigan (2008: 25-26) menyebutkan bahwa ada tujuh tujuan menulis. 

Ketujuh tujuan tersebut adalah 1) assigment purpose (tujuan penugasan), 

2) altruistik purpose (tujuan altruistik), 3) persuasive purpose (tujuan 

persuasif), 4) informasional purpose (tujuan informasional 5) self-

expresive(tujuan pernyataan diri), 6) Creative purpose (tujuan kreatif),  

7) Problemsolving purpose (tujuan pemecahan masalah). 

Assigment purpose (tujuan penugasan), adalah penulis melakukan 

kegiatan menulis karena adanya tugas atau di beri tugas menulis, bukan 

kemauan sendiri. Contoh kegiatan menulis yang memiliki tujuan 

penugasan yaitu siswa yang merangkum buku karena tugas dari guru, 

sekretaris yang ditugaskan untuk membuat laporan. Mereka menulis 

bukan kemauan sendiri karena penugasan.  

Altruistik purpose (tujuan altruistik), penulis bertujuan untuk 

menyenangkan pembaca, menghilangkan kedukaan pembaca, ingin 

menolong para pembaca memahami, menghargai perasaan dan 

penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca, lebih mudah dan 

menyenangkan dengan karyanya itu. Seseorang tidak akan dapat menulis 

secara tepat guna kalau dia percaya, baik secara sadar maupun tidak 
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sadar bahwa pembaca sebagai penikmat karyanya adalah lawan atau 

musuh.  

Persuasive purpose (tujuan persuasif) adalah penulis bertujuan 

menyakinkan para pembaca, akan kebenaran gagasan yang diutarakan. 

Informational purpose (tujuan informasional adalah penulis bertujuan 

memberi informasi atau keterangan atau penerangan kepada pembaca.  

Self-expresive purpose (tujuan ekspresi) penulis yang bertujuan 

memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada pembaca. 

Creative purpose (tujuan kreatif) adalah penulis bertujuan yang 

berhubungan erat dengan pernyataan diri. Tetapi keinginan kreatif di sini 

melebihi pernyataan diri, dan melibatkan dirinya dengan keinginan 

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

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

solving purpose (tujuan pemecahan masalah) adalah penulis bertujuan 

ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui tulisannya. 

Tujuan menulis meliputi (1) tujuan penugasan (assignment purpose), 

yaitu menulis karena ditugaskan bukan kemauan sendiri, (2) tujuan altruistik 

(altruistic purpose), yaitu untuk menyenangkan pembaca, (3) tujuan 

persuasif (persuasive purpose), yaitu meyakinkan pembaca dan kebenaran 

gagasan yang diutamakan, (4) tujuan informasional (informational purpose), 

yaitu memberi informasi kepada pembaca, (5) tujuan pernyataan diri (self-

expressive purpose), yaitu memperkenalkan diri sebagai pengarang kepada 

pembaca, (6) tujuan kreatif (creative purpose), yaitu mencapai nilai-nilai 
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artistik dan nilai-nilai kesenian, (7) tujuan pemecahan masalah (problem-

solving purpose), yaitu mencerminkan serta menjelajahi pikiran-pikiran agar 

dimengerti dan diterima oleh pembaca. 

Berdasarkan uraian tujuan menulis yang disampaikan di atas, dapat 

diketahui bahwa pertama,  menulis mengandung tujuan untuk melatih diri 

siswa memiliki kompetensi menulis dalam menyampaikan pendapat dan 

perasaannya. Kedua, tujuan menulis juga untuk mengekspresikan diri dan 

sekaligus untuk memperoleh masukan dari pembaca. Masukan tersebut bisa 

berupa hal-hal yang positif yang mampu menyumbangkan ide dalam saran 

yang diberikan. Dengan berlatih menulis secara terus-menerus,  siswa akan 

mudah mengembangkan gagasannya yang dituangkan ke dalam tulisan.  

Ketiga, tujuan menulis adalah memproyeksikan sesuatu mengenai diri 

seseorang. Tulisan mengandung nada yang serasi dengan maksud dan 

tujuannya. Menulis tidak mengharuskan memilih suatu pokok pembicaraan 

yang cocok dan sesuai, tetapi harus menentukan siapa yang akan membaca 

tulisan tersebut dan apa maksud dan tujuannya. Dengan begitu, tujuan 

menulis akan lebih mudah ditangkap oleh pembaca. Di dalam tulisan yang 

sudah ada juga harus memperhatikan etika penulisan karena agar seorang 

pembaca tidak merasa monoton dan cepat bosan ketika melihat bacaan yang 

ada. Selain itu, Sukirno (2010: 4) juga menyatakan bahwa tujuan menulis 

yaitu memberikan informasi kepada orang lain atau pembaca, 

menceritakan suatu peristiwa, melaporkan sesuatu, mengisahkan 

kejadian, melukiskan tindak-tanduk manusia dalam sebuah perisitiwa 
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yang menimbulkan daya khayal/imajinasi pembacanya, dan menarik 

suatu makna baru di luar apa yang diungkapkan secara tersurat. 

Berdasarkan pendapat di atas tentang tujuan menulis, peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan menulis adalah memberikan informasi atau 

keterangan kepada pembaca, meningkatkan pengetahuan, menghibur 

pembaca, menyakinkan pembaca serta memperkenalkan diri dan 

pemecahan suatu masalah. 

2. Paragraf  dan Jenisnya  

Pada bagian ini disajikan mengenai pengertian paragraf, jenis-jenis 

paragraf, paragraf deskripsi, dan ciri-ciri paragraf/karangan deskripsi. 

a. Pengertian paragraf 

Satuan bagian karangan yang digunakan untuk mengungkapkan 

sebuah gagasan dalam bentuk untaian kalimat disebut paragraf atau 

alinea (Suparno, 2008: 316). Dari pengertian itu dapat disimpulkan 

bahwa paragraf adalah sebuah gagasan dalam bentuk kalimat dalam suatu 

karangan. Paragraf pada hakikatnya adalah menyusun sejumlah kalimat 

dalam rangka menghubungkan sejumlah gagasan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Tarigan  (2008: 7) bahwa pengertian paragraf adalah 

satu kesatuan ekspresi yang terdiri atas seperangkat kalimat yang 

dipergunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan dan 

menyampaikan jalan pikirannya kepada para pembaca. Paragraf bersama-

sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung buah pikiran 

yang lebih besar, yaitu pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah 

sekelompok kalimat yang menjelaskan satu buah pikiran. Buah pikiran 

itu mendukung buah pikiran yang lebih besar yang diungkapkan dalam 

bentuk tulisan atau karangan. Menurut Tarigan pengertian paragraf yaitu 

seperangkat kalimat tersusun logis-sistematis yang merupakan satu 

kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok 

yang tersirat dalam keseluruhan karangan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

pengertian paragraf adalah rentetan kalimat dalam suatu alinea yang 

terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. 

b. Jenis-jenis paragraf  

Sukirno (2009: 66-69) menjelaskan bahwa jenis-jenis paragraf terdiri 

atas (1) paragraf narasi, (2) paragraf deskripsi, (3) paragraf eksposisi, (4) 

paragraf argumentasi, dan (5) paragraf persuasi. 

1. Paragraf narasi  

Narasi adalah paragraf yang di dalamnya menceritakan rangkaian 

peristiwa yang disusun menurut urutan waktu. Peristiwa itu boleh 

benar-benar terjadi, boleh pula hanya khayalan saja. Karangan yan 

termasuk jenis narasi yaitu pengalaman pribadi, biografi, novel, 

hikayat, dongeng, drama, cerpen, biografi, biografi, kisah perjalanan, 

lelucon, dan sebagainya (Sukirno, 2009: 67). 
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2. Paragraf deskripsi 

Deskripsi adalah cerita yang dilukiskan oleh pengarangnya 

dengan menggunakan kata-kata yang merangsang, pancaindera 

pembaca. Sehingga jika deskripsi itu dibaca, pembaca bertindak 

seperti pengarang. Kalau pengarang melihat sesuatu, pembaca 

karangan juga melihat. Jika pengarang mendengar sesuatu, pembaca 

juga ikut mendengar. Jika pengarang merasakan sesuatu, pembaca 

juga ikut merasakan (Sukirno, 2009: 67). 

3. Paragraf eksposisi 

Eksposisi ialah bentuk tulisan yang berisi penjelasan sesuatu atau 

pengembangan gagasan. Dengan paparan atau eksposisi, pengarang 

ingin memberi penjelasan kepada pembaca. Paparan dapat 

menjelaskan masalah yang sederhana dan dapat menjelaskan paparan 

yang sukar (Sukirno, 2009: 69). 

4. Paragraf argumentasi 

Argumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau 

menolak pendapat dengan meyakinkan (Sukirno, 2009: 69). 

5. Persuasi 

Persuasi tidak hanya membuktikan bahwa sesuatu itu benar. 

Dalam persuasi pengarang bertindak lebih maju lagi. Pengarang 

persuasi ingin mempengaruhi dan mengajak pembaca mengikuti 

pendapatnya dengan cara menghimbau, membujuk secara halus, 

mengajak, dan meyakinkan. Hal sama dengan pendapat di atas bahwa 
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jenis-jenis paragraf menurut  Parera (1987: 5-6) yakni (1) narasi, (2) 

eksposisi, (3) deskripsi, (4) argumentasi. 

1. Narasi 

Narasi merupakan satu bentuk pengembangan karangan dan 

tulisan yang bersifat menyejarahkan sesuatu berdasarkan 

perkembangannya dari waktu ke waktu. Narasi mementingkan 

urutan kronologis suatu peristiwa, kejadian, dan masalah. 

2. Eksposisi  

Eksposisi memberikan informasi dengan menggunakan 

pengembangan secara analisis, ruangan dan kronologis. Pengarang 

dan penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah agar 

pembaca dan pendengar memahaminya. 

3. 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. 

4. Argumentasi 

Argumentasi merupakan satu bentuk karangan eksposisi yang 

khusus. Pengarang argumentasi berusaha untuk meyakinkan atau 

membujuk pembaca atau pendengar untuk percaya dan menerima 
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apa yang dikatakan. Pengarang argumentasi selalu memberikan 

pembuktian dengan obyektif dan meyakinkan. 

Menurut Tarigan (2008: 25-27) jenis-jenis paragraf dibedakan 

menjadi beberapa macam berdasarkan pola berpikir dalam 

pengembangan paragraf. 

a) Paragraf Deduksi (umum- khusus)  

Paragraf deduksi adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak 

di awal paragraf. Kalimat topik tersebut dikembangkan dengan 

pemaparan atau pun deskripsi sampai bagian-bagian kecil sehingga 

pengertian kalimat topik yang bersifat umum menjadi jelas. 

b) Paragraf Induksi (khusus-umum) 

Paragraf induksi adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak 

di akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan penjelasan bagian-bagian 

konkret atau khusus yang dituangkan dalam beberapa kalimat 

pengembang. Berdasarkan penjelasan itu, pengarang sampai pada 

simpulan umum yang dinyatakan dengan kalimat topik pada bagian 

akhir paragraf. 

c) Paragraf Campuran  

Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya 

terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Paragraf dapat 

dimulai dengan kalimat topik disusul kalimat pengembang dan 

diakhiri kalimat penegas. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

jenis paragraf berdasarkan pola berpikir dalam pengembangan paragraf. 

Paragraf berdasarkan letak kalimat utama yaitu terdiri dari paragraf deduksi, 

paragraf induksi, paragraf deduksi- induksi/campuran.  

c. Paragraf Deskripsi 

Pada bagian ini akan disajikan mengenai pengertian paragraf 

deskripsi, langkah penyusunan menulis paragraf deskripsi. 

1. Pengertian Paragraf Deskripsi  

Deskripsi merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian 

dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari 

objek yang dibicarakan menurut Parera (1986: 5) dalam bukunya 

Menulis Tertib dan Sistematik. Paragraf deskripsi adalah satu bentuk 

paragraf yang hidup dan berpengaruh. Paragraf deskripsi berhubungan 

dengan pengalaman pancaindra seperti penglihatan, pendengaran, 

perabaan, penciuman, dan perasaan. Deskripsi memberikan suatu 

gambaran tentang suatu peristiwa atau kejadian dan masalah. Paragraf 

deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap 

sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat 

melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang 

dideskripsikan (Wahono, 2006: 23). Hal yang bisa digambarkan antara 

lain tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan 

sesorang. Hal sama diungkapkan Finoza (2005: 189) bahwa paragraf 

deskripsi adalah paragraf yang lebih menonjolkan aspek pelukisan 
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sebuah benda sebagaimana adanya dengan rangkaian kata-kata yang 

penuh arti dan kekuatan sehingga pembaca seolah-olah melihat, 

mendengar, merasakan, menikmati sendiri objek itu. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

deskripsi adalah tulisan yang berusaha menggambarkan atau 

melukiskan suatu objek secara rinci dan jelas. Objek yang 

dideskripsikan dapat berupa tempat, benda, orang ataupun suasana. 

Deskripsi mempunyai tujuan supaya pembaca seolah-olah melihat, 

mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang 

digambarkan. Deskripsi adalah menggambarkan suatu objek yang 

seolah-olah penulis mengetahui objek yang sedang digambarkan itu 

secara nyata. 

2. Langkah Penyusunan Deskripsi 

Wahono, dkk. (2006: 28) menyatakan bahwa tahapan atau    

langkah-langkah menulis deskripsi adalah sebagai berikut:   

a) menentukan tema;  

b) menentukan tujuan; 

c) mengadakan pengamatan;  

d) menyusun kerangka karangan; 

e) mengembangkan kerangka menjadi paragraf. 

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang penulis 

dalam menulis paragraf deskrispi menurut Suparno (2008: 4.22). 

1) Menentukan objek yang akan dideskripsikan. 
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2) Merumuskan tujuan pendeskripsian. 

3) Menetapkan bagian-bagian yang akan dideskripsikan. 

4) Merinci hal-hal yang menunjang kekuatan bagian yang akan 

dideskripsikan. 

d.  Ciri-ciri paragraf/karangan deskripsi 

Adapun ciri-ciri paragraf deskripsi sebagai berikut: 

1. berhubungan dengan pengalaman dengan pengalaman pancaindra 

seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan 

perasaan. 

2. deskripsi memberikan satu gambaran tentang satu peristiwa atau 

kejadian dan masalah, 

3. untuk menulis satu deskripsi yang baik seorang pengarang harus 

dekat kepada obyek dan masalahnya dengan semua pancaindranya. 

Senada dengan pendapat Parera (1987: 5) ciri-ciri paragraf 

deskrispi dapat disimpulkan, menggambarkan sesuatu yang 

dilakukan melalui pancaindra dan bertujuan agar pembaca seolah-

olah melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. 

Menurut Keraf (1981: 135-136) ciri-ciri tulisan paragraf 

deskripsi adalah: 

 1) menggambarkan sejelas-jelasnya suatu obyek sehingga obyek itu 

seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca, 

2) suatu peristiwa atau suatu proses pola pengembangan paragraf 

didasarkan unsur waktu, 
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3) menggambarkan suatu obyek secara statis. 

Senada dari pendapat Keraf, ciri-ciri paragraf deskripsi adalah 

menggambaran suatu obyek dengan melibatkan panca indera, menggunakan 

pola pengembangan yang didasarkan unsur waktu tujuannya untuk 

mempengarui pembaca. 

3. Media Pembelajaran  

Pada bagian ini disajikan mengenai hakikat media pembelajaran, 

kriteria pemilihan media, pengertian media karikatur, dan kelebihan media 

karikatur. 

a. Hakikat Media Pembelajaran  

Media berasal dari bahasa latin yakni medius yang secara harfiah 

berarti tengah, pengantar, atau perantara (Sufanti, 2012: 61). Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara pesan 

dalam proses belajar mengajar dari sumber informasi kepada penerima 

informasi sehingga terjadi proses belajar yang kondusif (Sufanti, 2012: 

62). Kata media adalah bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari 

bahasa Latin yang berarti pengantar atau perantara (Ginting, 2007: 140). 

Menurut (Criticos, 1996) dalam bukunya Daryanto yang berjudul Media 

Pembelajaran (2013: 4) mengungkapkan bahwa media merupakan salah 

satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari 

komunikator menuju komunikan. 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau perantara 
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pesan yang membantu mempertegas bahan pelajaran, sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses 

belajar. Media pendidikan sebagai alat bantu yang digunakan guru untuk 

menyampaikan pesan kepada siswa dalam suatu kegiatan pendidikan 

sehingga dapat tercapai tujuan pengajaran yang maksimal. Diharapkan 

dengan penggunaan media dalam proses pembelajaran siswa akan lebih 

semangat dan kreatif. 

b. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Penggunaan media yang bertujuan untuk mencapai pembelajaran 

yang optimal harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk itu 

pemilihan media yang sesuai dalam proses pembelajaran sangat penting. 

Pemilihan media pendidikan memperhatikan hal yang terkait dengan 

penggunaannya dalam pembelajaran. Menurut  Gintings (2007: 147-148) 

bahwa pemilihan media pembelajaran sebaiknya memperhatikan kriteria 

sebagai berikut: 

1. media menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan dan materi 

pembelajaran yang akan diselenggarakan; 

2. sesuai dengan karakteristik kelas termasuk jumlah siswa; 

3. sesuai dengan kegiatan belajar dan pembelajaran yang dirancang; 

4. sesuai dengan tempat penyelenggara belajar dan pembelajaran apakah 

di dalam ruangan yang kecil, ruangan yang luas, atau di luar ruangan; 
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5. membuat informasi yang memicu terjadi proses pembelajaran yang 

interaktif dan tidak sebaliknya justru menyajikan keseluruhan materi 

yang akan diajarkan; 

6. tampilan sederhana dan singkat tetapi memperjelas pemahaman bukan 

sebaliknya justru membuat siswa semakin bingung; 

7. sebaiknya dapat dioperasikan sendiri oleh guru terdapat tenaga 

operator yang dapat mengoperasikannya; 

8. didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana seperti tenaga listrik 

untuk pengoperasiannya; 

9. biayanya yang diperlukan untuk pengadaan dan pengoperasian serta 

perawatan masih dalam skema anggaran sekolah. 

Pembelajaran dengan media karikatur sudah memenuhi kesembilan 

kriteria tersebut. Menurut Kemp dan Dayton dalam bukunya Daryanto yang 

berjudul  Media Pembelajaran (2013: 6), mengemukakan bahwa pemilihan 

media sebaiknya memperhatikan kriteria sebagai berikut: 

1. penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar; 

2. pembelajaran dapat lebih menarik; 

3. pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar 

4. waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek; 

5. kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan; 

6. proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

diperlukan; 
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7. sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan; 

8. peran guru mengalami perubahan ke arah yang positif. 

Media karikatur sudah memenuhi kriteria-kriteria di atas. Tujuan 

pembelajarannya adalah agar siswa terampil menulis deskripsi. Media tersebut 

sangat mendukung karena diharapkan dapat membantu siswa dalam proses 

belajar-mengajar dan meningkatkan minat siswa dalam menulis. Media karikatur 

juga mudah diperoleh, guru dapat mengunduhnya lewat internet. 

c. Pengertian Media Karikatur 

Karikatur adalah gambar yang disederhanakan bentuknya dan 

biasanya berisi sindiran (Sufanti, 2012: 72).  Selain itu, (Subroto, 2009: 

109) mengatakan bahwa karikatur adalah bagian dari kartun yang 

digambarkan dalam bentuk fiktif atau deformasi dari tokoh tertentu yang 

mempunyai tujuan menyindir, mengkritik, dan menghimbau, 

menyarankan kepada objek sasarannya. Karikatur selain sebagai kritik 

sosial juga mampu menjadi wahana hiburan yang kental dengan humor 

dan kelucuan, sehingga mampu membangkitkan kesegaran bagi 

pembaca. Karikatur merupakan gambaran yang diadaptasi dari realitas, 

tokoh yang digambarkan adalah tokoh asli yang ditiru melalu pemilihan 

untuk memberikan persepsi tertentu terhadap pembaca bahwa perbedaan 

kartun dan karikatur terletak pada tokoh yang digambarkan berbeda. 

Karikatur adalah suatu bentuk gambar kartun yang sifatnya sindiran, 

kritikan, humor, yang menggunakan penonjolan yang berlebihan untuk 
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memperlihatkan ciri khas dari objek yang dideskripsikan. Dari uraian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa karikatur suatu bentuk gambar kartun 

yang sifatnya sindiran, kritikan, humor, dan menggambarkan seni gambar 

kartun yang mempergunakan penonjolan yang memperlihatkan ciri khas 

seorang tokoh atau makna khas dari peristiwa yang penting. Gambar 

karikatur diharapkan dapat membawa siswa dalam mengembangkannya 

ke dalam tulisan deskripsi. 

d. Kelebihan Media Karikatur 

Menurut Rivai (1991: 59) kelebihan media karikatur sebagai berikut: 

1. karikatur yang baik hanya berisi hal-hal yang penting saja; 

2. kesederhanaan dalam karikatur mengacu pada kesederhanaan 

penggambaran fisik tokoh atau suasana yang ditampilkan dan 

singkatnya keterangan yang disertakan dalam karikatur tersebut; 

3.  beberapa karikatur tidak memerlukan keterangan sedikitpun karena 

gambaran fisik itu sendiri cukup mewakili gagasan yang ingin 

disampaikan karikaturis;  

4. sebagai salah satu bentuk ̀  karya seni rupa, karikatur merupakan 

sarana yang tegas dan efektif untuk berkomunikasi dengan 

kesederhanaan. 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis tindakan yang dinyatakan 

adalah penggunaan media karikatur dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi pada siswa kelas XI SMK Tamtama 

Prembun. 



 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 Pada bab ini dibahas desain penelitian, subjek penelitian, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik 

analisis data,teknik validitas data, teknik penyajian hasil analisis, indikator 

keberhasilan penelitian.  

A. Desain Penelitian   

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (PTK), dalam 

pelaksanaan tindakan kelas dilakukan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

Penulis melakukan penelitian selama 3 kali pertemuan. Sebelum melaksanakan 

penelitian, peneliti meminta izin kepala sekolah terlebih dahulu pada Kamis 13 

Maret 2014 setelah itu melakukan observasi. Prasiklus dilaksanakan pada 

Kamis 8 Mei 2014 pada jam pelajaran 3-4. Siklus I dilaksanakan pada Kamis 

22 Mei 2014 pada jam pelajaran 3-4. Siklus II dilaksanakan pada Rabu 28 Mei 

2014.  

Arikunto (2010: 3) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah 

suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang 

sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Setiap 

siklus memiliki empat tahap, adapun tahapan pokok dari Arikunto adalah (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pengamatan, (4) refleksi. Desain penelitian 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  
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PERENCANAAN 

 REFLEKSI SIKLUS I PELAKSANAAN 

 

 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN  

REFLEKSI SIKLUS II PELAKSANAAN  

 

 

Gambar 1. Desain Penelitian PTK (Arikunto, 2010: 16). 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun. 

Jumlah siswa SMK Tamtama Prembun adalah 35 siswa.  Keseluruhan siswa 

tersebut putri semua. Nilai KKM yang ditetapkan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia adalah 76. Pada penelitian ini penulis mengambil judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Paragraf dengan Media Karikatur pada Siswa Kelas XI 

SMK Tamtama Prembun Tahun Pelajaran 2013/2014.” 

C. Fokus Penelitian   

Penelitian ini difokuskan pada aspek peningkatan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media 

karikatur pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun. 

 

PENGAMATAN

BERHASIL ATAU BELUM ? 
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Wawancara den

D. Prosedur Penelitian  

Pada prosedur penelitian ini diuraikan alur penelitian menulis paragraf 

deskripsi dengan media karikatur pada siswa kelas XI SMK Tamtama 

Prembun. 

1. Studi Awal 

Pada bagian studi awal penelitian meliputi wawancara dengan guru 

dan pengamatan pembelajaran. 

a. gan Guru  

Wawancara dengan guru  mata pelajaran bahasa Indonesia 

dilaksanakan pada 13 Maret 2014. Wawancara dilaksanakan sebelum 

tindakan diberikan kepada siswa. Pada tahap ini, peneliti mencari 

keterangan secara langsung permasalahan yang muncul dalam  

pembelajaran menulis khususnya menulis paragraf deskripsi, 

menetapkan alternatif tindakan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi, dan menetapkan 

pelaksanaan penelitian. 

b. Pengamatan Pembelajaran 

Permasalahan yang muncul berdasarkan data pengamatan peneliti  

pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun yaitu siswa belum bisa 

membedakan ciri-ciri paragraf deskripsi dengan  paragraf lainnya, serta 

siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan ide ke dalam paragraf 

deskripsi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencari 

penyelesaian untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf 
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deskripsi berupa penggunaan media karikatur sebagai media 

pembelajaran.  

2. Persiapan Penelitian 

Pada bagian persiapan penelitian dibahas penyamaan konsep melalui 

media karikatur antara guru dengan peneliti, dan penyusunan format. 

a. Penyamaan Konsep dengan Media Karikatur antara Guru dengan 

Peneliti 

Peneliti dan guru menyamakan persepsi dan melakukan diskusi 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi. Setelah ditemukan solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yakni dengan menggunakan media karikatur, 

peneliti bersama guru menyiapkan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

sesuai dengan identifikasi masalah yang muncul dalam pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi. Selanjutnya, peneliti dan guru 

merencanakan langkah-langkah penelitian tindakan kelas.  

b. Penyusunan Format 

Agar tindakan sesuai dengan yang diinginkan, peneliti dan guru 

menyiapkan penyusunan format yang berupa materi dan sarana 

pendukung dalam proses pembelajaran. Peneliti juga menyiapkan 

instrumen penelitian berupa lembar pengamatan, dan lembar penilaian 

untuk mengamati jalannya pembelajaran menulis paragraf deskripsi.  
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3. Pelaksanaan Tindakan pada Siklus I 

Pelaksanaan tindakan berlangsung di dalam kelas. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan peneliti pada siklus ini adalah perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

a. Perencanaan 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, peneliti melakukan 

koordinasi dengan guru bahasa Indonesia mengenai alternatif tindakan 

yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan keterampilan subjek 

yang diinginkan. Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan sebagai 

berikut: a) peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran,           

b) menyamakan persepsi dan berdiskusi antara peneliti dengan guru,      

c) menyusun pemecahan masalah deskripsi dengan media karikatur yang 

direncanakan menjadi dua siklus, d) menyusun instrumen penelitian yang 

meliputi tes, catatan lapangan, pengamatan, lembar angket, wawancara, 

dan dokumentasi foto.   

b. Pelaksanaan 

Pada kegiatan siklus I, pelaksanaan yang dilakukan adalah guru 

mulai mengajar menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media 

karikatur dimulai dari:  

a) menyiapkan materi pembelajaran menulis paragraf deskripsi; 

b) siswa mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat; 

c) guru memberikan contoh penulisan paragraf deskripsi yang berupa 

karangan. Siswa membaca dan mengamati contoh karangan tersebut; 
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d) guru menjelaskan langkah-langkah menulis paragraf deskripsi; 

e) guru mulai mengarahkan siswa untuk menulis paragraf deskripsi,  

melalui tahap pramenulis, penulisan, dan revisi. Peneliti akan 

menguraikan tahap-tahap tersebut di bawah ini. 

(1) Pramenulis 

Pada tahap pramenulis, kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a) guru memberikan media karikatur; 

b) siswa mengamati karikatur yang telah diberikan; 

c) siswa mulai mencari topik karangan yang sesuai dengan 

karikatur; 

d) siswa mulai menyusun kerangka karangan berdasarkan topik 

yang telah dibuat. 

(2) Penulisan  

Pada tahap penulisan, kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

a) guru mengarahkan siswa terhadap isi tulisan dengan objek 

yang diamati; 

b) guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

menggunakan imajinasinya dalam mendeskripsikan objek 

yang diamati; 

c) guru mengamati siswa saat siswa sedang menulis paragraf 

deskripsi. 
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uat; 

 

(3) Revisi 

Pada tahap revisi, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a) siswa membaca hasil menulis paragraf deskripsi yang 

telah dib

b) siswa mulai mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan baik 

dari segi bahasa maupun tata tulisannya; 

c) siswa dan guru berdiskusi untuk memberi evaluasi yang 

telah  dilakukan; 

d) guru memberikan kesimpulan materi yang telah diberikan. 

c. Observasi 

Peneliti melakukan observasi terhadap data tes dan nontes. Data tes 

yang diobservasi berupa hasil menulis paragraf deskripsi siswa, 

sedangkan data nontes yang diobservasi berupa sikap siswa pada waktu 

menulis paragraf deskripsi. Peneliti melakukan observasi dibantu oleh 

seorang rekan yang bertugas untuk mendokumentasikan proses 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 

d. Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan analisis terhadap 

hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

kuesioner. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan media karikatur yang digunakan peneliti 

dalam proses pembelajaran siklus I. Setelah analisis data tes dan non tes, 
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peneliti melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rencana selanjutnya 

pada siklus II. 

4. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Peneliti melaksanakan tindakan pada siklus ini di dalam kelas. Adapun 

hal-hal yang dilakukan peneliti pada siklus ini adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

a) Perencanaan 

Perencanaan kegiatan siklus II dibuat dengan memperhatikan hasil 

kegiatan pada siklus I. Tahap perencanaan siklus II ini meliputi: a) 

menyusun rencana perbaikan, b) menyiapkan materi pembelajaran 

tentang deskripsi, c) menyiapkan beberapa karikatur sebagai media 

pembelajaran, d) menyiapkan lembar kertas untuk menulis.  

b) Pelaksanaan  

Pada kegiatan siklus II pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) peneliti memberikan penjelasan tentang menulis deskripsi dengan 

media karikatur; 

2) peneliti memberikan media karikatur yang sudah ditentukan sebagai 

objek tulisan siswa; 

3) memberikan lembar kertas untuk menulis; 

4) meminta siswa untuk menulis paragraf deskripsi.  
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Siswa menulis paragraf deskripsi dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut. 

1) Pramenulis 

Pada tahap pramenulis, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai   

berikut: 

a) siswa mengamati karikatur yang telah diberikan; 

b) siswa mulai mencari topik sesuai dengan karikatur yang    

dipilihnya; 

c) siswa mulai menyusun kerangka karangan. 

2) Penulisan 

Pada tahap penulisan, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a) guru mengarahkan siswa terhadap isi tulisan dengan objek yang 

diamati; 

b) guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggunakan 

imajinasinya dalam mendeskripsikan objek yang diamati; 

c) guru mengamati siswa saat siswa sedang menulis paragraf 

deskripsi. 

3) Revisi 

Pada tahap revisi, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a) siswa membaca hasil menulis paragraf deskripsi yang telah 

dibuat; 
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b) siswa mulai mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan baik dari 

segi bahasa maupun tata tulisannya; 

c) siswa dan guru berdiskusi untuk memberi evaluasi yang telah 

dilakukan; 

d) guru memberikan kesimpulan materi yang telah diberikan.  

c) Observasi 

Peneliti melakukan observasi terhadap data tes dan nontes. Data tes 

yang diobservasi berupa hasil menulis paragraf deskripsi siswa, 

sedangkan data nontes yang diobservasi berupa sikap siswa pada waktu 

menulis paragraf deskripsi. Peneliti melakukan observasi dibantu oleh 

seorang rekan yang bertugas untuk mendokumentasikan proses 

pembelajaran menulis pargraf deskripsi. 

d) Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan (Arikunto, 2010: 19). Setelah pelaksanaan tindakan, 

peneliti melakukan analisis terhadap hasil tes, hasil observasi, hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan kuesioner. Analisis ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media 

karikatur yang digunakan peneliti dalam proses pembelajaran siklus I. 

Setelah peneliti melakukan analisis pada data tes dan non tes kemudian 

dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap rencana selanjutnya pada 

siklus II. 
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E. Tenkik Pengumpulan Data  

Sumber data dalam penelitian ini meliputi siswa, guru, dokumen hasil 

pembelajaran, dan proses pembelajaran dalam pelaksanaan penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data adalah teknik tes dan nontes. 

1. Tes 

Tes adalah salah satu bentuk pengukuran, dan merupakan salah satu 

cara untuk mendapatkan informasi (kompentensi, pengetahuan, 

keterampilan) tentang peserta didik (Nurgiyantoro, 2012: 105). Tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). Tes ini 

dilakukan dengan cara memberikan tugas menulis paragraf deskripsi pada 

tiap siswa. 

Tes ini dilakukan dalam dua bentuk yakni bentuk tes awal dan tes 

akhir di dalam kelas. Tes awal dilakukan untuk melihat kemampuan 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi sebelum 

menggunakan media karikatur, sedangkan bentuk tes akhir dilakukan 

untuk melihat keterampilan siswa dalam menulis paragraf deskripsi 

sesudah menggunakan media karikatur. Perbandingan kedua bentuk tes 

tersebut mengantarkan peneliti pada kesimpulan apakah penggunaan 

media karikatur yang diterapkan dalam proses belajar mengajar efektif. 
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2. Teknik Nontes 

Teknik nontes merupakan alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan peserta didik atau peserta tes 

tanpa melalui tes dengan alat tes (Nurgiyantoro, 2012: 90). Ada sejumlah 

teknik nontes yang dapat dipergunakan untuk memperoleh hasil belajar 

antara lain teknik observasi, wawancara, lembar angket, dan dokumentasi 

foto.   

a. Observasi  

Teknik observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung (Sukmadinata, 2007: 220). Observasi bertujuan untuk 

mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh 

pemahaman/ atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh 

sebelumnya. Adapun aspek yang diamati adalah 1) sikap duduk siswa, 

2) siswa bicara sendiri atau tidak saat proses pembelajaran, 3) siswa 

mudah terpengaruh oleh lingkungan luar atau tidak, 4) keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, 5) fokus perhatian siswa dalam pembelajaran, 6) 

siswa antusias atau tidak dalam pembelajaran, 7) siswa mengganggu 

temannya atau tidak, 8) siswa menulis paragraf deskripsi dengan 

konsentrasi atau tidak. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik memperoleh data dengan 

memberikan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian 



50 
 

satu per satu diperdalam dalam menggorek keterangan lebih lanjut 

(Arikunto, 2010: 270).  Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

dan masukan mengenai kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa 

yang diperoleh dari guru bahasa Indonesia. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui kesulitan siswa saat menulis paragraf deskripsi  dan 

kendala yang dialami guru. Teknik wawancara yang dilakukan tidak 

terstruktur yaitu wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.  

c. Angket 

Teknik angket adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden) (Sukmadinata, 2007: 219). Lembar angket digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang bagaimana tanggapan siswa terhadap 

penggunaan media karikatur untuk pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi. 

d.  Dokumentasi  

Dokumentasi foto dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Peneliti meminta bantuan rekan untuk mengambil 

gambar, sehingga siswa tetap fokus dan tidak terjadi perubahan 

perilaku siswa pada saat pengambilan gambar. 
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e.  Analisis Dokumen 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis paragraf deskripsi selama dilaksanakannya 

tindakan. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh data 

yang diperlukan (Sukardi, 2003: 75) Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan instrumen berupa instrumen tes keterampilan menulis paragraf 

deskripsi dengan media karikatur dan instrumen nontes berupa pedoman 

wawancara, lembar pengamatan, angket, dan dokumentasi. Di bawah ini, 

peneliti akan menguraikan kedua instrumen tersebut. 

1. Instrumen Tes  

Tes adalah salah satu bentuk pengukuran, dan merupakan salah satu 

cara untuk mendapatkan informasi (kompentensi, pengetahuan, 

keterampilan) tentang peserta didik (Nurgiyantoro, 2012: 105). Dalam 

penelitian ini, tes yang digunakan adalah tes menulis pargraf deskripsi 

dengan objek yang siswa lihat. Adapun aspek yang dinilai dalam menulis 

paragraf deskripsi antara lain  a) kesesuaian judul dengan isi, kerapian 

tulisan, pelukisan objek yang diceritakan, imajinasi, b) keruntutan gagasan, 

c) tata bahasa, d) gaya (kosa kata/ diksi), e) ejaan dan tata tulis.  
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Tabel 1. Penilaian Menulis Paragraf Deskripsi (Nurgiyantoro, 2012: 441) 
 

SKOR KRITERIA 
I 
S 
I 

17-20 SANGAT BAIK-SEMPURNA: kesesuaian judul dengan isi, 
kerapian tulisan, pelukisan objek yang diceritakan sesuai, daya 
imajinasi tinggi 

14-16 CUKUP-BAIK: kesesuaian judul dengan isi cukup, kerapian 
tulisan cukup, pelukisan objek yang diceritakan terbatas, daya 
imajinasi tidak lengkap 

11-13 SEDANG-CUKUP: kesesuaian judul terbatas, kerapian tulisan 
kurang, daya imajinasi cukup 

8-10 SANGAT-KURANG: tidak sesuai, tidak ada kerapian tulisan, 
tidak ada objek yang diceritakan, tidak ada imajinasi 

O 
R 
G 
A 
N 
I 
S 
A 
S 
I 

17-20 SANGAT BAIK-SEMPURNA: gagasan diungkapkan dengan 
jelas, bertata dengan baik, urutan logis 

14-16 CUKUP-BAIK: kurang terorganisir tetapi ide utama terlihat, 
urutan logis tetapi tidak lengkap 
 

11-13 SEDANG-CUKUP: gagasan kacau dan terpotong-potong, 
urutan dan pengembangan tidak logis 
  

T 
A 
T 
A 
 
B 
A 
H 
A 
S 
A 

17-20 SANGAT BAIK-SEMPURNA: hanya terjadi sedikit kesalahan 
penggunaan bentuk kebahasaan, susunan kata dalam kalimat 
efektif 

14-16 CUKUP-BAIK: terjadi sejumlah kesalahan tetapi makna tidak 
kabur, susunan kata dalam kalimat sederhana tetapi efektif 

11-13 SEDANG-CUKUP: makna membingungkan atau kabur, terjadi 
kesalahan serius  susunan kata dalam kalimat 

G 
A 
Y 
A 

17-20 SANGAT BAIK-SEMPURNA: pilihan kata dan ungkapan 
tepat, menguasai pembentukan kata 

14-16 CUKUP-BAIK: pilihan kata dan ungkapan kadang-kadang 
kurang tepat tidak mengganggu makna 
 

11-13 SEDANG-CUKUP: sering terjadi kesalahan penggunaan 
kosakata dan dapat merusak makna 

E 
Y 
D 

17-20 SANGAT BAIK-SEMPURNA: menguasai aturan penulisan, 
hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan  

13-16 CUKUP-BAIK: kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan tetapi 
tidak mengaburkan makna 

10-12 SEDANG-CUKUP: sering terjadi kesalahan ejaan 
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2. Instrumen Non Tes 

Teknik nontes merupakan alat penilaian yang dipergunakan untuk 

mendapatkan informasi tentang keadaan peserta didik atau peserta tes tanpa 

melalui tes dengan alat tes (Nurgiyantoro, 2012: 90). Instrumen nontes 

terdiri dari pedoman observasi, angket,  wawancara, dan dokumentasi foto. 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati siswa pada waktu 

mengikuti kegiatan pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

menggunakan media karikatur. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut 

akan diamati sikap siswa terhadap pembelajaran.  

b. Lembar Angket 

Metode angket yang digunakan yaitu berupa lembar angket yang 

dikembangkan peneliti. Angket diberikan kepada siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Sasaran pernyataan 

dalam angket adalah kejadian dalam proses pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan mengunakan media karikatur. Jumlah 

pertanyaannya meliputi 9 butir dengan menggunakan alat penilaian skor 

dan dipilih dengan tanda cek list. 
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c. Lembar Pedoman Wawancara 

Dalam kegiatan wawancara diperoleh data mengenai kemampuan 

menulis paragraf deskripsi. Data diperoleh dari guru bahasa Indonesia 

dan siswa.  

d. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi foto 

sebagai salah satu data instrumen nontes. Penggunaan instrumen berupa 

penampilan gambar (foto) ini bertujuan untuk memperoleh rekaman 

aktivitas siswa atau perilaku siswa selama perilaku siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran dalam bentuk dokumentasi gambar. 

Dokumentasi foto akan memperkuat bukti analisis pada setiap siklus. 

Selain itu, data yang diambil melalui dokumentasi foto juga memperjelas 

data lain yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan atau angka. Sebagai 

data penelitian, hasil dokumentasi foto ini selanjutnya dideskripsikan 

sesuai keadaan yang ada dan dipadukan dengan data-data yang lain. 

G. Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti meliputi dua teknik yaitu: 

teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. 

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Teknik kuantitatif adalah teknik analisis data yang berbentuk angka-

angka (Arikunto, 2010: 239). Teknik kuantitatif dipakai untuk 

menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes menulis paragraf 

deskripsi pada siklus I dan siklus II. Data kuantitatif dapat dianalisis secara 
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∑

deskriptif (persentase, mean, median, modus, tabel, grafik, frekuensi, 

chart, dan sebagainya). Teknik deskriptif adalah teknik yang digunakan 

peneliti untuk mencari nilai belajar siswa, misalnya, mencari nilai rerata, 

persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain (Arikunto, 2010: 131). 

Teknik analisis data secara kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

kuantitatif berupa skor keterampilan menulis paragraf deskripsi. Teknik 

analisis data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan perhitungan Mean (Nilai rata-rata hitung). Rumus nilai rata-

rata itu adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

X : rata-rata yang dicari 

∑x : jumlah nilai x 

N : jumlah subyek 

 (Nurgiyantoro, 2012: 219). 
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cara menghitung persentase dengan rumus: 

NP =  

Keterangan: 

NP : nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R : skor mentah yang diperoleh siswa 

SR : skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

100 : bilangan tetap 

2. Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif adalah teknik analisis yang berkaitan dengan data 

kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman 

terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

mengikuti pelajaran, perhatian, antusias dalam belajar dan sejenisnya, 

dapat dianalisis secara kualitatif (Arikunto, 2010: 131). Teknik kualitatif 

dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan, wawancara, angket, dan 

dokumentasi foto. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menulis paragraf deskripsi dengan media 

karikatur dari siklus awal hingga siklus akhir. Hasil analisis ini sebagai 

dasar untuk menentukan kelebihan dan kekurangan siswa dalam 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur. Melalui 

analisis ini, peneliti dapat mengetahui pengembangan pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan media karikatur atau 
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tanpa media karikatur dan perubahan selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

H. Teknik Validitas Data 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

triangulasi sumber data, tringulasi metode, dan reviu informan. Dalam 

triangulasi sumber data, peneliti menggunakan beragam sumber, seperti guru, 

siswa, dan kepala sekolah untuk mengetahui data yang diperlukan. 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara pengumpulan data dari metode 

dokumen ke metode wawancara dan observasi, kemudian dilanjutkan ke 

metode dokumen. Reviu informan digunakan untuk mengetahui kevalidan 

hasil wawancara.  

I. Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik 

penyajian hasil analisis data informal. Teknik penyajian hasil analisis data 

informal merupakan perumusan dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993: 

145). Dalam penelitian ini, diterapkan teknik informal karena dalam 

penelitian menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur pada siswa 

SMK Tamtama Prembun kelas XI di dalamnya menggunakan kata-kata biasa, 

dan tidak menggunakan lambang-lambang atau simbol. 
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J. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan penelitian di atas, dapat dilihat 

dari indikator keberhasilan berikut ini. 

  Tabel 2. Indikator Keberhasilan Penelitian 

No Aspek yang diukur 

Presentase 
Target 

Capaian Indikator 

Siklus II 

1 
 Minat siswa 70% 

 Keantusiasan dan perhatian 
siswa terhadap pembelajaran 
keterampilan menulis paragraf 
deskripsi 

2 
Keaktifan siswa 

70% 
Peran siswa dalam kegiatan 
pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi 

3 

Ketuntasan hasil 
belajar (keterampilan 
menulis paragraf 
deskripsi) 

70% 

Jumlah siswa yang 
memperoleh 76 ke atas 
berdasarkan tes yang 
dilakukan guru 

 

 



 

BAB IV 
PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

DATA HASIL PENELITIAN 
 

Pada bab ini dibahas tentang penyajian dan pembahasan data hasil 

penelitian. 

A. Penyajian Data 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penulis 

melakukan penelitian di SMK Tamtama Prembun. Penulis melakukan 

penelitian selama 3 kali pertemuan. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti 

meminta izin kepala sekolah terlebih dahulu pada Kamis 13 Maret 2014 setelah 

itu melakukan observasi. Prasiklus dilaksanakan pada Kamis 8 Mei 2014 pada 

jam pelajaran 3-4. Siklus I dilaksanakan pada Kamis 22 Mei 2014 pada jam 

pelajaran 3-4. Siklus II dilaksanakan pada Rabu 28 Mei 2014.  

Pada penyajian data penelitian diuraikan tentang dua data pokok, yaitu 1) 

kualitas proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan 

media karikatur pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun; 2) kualitas hasil 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan media karikatur 

pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun. 

 

 

59 
 



60 
 

1. Deskripsi Awal Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siswa 

Pada penelitian awal, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu 

bersama Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI. Peneliti 

melakukan kegiatan tersebut untuk mengetahui kondisi siswa, kelas dan 

pelaksanaan proses pembelajaran menulis deskripsi yang terjadi selama ini.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menyimpulkan 

bahwa  pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik karena guru 

hanya menggunakan sistem satu arah sehingga siswa cenderung merasa 

bosan. Selain itu, sarana dan prasarana kurang memadai. 

Pada prasiklus, kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

1) Perencanaan 

Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut: 

a) menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan; 

b) peneliti menyiapkan materi yang akan digunakan dalam pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi; 

c) peneliti menyiapkan contoh paragraf deskripsi; 

d) peneliti meyiapkan lembar tes menulis paragraf deskripsi; 

e) peneliti menyiapkan lembar pengamatan dan penilaian; 

f) peneliti menyiapkan alat dokumentasi (kamera). 
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2)  Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a) peneliti menjelaskan tentang materi deskripsi; 

b) peneliti meminta siswa membaca dan memahami contoh deskripsi; 

c) peneliti menugaskan kepada siswa untuk menulis paragraf 

deskripsi dengan tema bebas. 

3)  Observasi  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses 

pembelajaran, sikap siswa, dan hasil menulis paragraf deskripsi. Pada 

pelaksanaan prasiklus diketahui bahwa siswa terlihat malas, dan tidak 

antusias mengikuti pembelajaran.  

4)  Refleksi 

Tahap refleksi dilakukan setelah peneliti melakukan observasi. 

Setelah melakukan observasi didapatkan hasil bahwa dalam proses 

pembelajaran siswa yang aktif masih rendah, sedangkan siswa yang 

lain cenderung ramai dan pasif. Hasil menulis paragraf deskripsi siswa 

masih banyak di bawah rata-rata. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

perbaikan pada siklus berikutnya.  
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2.Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Paragraf Deskripsi dengan Media 

Karikatur  pada Siswa Kelas XI SMK Tamtama Prembun. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media 

karikatur terdiri atas dua tahap yaitu siklus I, dan siklus II. 

a. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

1) Perencanaan  

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru bahasa Indonesia mengenai 

alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan 

keterampilan subjek yang diinginkan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan kegiatan sebagai berikut: a) peneliti menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran, b) menyamakan persepsi dan berdiskusi 

antara peneliti dengan guru, c) menyusun pemecahan masalah 

deskripsi dengan media karikatur yang direncanakan menjadi dua 

siklus, d) menyusun instrumen penelitian yang meliputi tes, catatan 

lapangan, pengamatan, lembar angket, wawancara, dan dokumentasi 

foto.   

2) Pelaksanaan 

Pada kegiatan siklus I, pelaksanaan yang dilakukan adalah guru 

mulai mengajar menulis paragraf deskripsi dengan menggunakan 
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media karikatur. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a) menyiapkan materi pembelajaran menulis paragraf deskripsi; 

b) siswa mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat; 

c) guru memberikan contoh penulisan deskripsi yang berupa 

karangan. Siswa membaca dan mengamati contoh karangan 

tersebut; 

d) guru menjelaskan langkah-langkah menulis paragraf deskripsi 

dengan tema Jakarta banjir; 

e) guru mulai mengarahkan siswa untuk menulis paragraf deskripsi 

melalui tahap pramenulis, penulisan, dan revisi. 

Proses menulis paragraf deskripsi pada siklus I lebih optimal 

dikarenakan siswa lebih tenang dibandingkan pada prasiklus. Siswa 

memiliki antusias yang cukup baik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran.  

3) Observasi 

Peneliti melakukan observasi terhadap data tes dan nontes. 

Data tes yang diobservasi berupa hasil menulis paragraf deskripsi 

siswa, sedangkan data nontes yang diobservasi berupa sikap siswa 

pada waktu menulis paragraf deskripsi. Peneliti melakukan 

observasi dibantu oleh seorang rekan yang bertugas untuk 

mendokumentasikan proses pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi. Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan siklus I 
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diketahui  bahwa sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi sudah cukup baik dibandingkan pada 

prasiklus.  

4) Refleksi 

Setelah pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan kuesioner. Analisis ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media karikatur yang 

digunakan peneliti dalam proses pembelajaran siklus I. Setelah 

analisis data tes dan non tes, peneliti melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap rencana selanjutnya pada siklus II. Hasil 

pelaksanaan siklus I sudah menunjukkan peningkatan, baik skor 

rata-rata maupun minat siswa dalam menulis paragraf deskripsi. 

b. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Peneliti melaksanakan tindakan pada siklus ini di dalam kelas. 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi.  

a) Perencanaan 

Perencanaan kegiatan siklus II dibuat dengan memperhatikan 

hasil kegiatan pada siklus I. Tahap perencanaan siklus II ini meliputi: 

a) menyusun rencana perbaikan, b) menyiapkan materi pembelajaran 

tentang deskripsi, c) menyiapkan beberapa karikatur sebagai media 

pembelajaran, d) menyiapkan lembar kertas untuk menulis.  
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b) Pelaksanaan  

Pada kegiatan siklus II pelaksanaan yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1) peneliti memberikan penjelasan tentang menulis paragraf deskripsi 

dengan media karikatur; 

2) peneliti memberikan beberapa media karikatur untuk  dipilih salah 

satu sebagai objek tulisan siswa; 

3) peneliti memberikan lembar kertas untuk menulis; 

4) peneliti menentukan karikatur yang akan dijadikan untuk menulis 

paragraf deskripsi melalui 2 gambar karikatur dengan tema 

penebangan liar dan ulang tahun. Cara yang dilakukan oleh peneliti 

adalah mengubah posisi tempat duduk siwa. Dalam satu meja 

terdapat siswa bernomor absen ganjil dan genap. Siswa yang 

bernomor absen ganjil duduk di sebelah kiri dan mendapat 

karikatur dengan tema penebangan liar. Siswa yang bernomor 

absen genap duduk di sebelah kanan dan mendapatkan karikatur 

dengan tema ulang tahun. 

c) Observasi 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Observasi kegiatan proses belajar mengajar di kelas. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku belajar 

siswa serta respon siswa terhadap kegiatan menulis paragraf 
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deskripsi dengan media karikatur sebagai upaya peningkatan 

kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa. Perilaku siswa 

terlihat cukup baik dan serius dalam mengerjakan tugas menulis 

paragraf deskripsi dengan media karikatur.  

2) Observasi hasil proses belajar mengajar di kelas 

Observasi pada tahap ini adalah pengamatan terhadap hasil 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berupa hasil menulis 

paragraf deskripsi meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

siswa yang di atas kriteria ketuntasan minimal. 

d) Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan tindakan 

baik yang bersifat negatif maupun positif. Hasil kegiatan refleksi yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. siklus II siswa bersemangat mengikuti pembelajaran, siswa sangat 

antusias mengikuti pembelajaran; 

b. hasil menulis paragraf deskripsi siswa dengan media karikatur 

sudah sangat baik. 
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3. Pengaruh Penggunaan Media Karikatur terhadap Minat dan Sikap 

Belajar Siswa Kelas XI SMK Tamtama Prembun dalam Menulis 

Paragraf Deskripsi  

Pengaruh penggunaan media karikatur terhadap minat dan sikap belajar 

siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun meliputi tiga tahapan, yaitu 

prasiklus, siklus I, siklus II. Berdasarkan hasil observasi pada prasiklus, 

siklus I, siklus II, diketahui bahwa dari tahapan siklus terjadi perubahan 

minat dan sikap belajar siswa dalam menulis paragraf deskripsi. 

a. Prasiklus 

Pada bagian ini dibahas tentang minat dan aktivitas belajar siswa.  

1) Minat Belajar Siswa 

Pada 8 Mei 2014, siswa mengisi angket informasi awal 

keterampilan menulis paragraf deskripsi yang dibuat peneliti. Angket 

tersebut berisi 10 butir pertanyaan yang memuat beberapa aspek 

penting sebagai penunjang informasi keadaan siswa sebelum diberi 

tindakan. Hasil pengisian angket dapat diamati pada tabel 3 di bawah 

ini.  
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Tabel 3 Hasil Angket Prasiklus 

No Pertanyaan Ya Kadang-
kadang 

Tidak 

1. Apakah Anda tertarik dengan mata 

pelajaran bahasa Indonesia? 

20 

(57,1%)

15 

(42,9%) 

 

2. Apakah Anda lebih suka pelajaran 

menulis dari pada menyimak? 

18 

(51,5%)

12 

(34,2%) 

5 

(14,3%) 

3. Apakah Anda tahu perbedaan karangan 

deskripsi dengan karangan yang lain? 

14 

(40%) 

17 

(48,57%) 

4 

(11,43%)

4. Apakah Anda tahu jenis-jenis karangan 

deskripsi? 

11 

(31,5%)

10 

(28,5%) 

 

14 

(40%) 

 

5. Apakah Anda tertarik dengan pelajaran 

menulis deskripsi? 

12 

(34,3%)

23 

(65,7%) 

 

6. Apakah Anda senang mendapatkan tugas 

menulis paragraf deskripsi? 

9 

(25,7%)

22 

(62,9%) 

4 

(11,4%) 

7.  Apakah guru selalu menggunakan 

metode ceramah dalam belajar mengajar? 

25 

(71,4%)

 

7 

(20%) 

3 

(8,6%) 

8. Apakah Anda tahu cara menulis paragraf 

deskripsi? 

8 

(22,9%)

15 

(42,9%) 

12 

(34,2%) 

9. Apakah Anda membutuhkan media 

belajar dalam menulis paragraf deskripsi?

23 

(65,7%)

7 

(20%) 

6 

(17,1%) 

10. Apakah Anda tidak mengalami kendala 

dalam menulis paragraf deskripsi? 

29 

(82,3%)

 

6 

(17,1%) 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui informasi awal dalam prasiklus 

bahwa minat siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun terhadap kegiatan 

menulis paragraf deskripsi masih rendah. Siswa yang merasa tertarik dengan 
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pelajaran bahasa Indonesia 20 siswa, yang menjawab kadang-kadang 15 siswa. 

Siswa yang menyukai pelajaran menulis 18 siswa dibandingkan pelajaran 

menyimak, yang menjawab kadang-kadang 12 siswa, yang tidak menyukai 5 

siswa. Siswa yang tahu perbedaan karangan deskripsi dengan karangan yang 

lain 14 siswa, yang menjawab kadang-kadang 17 siswa, dan yang menjawab 

tidak 4 siswa. Hanya 11 siswa yang tahu jenis-jenis karangan deskripsi, yang 

menjawab kadang-kadang 10 siswa, dan yang tidak tahu jenis-jenis karangan 

deskripsi 14 siswa.  Hanya 12 siswa yang tertarik dengan menulis paragraf 

deskripsi, yang menjawab kadang-kadang  23. Yang menyatakan senang 

mendapat tugas menulis paragraf deskripsi 9 siswa, yang menjawab kadang-

kadang 22 siswa, dan yang menjawab tidak 4 siswa. Yang menjawab guru 

hanya menggunakan metode ceramah dalam memberikan pelajaran 25 siswa, 

kadang-kadang 7 siswa, yang tidak 3 siswa. 8 siswa menjawab ya bahwa siswa 

tahu cara menulis paragraf deskripsi, yang kadang-kadang 15 siswa, yang tidak 

12 siswa. 23 siswa menjawab ya bahwa mereka membutuhkan media dalam 

menulis deskripsi, yang menjawab kadang-kadang 7 siswa, 6 siswa yang 

menjawab tidak. 29 siswa menjawab ya memiliki kendala dalam menulis 

deskripsi, 6 siswa menjawab kadang-kadang. Oleh karena itu, perlu adanya 

strategi agar siswa tertarik atau senang menulis deskripsi dan siswa tidak 

mengalami kesulitan atau terjadi kendala dalam menulis deskripsi. Peneliti 

menggunakan media karikatur sebagai alternatif dari permasalahan di atas.  
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2) Sikap Belajar Siswa 

Hasil pengamatan terhadap sikap belajar siswa pada prasiklus dapat 

dilihat dari tabel 3.  

Tabel 4 Lembar Pengamatan Sikap Belajar Siswa 

Situasi kegiatan 
 pembelajaran Indikator Ya Tidak 

 
Minat siswa 

Keantusiasan dan 
perhatian siswa 
terhadap pembelajaran  

14 
(40%) 

21 
(60%) 

Keaktifan siswa Peran siswa dalam 
kegiatan pembelajaran 

12 
(34,3%) 

 

23 
(65,7%) 

 
Keterangan 

BS : Baik Sekali (76%-100%) 

B : Baik (51%-75%) 

C : Cukup (26%-50%) 

D : Kurang (0%-25%) 

Pada tabel di atas diketahui bahwa sikap siswa pada prasiklus kurang baik. 

Pada aktivitas belajar siswa. Siswa yang memiliki keantusiasan dan perhatian 

pada materi yang disampaikan 14 siswa. Siswa yang berperan aktif hanya 12 

siswa. Dapat disimpulkan bahwa sikap belajar siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi pada prasiklus masih rendah. 

b. Siklus I 

Pada bagian ini dibahas tentang minat dan sikap belajar siswa. Minat 

dan sikap siswa pada siklus I adalah sebagai berikut: 
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1) Minat Belajar Siswa 

Tabel 5 Hasil Angket Siklus I 

No Pertanyaan  A B C D E 

1 Sebelum mengikuti 
pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi 
dengan media karikatur, 
saya tidak tahu cara 
menentukan topik 
karangan deskripsi? 

11 
(31,4%) 

15 
(42,9%) 

5 
(14,3%) 

4 
(11,4%) 

 

2 Sebelum mengikuti 
pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi 
dengan media karikatur, 
saya tidak tahu 
menyusun kerangka 
karangan deskripsi? 

11 
(31,4%) 

17 
(48,6%) 

3 
(8,6%) 

4 
(11,4%) 

 

3 Sebelum mengikuti 
pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi 
dengan media karikatur, 
saya tidak dapat 
membuat karangan 
deskripsi? 

9 
(25,7%) 

16 
(45,7%) 

3 
(4,5%) 

6 
(17,1%) 

1 
(2,9%) 

4 Pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi 
dengan media karikatur, 
membantu saya 
menyusun kerangka 
karangan deskripsi? 

25 
(71,4%) 

8 
(22,9%) 

2 
(5,7%) 

  

5 Pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi  
dengan media karikatur, 
membantu saya 
menyusun kerangka 
karangan menjadi 
karangan deskripsi? 

 
23 

(65,7%) 

 
10 
(28,6%) 

 
2 

(5,7%) 

  

6 Pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi 
dengan media karikatur, 
dapat meningkatkan 
kreatifitas dalam 
membuat tulisan 

26 
(74,3%) 

9 
(25,7%) 
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deskripsi? 
7 Setelah menerima 

materi dan tugas 
menulis paragraf 
deskripsi, pengetahuan 
akan menentukan topik, 
menyusun kerangka 
karangan, dan menulis 
paragraf deskripsi 
meningkat? 

19 
(54,3%) 

16 
(45,7%) 

   

8 Penggunaan media 
karikatur sangat 
menarik bagi saya 
dalam pembelajaran 
menulis paragraf 
deskripsi? 

26 
(74,3%) 

 7 
(20%) 

2 
(5,7%) 

  

9 Pembelajaran menulis 
paragraf deskripsi 
dengan media karikatur 
dapat menumbuhkan 
minat saya dalam 
menulis? 

16 
(45,7%) 

19 
(54,3%) 

   

 
Keterangan:  

A : Sangat Setuju 

B : Setuju 

C : Kurang Setuju 

D : Tidak Setuju  

E : Sangat Tidak Setuju  

  

 Pada siklus I ada peningkatan atau perubahan minat belajar siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dibandingkan pada prasiklus. Dari 

hasil angket siklus I tersebut, dapat diketahui bahwa siswa lebih memahami 

cara menentukan topik setelah diberi tindakan pada siklus I yaitu yang 

menyatakan sangat setuju 11, setuju 15 siswa, kurang setuju 5 siswa, tidak 

setuju 4. Siswa yang belum dapat menyusun kerangka karangan sebelum diberi 
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tindakan yang sangat setuju 11 siswa, setuju 17 siswa, kurang setuju 3 siswa, 

tidak setuju 4 siswa. Sebelum mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dengan media karikatur, siswa tidak dapat membuat karangan 

deskripsi, yang menjawab sangat setuju 9 siswa, yang menjawab setuju 16, 

kurang setuju 3, tidak setuju 6 dan yang sangat tidak setuju 1 siswa.  

 Siswa setelah menggunakan media karikatur menjadi lebih mudah dalam 

menyusun kerangka karangan deskripsi, yang menjawab sangat setuju 25 

siswa, setuju 8 siswa, dan kurang setuju 2 siswa. Media karikatur dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan 

deskripsi, yang menjawab sangat setuju 23 siswa, setuju 10 siswa, kurang 

setuju 2 siswa. Media karikatur dapat meningkatkan kreativitas siswa, yang 

menjawab sangat setuju 26 siswa, setuju 9 siswa. Dengan tindakan yang 

diberikan pengetahuan siswa tentang menentukan topik, menyusun kerangka 

karangan, dan membuat karangan deskripsi bertambah, yang menjawab sangat 

setuju 19 siswa, setuju 16 siswa. Penggunaan media karikatur dalam 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dapat menarik minat siswa, yang 

menjawab sangat setuju 26 siswa, setuju 7 siswa, kurang setuju 2 siswa. 

Penggunaan media karikatur dapat meningkatkan minat siswa terhadap 

kegiatan menulis, yang menjawab sangat setuju 16  siswa, setuju 19 siswa. 

2) Sikap Belajar Siswa  

 Dalam melakukan pengamatan proses pembelajaran, peneliti 

menggunakan pedoman pengamatan yang difokuskan pada situasi 
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kegiatan belajar mengajar. Hal yang diamati adalah keantusiasan dan 

perhatian siswa, dan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

Tabel 6 Lembar Observasi Sikap Siswa Siklus I 

Situasi kegiatan 
pembelajaran Indikator Ya Tidak 

 
Minat siswa 

Keantusiasan dan perhatian siswa 
terhadap pembelajaran 
keterampilan menulis paragraf 
deskripsi 

25 
(71,4%) 

10 
(28,6%)

Keaktifan siswa Peran siswa dalam kegiatan 
pembelajaran 

22 
(62,9%) 

13 
(37,1%)

 

Keterangan 

BS : Baik Sekali (76%-100%) 

B : Baik (51%-75%) 

C : Cukup (26%-50%)  

D : Kurang (0%-25%) 

 Pada kegiatan siklus I sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi sudah cukup baik dibandingkan pada pelaksanaan prasiklus, 

hal itu dapat dibuktikan dari hasil observasi sikap belajar siswa. Keantusiasan 

dan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan termasuk dalam 

kategori baik sebanyak 25 siswa. Peran siswa masuk dalam kategori cukup 

sebanyak 22 siswa.  
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c. Siklus II 

  Pada bagian ini dibahas minat dan sikap belajar siswa. 

1) Minat Belajar Siswa 

 Pada 28 Mei 2014, siswa mengisi angket tentang keterampilan 

menulis paragraf deskripsi yang dibuat oleh peneliti. Angket tersebut 

terdiri 9 butir pertanyaan yang memuat beberapa aspek penting 

sebagai penunjang informasi keadaan siswa setelah dikenakan 

tindakan. 
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Tabel 7 Hasil Angket Siklus II 

No Pertanyaan  A B C D E 
1 Sebelum mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi dengan 
media karikatur, saya tidak tahu 
cara menentukan topik karangan 
deskripsi? 

15 
(42,9%)

19 
(54,2%) 

1 
(2,9%) 

  

2 Sebelum mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi dengan 
media karikatur, saya tidak tahu 
menyusun kerangka karangan 
deskripsi? 

13 
(37,2%)

20 
(57,1%) 

2 
(5,7%) 

  

3 Sebelum mengikuti pembelajaran 
menulis paragraf deskripsi dengan 
media karikatur, saya tidak dapat 
membuat karangan deskripsi? 

23 
(65,7%)

 

10 
(28,6%) 

2 
(5,7%) 

  

4 Pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media karikatur, 
membantu saya menyusun 
kerangka karangan deskripsi? 

25 
(71,4%)

10 
(28,6%) 

   
 
 
 
 

5 Pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media karikatur, 
membantu saya menyusun 
kerangka karangan menjadi 
karangan deskripsi? 

27 
(77,1%)

8 
(22,9%) 

   

6 Pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media karikatur, 
dapat meningkatkan kreatifitas 
dalam membuat tulisan deskripsi? 
 

28 
(80%) 

7 
(20%) 

   

7 
 
 
 
 
 
 

Setelah menerima materi dan tugas 
menulis paragraf deskripsi, 
pengetahuan akan menentukan 
topik, menyusun kerangka 
karangan, dan menulis deskripsi 
meningkat? 

24 
(68,5%)

11 
(31,5%) 

   

8 Penggunaan media karikatur 
sangat menarik bagi saya dalam 
pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi? 

30 
(85,7%)

5 
(14,3%) 

   

9 Pembelajaran menulis paragraf 
deskripsi dengan media karikatur 
dapat menumbuhkan minat saya? 

20 
(57,1%)

15 
(42,9%) 
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Keterangan:  

A : Sangat Setuju 

B : Setuju 

C : Kurang Setuju 

D : Tidak Setuju  

E : Sangat Tidak Setuju  

 Pada siklus II ada peningkatan atau perubahan minat siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur dibandingkan 

pada siklus I. Melalui hasil angket  siklus II tersebut, dapat diketahui bahwa 

siswa lebih memahami cara menentukan topik setelah diberi tindakan pada 

siklus II yaitu yang menyatakan sangat setuju 15, setuju 19 siswa, kurang 

setuju 1 siswa. Siswa yang belum dapat menyusun kerangka karangan sebelum 

diberi tindakan yang sangat setuju 13 siswa, setuju 20 siswa, kurang setuju 2 

siswa. Sebelum mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media karikatur, siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi, yang 

menjawab sangat setuju 23 siswa, yang menjawab setuju 10  siswa, dan yang 

kurang setuju 2 siswa.  

 Setelah siswa menggunakan media karikatur dalam menulis paragraf deskripsi, 

siswa menjadi lebih mudah dalam menyusun kerangka karangan menulis 

paragraf deskripsi. Siswa yang menjawab sangat setuju  25 siswa, yang setuju 

10 siswa. Media karikatur dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

kerangka karangan menjadi karangan deskripsi, yang menjawab sangat setuju 

27 siswa, setuju 8 siswa. Media karikatur dapat meningkatkan kreativitas 

siswa, yang menjawab sangat setuju 28 siswa, setuju 7 siswa. Dengan tindakan 
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yang diberikan peneliti, pengetahuan siswa tentang menentukan topik, 

menyusun kerangka karangan, dan membuat karangan deskripsi bertambah, 

yang menjawab sangat setuju 24 siswa, setuju 11 siswa. Penggunaan media 

karikatur dalam pembelajaran menulis deskripsi dapat menarik minat siswa, 

yang menjawab sangat setuju 30 siswa, setuju 5 siswa. Penggunaan media 

karikatur dapat meningkatkan minat siswa terhadap kegiatan menulis, yang 

menjawab sangat setuju 20 siswa, setuju 15 siswa.  

2) Sikap Belajar Siswa 

 Dalam melakukan pengamatan proses pembelajaran, peneliti 

menggunakan pedoman pengamatan yang difokuskan pada situasi 

kegiatan belajar mengajar. Hal yang diamati adalah keantusiasan dan 

perhatian siswa, dan peran siswa.  

Tabel 8 Lembar Pengamatan Sikap Siswa Siklus II 

Situasi kegiatan 
pembelajaran Indikator Ya Tidak 

Minat siswa Keantusiasan dan perhatian siswa 
terhadap pembelajaran 
keterampilan menulis paragraf 
deskripsi 

33 
(94,3%) 

2 
(5,7%) 

Keaktifan siswa Peran siswa dalam kegiatan 
pembelajaran 

31 
(88,5%) 

4 
(11,5%)

 

Keterangan 

BS : Baik Sekali (76%-100%) 

B : Baik (51%-75%) 

C : Cukup (26%-50%)  

D : Kurang (0%-25%) 
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 Pada kegiatan siklus II sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi sudah cukup baik dibandingkan pada pelaksanaan prasiklus, 

hal itu dapat dibuktikan dari hasil observasi sikap belajar siswa. Keantusiasan 

dan perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan termasuk dalam 

kategori baik sekali sebanyak 33 siswa. Peran siswa masuk dalam kategori baik 

sekali sebanyak 31 siswa.  

4. Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi  Siswa Kelas XI 

SMK Tamtama Prembun Setelah Menerima Pembelajaran dengan 

Media Karikatur 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi melalui tiga 

tahapan yaitu prasiklus, siklus I, dan siklus II. 

a. Prasiklus 

 Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi pada 

prasiklus dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.  

Tabel 9 

Hasil Tes prasiklus dalam Menulis Paragraf Deskripsi  

No Aspek yang dinilai jumlah Rata-

rata 

1 Isi 525 15 

2 Organisasi 516 14,7 

3 Tata Bahasa 429 12,3 

4 Gaya (kosa kata) 430 12,3 

5 EYD 413 11,8 

 Jumlah  2313 66,1 

6 Nilai rata-rata siswa 2313 66,1 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa skor rata-rata aspek isi 

adalah 15, aspek organisasi 14,7, aspek tata bahasa 12,3, aspek gaya 12,3, aspek 

EYD 11,8.  Secara keseluruhan jumlah skor rata-rata dari semua aspek adalah 

66,1. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada tindakan berikutnya.  

Tabel 10 

Frekuensi Nilai Siswa Hasil Menulis Paragraf Deskripsi Prasiklus 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase

1 Baik Sekali 80-100 0 0 

2 Baik 70-79 8 22,9% 

3 Cukup 60-69 23 65,7% 

4 Kurang  50-59 4 11,4% 

5 Sangat Kurang 0-49 0 0 

JUMLAH 35 100% 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai siswa hasil praktik menulis 

paragraf  paragraf deskripsi yaitu kategori baik sebanyak 8 siswa, kategori cukup 

23 siswa, kategori kurang 4 siswa, dan kategori baik sekali pada interval 80-100 

tidak ada siswa yang mencapai skor tersebut. Oleh karena itu, perlu diadakan 

tindakan untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa.  
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b. Siklus I 

 Skor  keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur 

dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.  

Tabel 11 Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

No Aspek yang dinilai  Jumlah Rata-rata 
1 Isi 599 17,1 
2 Organisasi 581 16,6 
3 Tata Bahasa 522 14,9 
4 Gaya (kosa kata) 524 15 
5 EYD 489 14 
       JUMLAH 2715 77,6 
6 Nilai rata-rata siswa 2715 77,6 

 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa skor rata-rata tiap aspek 

mengalami peningkatan dari prasiklus ke siklus I. Skor rata-rata aspek isi 

adalah 17,1 . Aspek organisasi adalah 16,6. Aspek tata bahasa adalah 14,9. 

Aspek gaya (kosa kata) adalah 15. Aspek ejaan dan tata tulis adalah 14.   

Tabel 12 Frekuensi Nilai Siswa Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase 

1 Baik Sekali 80-100 13 37,1% 

2 Baik 70-79 21 60% 

3 Cukup 60-69 1 2,9% 

4 Kurang  50-59 0 0 

5 Sangat Kurang 0-49 0 0 

JUMLAH 35 100% 

  

  Berdasarkan tabel 12 diketahui frekuensi nilai siswa hasil menulis paragraf 

deskripsi pada siklus I mengalami peningkatan dari prasiklus. Frekuensi nilai 
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siswa adalah 13 siswa masuk kategori baik sekali dengan interval 80-100, 21 

siswa masuk kategori baik dengan interval 70-79 dan 1 siswa masuk kategori 

kurang dengan interval 60-69. Hasil tes pada siklus I dirasa masih kurang 

memuaskan karena masih ada nilai siswa yang belum mencapai KKM. Oleh 

karena itu, perlu diadakan tindakan selanjutnya. Tindakan tersebut adalah 

siklus II.  

c. Siklus II 

 Dari segi proses, pada siklus II hampir semua siswa terlihat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Siswa lebih bersemangat dan merasa lebih 

mudah dalam menuangkan ide atau gagasan dalam menulis paragraf 

deskripsi.  

  Dari segi hasil, tulisan deskripsi siswa sudah sesuai dengan 

harapan peneliti yakni pada setiap aspek penilaian seluruh siswa mengalami 

peningkatan. Data hasil penelitian pada siklus II dapat dilihat melalui tabel 

di bawah ini. 

Tabel 13 Nilai Hasil Menulis Paragraf Deskripsi  pada Siklus II 

No Aspek yang dinilai  Jumlah Rata-rata 

1 Isi 631 18 

2 Organisasi 606 17,3 

3 Tata Bahasa 565 16,1 

4 Gaya (kosa kata) 569 16,3 

5 EYD 533 15,2 

JUMLAH 2904 83 

6 Nilai rata-rata siswa 2904 83 
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 Berdasarkan tabel 13 di atas diketahui bahwa skor rata-rata tiap aspek 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Skor rata-rata aspek isi adalah 

18. Aspek organisasi 17,3. Aspek tata bahasa adalah 16,1. Aspek gaya adalah 

16,3. Aspek ejaan dan tata tulis adalah 15,2. 

Tabel 14 Frekuensi Nilai Siswa Menulis Paragraf Deskripsi Siklus II 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase 
1 Baik Sekali 80-100 26 74,3% 
2 Baik 70-79 9 25,7% 
3 Cukup 60-69 0 0 
4 Kurang  50-59 0 0 
5 Sangat Kurang 0-49 0 0 
JUMLAH 35 100% 

 

 Berdasarkan tabel 14 diketahui frekuensi nilai siswa hasil menulis paragraf 

deskripsi pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Frekuensi nilai 

siswa adalah 26 siswa masuk kategori baik sekali dengan interval 80-100 dan 9 

siswa masuk kategori baik dengan interval 70-79. 
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Tabel 15 

Rekapitulasi Skor Siswa dari Prasiklus sampai Siklus II 

No S Prasiklus Siklus I Siklus II 
I O TB G E ∑ I O TB G E ∑ I O TB G E ∑ 

1 S1 16 16 15 14 14 75 18 18 17 15 16 84 19 18 18 16 17 88 
2 S2 18 16 12 16 15 77 18 17 17 18 16 86 18 18 18 18 17 89 
3 S3 13 15 12 11 10 61 15 17 14 14 12 72 17 17 15 16 13 78 
4 S4 18 14 15 17 14 78 18 16 17 16 15 82 18 17 17 16 16 84 
5 S5 15 14 12 11 12 64 17 15 16 14 14 76 18 17 17 17 17 86 
6 S6 15 15 11 13 12 66 17 16 11 15 12 71 18 17 13 16 14 78 
7 S7 15 15 12 12 11 65 17 18 15 14 14 78 18 18 16 17 15 84 
8 S8 15 15 12 11 11 64 17 16 14 16 12 75 17 16 15 18 13 79 
9 S9 16 17 15 14 14 76 18 18 16 16 16 84 18 18 18 18 17 89 
10 S10 12 12 10 10 11 55 15 14 12 14 13 68 18 15 13 16 13 75 
11 S11 16 15 12 11 10 64 18 18 15 15 14 80 19 17 15 16 14 81 
12 S12 15 16 12 13 11 67 17 17 16 17 16 83 18 18 18 18 17 89 
13 S13 17 16 15 15 14 77 18 18 17 16 15 84 18 18 18 17 16 87 
14 S14 13 12 12 11 10 58 17 15 15 15 15 77 18 16 16 16 17 83 
15 S15 13 14 11 10 11 59 17 16 16 15 14 78 18 17 17 16 15 83 
16 S16 17 15 15 14 15 76 18 16 16 15 15 80 18 17 18 17 17 87 
17 S17 10 12 11 12 10 55 18 16 15 14 15 78 18 17 16 16 16 83 
18 S18 14 13 12 11 10 60 16 15 14 15 12 72 17 17 15 15 14 78 
19 S19 12 13 12 14 11 62 18 17 14 15 15 79 18 18 15 15 16 82 
20 S20 12 15 11 11 10 59 15 17 13 14 12 71 18 17 14 16 13 78 
21 S21 17 15 13 12 11 68 16 18 17 17 16 84 19 18 18 17 17 89 
22 S22 17 15 12 11 11 66 18 16 14 16 13 77 18 17 16 17 15 83 
23 S23 13 15 11 10 11 60 15 16 13 14 12 70 18 17 14 15 13 77 
24 S24 13 15 12 13 13 66 15 17 14 15 15 76 17 17 15 16 16 81 
25 S25 14 15 11 11 12 63 15 17 12 12 13 69 17 17 15 15 14 78 
26 S26 14 15 11 11 11 62 18 16 17 15 14 80 18 18 17 16 16 85 
27 S27 15 14 13 12 12 66 17 17 16 14 14 78 18 18 18 15 16 85 
28 S28 16 14 12 13 13 68 19 16 15 15 14 79 19 18 17 17 15 86 
29 S29 16 17 12 13 15 73 19 18 15 15 16 83 19 18 16 16 16 85 
30 S30 16 14 13 12 11 66 18 16 16 15 15 80 18 18 17 16 16 84 
31 S31 16 15 11 12 11 65 18 17 14 15 13 77 19 18 16 16 15 84 
32 S32 15 15 12 12 11 65 18 17 14 14 13 76 19 18 16 16 15 84 
33 S33 18 16 12 12 11 69 16 15 13 14 11 69 17 16 15 15 13 76 
34 S34 15 15 11 10 11 62 17 18 17 15 13 80 18 18 17 16 14 83 
35 S35 18 16 14 15 13 76 18 17 15 15 14 79 18 17 16 16 15 82 
 525 516 429 430 413 2313 599 581 522 524 489 2715 631 606 565 569 533 2904
JUMLAH 2313=66,1 2715=77,6 2904=83 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan 

skor rata-rata dari prasiklus sampai siklus II. Skor rata-rata prasiklus adalah 

66,1. Skor rata-rata siklus I adalah 77,6. Skor rata-rata siklus II adalah 83. 
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Namun diketahui dari siklus I ke siklus II, satu siswa tidak mengalami 

peningkatan yaitu S10. 

 

Keterangan:  

S  : Subjek  

I : Isi 

O : Organisasi 

TB : Tata Bahasa 

G : Gaya 

E : Ejaan Yang Disempurnakan 

J : Jumlah 
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B. Pembahasan Data  

Pada bagian ini dibahas dua penyajian data yaitu 1) kualitas proses 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan media karikatur 

pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun tahun  pelajaran 2013/2014;       

2) kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan menerapkan 

media karikatur pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun tahun pelajaran 

2013/2014. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Paragraf Deskripsi dengan Media 

Karikatur Pada Siswa Kelas XI SMK Tamtama Prembun 

  Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Paragraf Deskripsi dengan 

Media Karikatur dilakukan tiga tahap yaitu prasiklus, siklus I, siklus II. 

a. prasiklus 

 Pada penelitian awal, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu 

bersama Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI. Peneliti 

melakukan kegiatan tersebut untuk mengetahui kondisi siswa, kelas dan 

pelaksanaan proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi yang terjadi 

selama ini. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru kurang 

menarik karena guru hanya menggunakan sistem satu arah sehingga 

siswa cenderung merasa bosan. Selain itu , sarana dan prasarana kurang 

memadai. 
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Pada prasiklus, kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, refleksi. 

1) Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, peneliti melakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

a) menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tindakan yang 

dilakukan; 

b) peneliti menyiapkan materi yang akan digunakan dalam 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi; 

c) peneliti menyiapkan contoh deskripsi; 

d) peneliti menyiapkan lembar tes menulis paragraf deskripsi; 

e) peneliti menyiapkan alat dokumentasi berupa kamera. 

2) Pelaksanaan  

 Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a) peneliti menjelaskan tentang materi deskripsi; 

b) siswa membaca dan memahami contoh deskripsi; 

c) peneliti menugaskan kepada siswa untuk menulis paragraf 

deskripsi dengan tema bebas. 

3) Observasi  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses 

pembelajaran sikap siswa, dan hasil menulis paragraf deskripsi. 

Pada pelaksanaan prasiklus diketahui bahwa siswa terlihat malas, 
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dan tidak antusias mengikuti pembelajaran. Hal tersebut karena 

siswa mengalami kesulitan dalam menentukan topik tulisan dan 

menyusun kerangka karangan menjadi karangan deskripsi. 

4) Refleksi 

  Tahap refleksi dilakukan setelah peneliti melakukan 

observasi. Setelah melakukan observasi didapatkan hasil bahwa 

dalam proses pembelajaran yang aktif masih rendah, sedangkan 

siswa yang lain cenderung ramai dan pasif. Hasil menulis 

paragraf deskripsi siswa masih banyak di bawah rata-rata. Oleh 

karena itu, peneliti melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

b. Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I 

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

1. Perencanaan 

 Sebelum melaksakan kegiatan pembelajaran, peneliti 

melakukan koordinasi dengan guru bahasa Indonesia mengenai 

alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan subjek yang diinginkan. Pada tahap 

ini peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut: a) peneliti 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, b) menyamakan 

persepsi dan berdiskusi antara peneliti dengan guru, c) menyusun 

pemecahan masalah deskripsi dengan media karikatur yang 

direncanakan menjadi dua siklus, d) menyusun instrumen 
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penelitian yang meliputi tes, catatan lapangan, angket, 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Pelaksanaan  

Pada kegiatan siklus I, pelaksanaan yang dilakukan adalah 

guru mulai mengajar menulis paragraf deskripsi dengan 

menggunakan media karikatur. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. menyiapkan materi pembelajaran menulis paragraf deskripsi; 

2. siswa mencatat hal-hal yang perlu untuk dicatat; 

3. guru memberikan contoh penulisan deskripsi yang berupa 

karangan. Siswa membaca dan mengamati contoh karangan 

tersebut; 

4. guru menjelaskan langkah-langkah menulis paragraf deskripsi 

dengan tema Jakarta banjir; 

5. guru mulai mengarahkan siswa untuk menulis paragraf deskripsi 

melalui tahap pramenulis, penulisan, dan revisi. 

Proses menulis paragraf deskripsi pada siklus I lebih optimal 

dikarenakan siswa lebih tenang dibandingkan pada prasiklus. Siswa 

memiliki antusias yang cukup baik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3. Observasi 

 Peneliti melakukan observasi terhadap data tes dan nontes. 

Data tes yang diobservasi berupa hasil menulis paragraf deskripsi 
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siswa, sedangkan data nontes yang diobservasi berupa sikap siswa 

pada waktu menulis paragraf deskripsi. Peneliti melakukan 

observasi dibantu oleh seorang rekan yang bertugas untuk 

mendokumentasikan proses pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi. Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan siklus I 

diketahui bahwa sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi. Berdasarkan hasil observasi pada 

kegiatan siklus I diketahui bahwa sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi sudah cukup baik 

dibandingkan prasiklus. 

4. Refleksi 

 Setelah pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan analisis 

terhadap hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, catatan 

lapangan dan kuesioner. Analisis ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media karikatur 

yang digunakan peneliti dalam proses pembelajaran siklus I. 

Setelah analisis data tes dan nontes, peneliti melakukan 

perbaikan-perbaikan terhadap rencana selanjutnya pada siklus II. 

c. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Peneliti melaksanakan tindakan pada siklus ini di dalam kelas. 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini adalah perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
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1. Perencanaan  

 Perencanaan kegiatan siklus I dibuat dengan memperhatikan 

hasil kegiatan pada siklus I. Tahap perencanaan siklus II ini meliputi: 

a) menyusun rencana perbaikan, b) menyiapkan materi pembelajaran 

tentang menulis paragraf deskripsi, c) menyiapkan dua karikatur 

sebagai media pembelajaran, d) menyiapkan lembar kertas untuk 

menulis. 

2. Pelaksanaan  

Pada kegiatan siklus II pelaksanaan, peneliti melakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

a. peneliti memberikan penjelasan tentang menulis paragraf 

paragraf deskripsi dengan media karikatur; 

b. peneliti memberikan dua karikatur yang berbeda dan guru 

menentukan karikatur yang dijadikan sebagai objek tulisan 

siswa; 

c. peneliti memberikan lembar kertas untuk menulis; 

d. peneliti meminta siswa untuk menulis paragraf deskripsi melalui 

karikatur yang sudah ditentukan yaitu karikatur yang bertema 

penebangan liar dan ulang tahun. 

Siswa menulis paragraf deskripsi dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 
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1) Pramenulis 

Pada tahap pramenulis, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a) siswa mengamati karikatur yang sudah diberikan; 

b) siswa mulai mencari topik sesuai dengan karikatur yang 

ditentukan; 

c) siswa mulai menyusun kerangka karangan. 

2) Penulisan 

 Pada tahap penulisan, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a) guru mengarahkan siswa terhadap isi tulisan dengan 

objek yang diamati; 

b) guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

menggunakan imajinasinya dalam mendeskripsikan 

objek yang diamati; 

c) guru mengamati siswa saat siswa  sedang menulis 

paragraf deskripsi. 

3) Revisi 

Pada tahap revisi, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a) siswa membaca hasil menulis paragraf deskripsi  yang 

telah dibuat; 

 



93 
 

b) siswa mulai mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan 

baik dari segi bahasa maupun tata tulisannya; 

c) siswa dan guru berdiskusi untuk memberikan evaluasi 

yang telah dilakukan; 

d) guru memberikan kesimpulan materi yang telah 

diberikan. 

3. Observasi 

 Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap hal-hal 

sebagai berikut.  

1) Observasi kegiatan proses belajar mengajar di kelas. 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku belajar 

siswa serta respon siswa terhadap kegiatan menulis paragraf 

deskripsi dengan media karikatur sebagai upaya peningkatan 

kemampuan menulis paragraf  deskripsi siswa. Perilaku siswa 

terlihat cukup baik dan serius dalam mengerjakan tugas 

menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur. 

2) Observasi hasil proses  belajar mengajar di kelas 

  Observasi pada tahap ini adalah pengamatan terhadap hasil 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berupa hasil menulis 

paragraf deskripsi meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

siswa yang di atas kriteria. 
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4. Refleksi 

 Refleksi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan 

tindakan baik yang bersifat negatif maupun positif. Hasil kegiatan 

refleksi yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. pada siklus II, siswa bersemangat mengikuti pembelajaran dan 

siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran; 

b. hasil menulis paragraf deskripsi siswa dengan media karikatur 

sudah sangat baik. 

2. Pengaruh Penggunaan Media Karikatur terhadap Minat dan Sikap 

Belajar Siswa Kelas XI SMK Tamtama Prembun dalam Menulis 

Paragraf Deskripsi. 

a. Prasiklus 

 Pengaruh penggunaan media karikatur terhadap minat dan sikap belajar 

siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun dalam menulis paragraf deskripsi 

adalah sebagai berikut. 

1. Minat Belajar Siswa 

Pada hasil angket informasi awal dalam prasiklus, diketahui bahwa 

minat siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun terhadap kegiatan menulis 

paragraf deskripsi masih rendah. Siswa yang merasa tertarik dengan 

pelajaran bahasa Indonesia 20 siswa, yang menjawab kadang-kadang 15 

siswa. Siswa yang menyukai pelajaran menulis 18 siswa dibandingkan 

pelajaran menyimak, yang menjawab kadang-kadang 12 siswa, yang tidak 

menyukai 5 siswa. Siswa yang tahu perbedaan karangan deskripsi dengan 
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karangan yang lain 14 siswa, yang menjawab kadang-kadang 17 siswa, 

dan yang menjawab tidak 4 siswa. Hanya 11 siswa yang tahu jenis-jenis 

karangan deskripsi, yang menjawab kadang-kadang 10 siswa, dan yang 

tidak tahu jenis-jenis karangan deskripsi 14 siswa.  Hanya 12 siswa yang 

tertarik dengan menulis paragraf deskripsi, yang menjawab kadang-kadang  

23. Yang menyatakan senang mendapat tugas menulis paragraf deskripsi 9 

siswa, yang menjawab kadang-kadang 22 siswa, dan yang menjawab tidak 

4 siswa. Yang menjawab guru hanya menggunakan metode ceramah dalam 

memberikan pelajaran 25 siswa, kadang-kadang 7 siswa, yang tidak 3 

siswa. 8 siswa menjawab ya bahwa siswa tahu cara menulis paragraf 

deskripsi, yang kadang-kadang 15 siswa, yang tidak 12 siswa. 23 siswa 

menjawab ya bahwa mereka membutuhkan media dalam menulis 

deskripsi, yang menjawab kadang-kadang 7 siswa, 6 siswa yang menjawab 

tidak. 29 siswa menjawab ya memiliki kendala dalam menulis deskripsi, 6 

siswa menjawab kadang-kadang. Oleh karena itu, perlu adanya strategi 

agar siswa tertarik atau senang menulis deskripsi dan siswa tidak 

mengalami kesulitan atau terjadi kendala dalam menulis deskripsi. Peneliti 

menggunakan media karikatur sebagai alternatif dari permasalahan di atas.  

2. Sikap Belajar Siswa 

 Pada tabel 4 diketahui bahwa sikap siswa pada prasiklus kurang 

baik. Pada aktivitas belajar siswa, hanya 14 siswa yang memiliki 

keantusiasan dan perhatian pada materi yang disampaikan. Siswa yang 
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berperan aktif hanya 12 siswa. Dapat disimpulkan bahwa sikap belajar 

siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi pada prasiklus masih rendah. 

b. Siklus I 

Pada siklus I dibahas tentang minat dan sikap belajar siswa. 

1. Minat Belajar Siswa 

 Pada siklus I ada peningkatan atau perubahan minat belajar siswa 

terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi dibandingkan 

pada prasiklus. Dari hasil angket I tersebut, dapat diketahui  bahwa 

siswa lebih memahami cara menentukan topik setelah diberi 

tindakan pada siklus I yaitu yang menyatakan sangat setuju 11, 

setuju 15 siswa, kurang setuju 5 siswa, tidak setuju 4. Siswa yang 

belum dapat menyusun kerangka karangan sebelum diberi tindakan 

yang sangat setuju 11 siswa, setuju 17 siswa, kurang setuju 3 siswa, 

tidak setuju 4 siswa. Sebelum mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi dengan media karikatur, siswa tidak dapat 

membuat karangan deskripsi, yang menjawab sangat setuju 9 siswa, 

yang menjawab setuju 16, kurang setuju 3, tidak setuju 6 dan yang 

sangat tidak setuju 1 siswa. Siswa setelah menggunakan media 

karikatur menjadi lebih mudah dalam menyusun kerangka karangan 

deskripsi, yang menjawab sangat setuju 25 siswa, setuju 8 siswa, dan 

kurang setuju 2 siswa. Media karikatur dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan deskripsi, 

yang menjawab sangat setuju 23 siswa, setuju 10 siswa, kurang 
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setuju 2 siswa. Media karikatur dapat meningkatkan kreativitas 

siswa, yang menjawab sangat setuju 26 siswa, setuju 9 siswa. 

Dengan tindakan yang diberikan pengetahuan siswa tentang 

menentukan topik, menyusun kerangka karangan, dan membuat 

karangan deskripsi bertambah, yang menjawab sangat setuju 19 

siswa, setuju 16 siswa. Penggunaan media karikatur dalam 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dapat menarik minat siswa, 

yang menjawab sangat setuju 26 siswa, setuju 7 siswa, kurang setuju 

2 siswa. Penggunaan media karikatur dapat meningkatkan minat 

siswa terhadap kegiatan menulis, yang menjawab sangat setuju 16  

siswa, setuju 19 siswa. 

2. Sikap Belajar Siswa 

 Dalam melakukan pengamatan proses pembelajaran, peneliti 

menggunakan pedoman pengamatan yang difokuskan pada situasi 

kegiatan belajar mengajar. Hal yang diamati adalah keantusiasan dan 

perhatian siswa, serta peran siswa. 

Pada kegiatan siklus I sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi sudah cukup baik dibandingkan 

pada pelaksanaan prasiklus. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi 

sikap belajar siswa pada tabel 6. Dari hasil observasi sikap belajar siswa 

pada tabel 6, diketahui bahwa keantusiasan dan perhatian siswa terhadap 

materi yang disampaikan termasuk dalam kategori baik sebanyak 25 

siswa. Peran siswa masuk dalam kategori cukup sebanyak 22 siswa.  
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c. Siklus II 

  Pada siklus II diketahui pengaruh karikatur terhadap minat dan 

sikap belajar siswa adalah sebagai berikut. 

1. Minat Belajar Siswa 

Pada siklus II media karikatur yang digunakan sebagai objek 

tulisan siswa ada dua media karikatur dengan tema yang berbeda. 

Media karikatur  tersebut bertema penebangan liar dan ulang tahun. 

Pada siklus II ada peningkatan atau perubahan minat siswa tehadap 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan media karikatur 

dibandingkan pada siklus I. Melalui hasil angket siklus II tersebut, 

dapat diketahui bahwa siswa lebih memahami cara menentukan topik 

setelah diberi tindakan pada siklus II yaitu yang menyatakan sangat 

setuju 15, setuju 19 siswa, kurang setuju 1 siswa. Siswa yang belum 

dapat menyusun kerangka karangan sebelum diberi tindakan yang 

sangat setuju 13 siswa, setuju 20 siswa, kurang setuju 2 siswa. 

Sebelum mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskripsi dengan 

media karikatur, siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi, yang 

menjawab sangat setuju 23 siswa, yang menjawab setuju 10  siswa, 

dan yang kurang setuju 2 siswa. Setelah siswa menggunakan media 

karikatur dalam menulis paragraf deskripsi, siswa menjadi lebih 

mudah dalam menyusun kerangka karangan menulis paragraf 

deskripsi. Siswa yang menjawab sangat setuju  25 siswa, yang setuju 

10 siswa. Media karikatur dapat membantu siswa dalam 
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mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan deskripsi, 

yang menjawab sangat setuju 27 siswa, setuju 7 siswa. Media 

karikatur dapat meningkatkan kreativitas siswa, yang menjawab 

sangat setuju 28 siswa, setuju 7 siswa. Dengan tindakan yang 

diberikan peneliti, pengetahuan siswa tentang menentukan topik, 

menyusun kerangka karangan, dan membuat karangan deskripsi 

bertambah, yang menjawab sangat setuju 24 siswa, setuju 11 siswa. 

Penggunaan media karikatur dalam pembelajaran menulis deskripsi 

dapat menarik minat siswa, yang menjawab sangat setuju 30 siswa, 

setuju 5 siswa. Penggunaan media karikatur dapat meningkatkan 

minat siswa terhadap kegiatan menulis, yang menjawab sangat setuju 

20 siswa, setuju 15 siswa. 

2. Sikap Belajar Siswa 

Pada kegiatan siklus II sikap siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi sudah cukup baik 

dibandingkan pada pelaksanaan prasiklus dan siklus I. Hal itu dapat 

dibuktikan dari hasil observasi sikap belajar siswa. Keantusiasan dan 

perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan termasuk dalam 

kategori baik sekali sebanyak 33 siswa. Peran siswa masuk dalam 

kategori baik sekali sebanyak 31 siswa.  
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3. Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Siswa Kelas XI 

SMK Tamtama Prembun setelah Menerima Pembelajaran dengan 

Menggunakan Media Karikatur. 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan media karikatur yang telah 

diterapkan dalam dua siklus difokuskan pada bentuk kegiatan menulis 

paragraf deskripsi. Untuk mencapai hasil yang maksimal, peneliti dituntut 

agar selalu memperhatikan seluruh siswa dalam praktik kegiatan menulis 

paragraf deskripsi dengan media karikatur. 

 Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan 

media karikatur meliputi dua hal yaitu peningkatan kualitas proses dan 

peningkatan kualitas hasil. Peningkatan kualitas proses meliputi minat dan 

sikap belajar siswa, sedangkan peningkatan kualitas hasil berupa 

kemampuan menulis paragraf deskripsi siswa. Peningkatan kualitas proses 

dapat dilihat berdasarkan angket dan observasi pada setiap siklus. 

Peningkatan hasil dapat dilihat dari peningkatan skor menulis paragraf 

deskripsi mulai prasikus sampai dengan siklus II. 

a. Peningkatan Kualitas Proses  

 Setelah dilakukan pengamatan dapat diketahui bahwa minat dan 

sikap belajar siswa dalam kegiatan menulis paragraf deskripsi dengan 

media karikatur mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. 
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Tabel 16 

Perbandingan Pengamatan Situasi Pembelajaran Prasiklus, Siklus I, Siklus II  

 

Situasi Kegiatan 
Pembelajaran Indikator 

Prasiklus Siklus I Siklus II 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Minat Siswa  
 

Keantusiasan 
dan perhatian 
siswa terhadap 
pembelajaran 
keterampilan 
menulis 
paragraf 
deskripsi 

14 

(40%) 

21 

(40%) 

25 

(71,4%) 

10 

(28,6%) 

33 

(94,3%) 

2 

(5,7%) 

2. Keaktifan 
siswa 

Peran siswa 
dalam kegiatan 
pembelajaran 

12 

(34,3%) 

23 

(65,7%) 

22 

(62,9%) 

13 

(37,1%) 

31 

(88,5%) 

4 

(11,5%) 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui adanya perubahan sikap siswa dari 

prasiklus sampai siklus II. Adanya perubahan sikap yang dialami siswa karena 

adanya penerapan media karikatur dalam pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi. Dengan digunakannya media karikatur dalam pembelajaran 

membantu siswa dalam menumbuhkan imajinasi dan mengembangkan ide 

cerita ke dalam bentuk deskripsi. 

b. Peningkatan Kualitas Hasil 

 Peningkatan kualitas hasil dapat diketahui melalui peningkatan skor 

menulis paragraf deskripsi dari prasiklus sampai siklus II. Aspek yang dinilai 

dalam menulis paragraf deskripsi adalah 1) isi; 2) organisasi; 3) tata bahasa; 

4) gaya (kosa kata); 5) EYD. Hasil kerja siswa dalam praktik menulis 

paragraf deskripsi setelah diberi tindakan sebanyak dua siklus menunjukkan 
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gaya 12,3, aspek EYD 11,8.  Secara keseluruhan jumlah skor rata-rata dari 

semua aspek adalah 66,1. 

Pada tahap siklus I diketahui bahwa skor rata-rata tiap aspek mengalami 

peningkatan dari prasiklus ke siklus I. Skor rata-rata aspek isi adalah 17,1. 

Aspek organisasi adalah 16,6. Aspek tata bahasa adalah 14,9. Aspek gaya 

(kosa kata) adalah 15. Aspek ejaan dan tata tulis adalah 14.  Secara 

keseluruhan jumlah skor rata-rata dari semua aspek adalah 77,6. 

 Pada tahap siklus II diketahui bahwa skor rata-rata tiap aspek mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Skor rata-rata aspek isi adalah 18. Aspek 

organisasi 17,3. Aspek tata bahasa adalah 16,1. Aspek gaya adalah 16,3. Aspek 

ejaan dan tata tulis adalah 15,2. Secara keseluruhan jumlah skor rata-rata dari 

semua aspek adalah 83 

 Berdasarkan skor rata-rata setiap aspek penilaian menulis paragraf 

deskripsi pada setiap siklus yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media karikatur dapat meningkatkan keterampilan menulis 

paragraf deskripsi  pada siswa kelas XI SMK Tamtama Prembun. Namun, 

diketahui dari siklus I ke siklus II satu siswa tidak mengalami peningkatan 

yaitu S10. 



 

BAB V 
PENUTUP 

 
Pada bab ini dibahas tentang simpulan dan saran.  

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

1. Peningkatan proses pembelajaran   menulis paragraf deskripsi dilihat 

melalui angket pada prasiklus dapat diketahui bahwa 23 siswa yang 

menjawab sangat setuju dalam penggunaan media pembelajaran. Siswa 

yang menjawab setuju 7 siswa dan 6 siswa yang menjawab kurang setuju. 

Dari hasil pengamatan pada prasiklus diketahui bahwa aktivitas belajar 

siswa yang memiliki keantusiasan dan perhatian dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi 14 siswa, sedangkan peran siswa 

dalam kegiatan pembelajaran 12 siswa. Dari hasil angket siklus I diketahui 

bahwa penggunaan media karikatur dalam pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi dapat menarik minat siswa, yang menjawab sangat setuju 26 

siswa, dan yang menjawab setuju 7 siswa. Hasil observasi siklus I diketahui 

bahwa keantusiasan dan perrhatian siswa dalam mengikuti kegiatan menulis 

paragraf deskripsi 25 siswa. Peran siswa dalam kegiatan pembelajaran 22 

siswa. Dari hasil angket siklus II diketahui bahwa penggunaan karikatur 

dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi dapat menarik siswa, yang 

menjawab sangat setuju 30 siswa, setuju 5 siswa. Hasil observasi siklus II 

diketahui bahwa keantusiasan dan perhatian siswa terhadap materi 33 siswa. 

Peran siswa dalam kategori baik sekali sebanyak 31 siswa.  

104 
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2. Peningkatan hasil keterampilan menulis paragraf deskripsi siswa dapat 

dilihat melalui hasil nilai rata-rata pada  setiap siklusnya. Pada prasiklus 

nilai rata-rata siswa adalah 66,1. Pada siklus I, terjadi peningkatan 11,5 dari 

siklus sebelumnya menjadi 77,6 terhadap nilai rata-rata siswa. Pada siklus II 

terjadi peningkatan 5,4 dari siklus I menjadi 83 terhadap nilai rata-rata 

siswa. Berdasarkan nilai rata-rata di atas dapat disimpulkan bahwa media 

karikatur dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskripsi. 

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, selanjutnya penulis menyampaikan saran-

saran kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan.Saran-saran tersebut 

mengarah pada sekolah, guru, siswa, dan peneliti selanjutnya. 

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. guru dapat menggunakan media karikatur sebagai media pembelajaran 

menulis paragra deskripsi; 

2. peneliti-peneliti yang lain dapat menggunakan media yang berbeda dalam 

penelitiannya sehingga didapatkan berbagai pilihan media pembelajaran; 

3. sekolah menyediakan media pembelajaran yang bervariasi.  
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SILABUS  
BAHASA INDONESIA SMK KELAS XI SEMESTER II 

 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI 
PEMBELAJARAN

KARAKTER KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

PENILA
IAN 

T
M

P
S

P
I

 

2.12 Menulis 
wacana yang 
bercorak 
naratif, 
deskriptif, 
ekspositoris, 
dan 
argumentatif 

• Pengertian wacana 
dijelaskan 

• Jenis-jenis wacana 
dijelaskan 

• suatu kejadian 
tentang kebersihan 
lingkungan ditulis 
dalam bentuk 
narasi secara 
kronologis 

• gambar, bagan, 
tabel, grafik, 
diagram, matrik 
tentang kebersihan 
lingkungan 
dideskripsikan 
sebanyak 150-200 
dalam waktu 30 
menit 

• eksposisi dari suatu 
peristiwa dibuat 

• argumentasi 
dengan tujuan 
untuk meyakinkan 
pembaca atas 
sebuah peristiwa 
disusun 

 
  

• Narasi: pengertian; 
ciri-ciri; unsur 
intrinsik; tahap 
penulisan; jenis & 
sifat 

• Deskripsi:pengertian
; ciri-ciri;unsur 
pengindraan;tahap 
penulisan:jenis & 
sifat 

• Eksposisi: 
pengertian; ciri-ciri; 
unsur; tahap 
penulisan; jenis & 
sifat 

• Argumentasi: 
pengertian; 
logika/nalar dalam 
argumentasi; ciri-
ciri; unsur-unsur; 
tahap 
penulisan;jenis 

• Contoh paragraf dari 
keempat jenis 
karangan di atas 

• Berfikir logis, 
kritis, kreatif, 
dan inovatif, 
kerja keras, 
religius, 
bertanggung 
jawab 

• Merumuskan 
judul/topik bahasan 
sesuai dengan jenis 
karangan yang 
ditentukan (narasi, 
deskripsi, eksposisi, 
dan argumentasi) 

• Menyusun kerangka 
karangan 

• Mengembangkan 
kerangka kedalam 
paragraf yang utuh 
dan padu 

• Menyusun paragraf 
ke dalam wacana  
yang utuh sesuai 
dengan rambu-rambu 
jenis karangan 
tertentu yang menjadi 
pilihannya 

 

• tes: 
* lisan 
* tulis 
* perbuatan 
• Bentuk 

tes: 
* objektif 
  * uraian  

8 - - • Parera 
(1986: 5) 
Menulis 
Tertib dan 
Sistematik 

• Contoh teks 
narasi, 
deskripsi. 
eksposisi, 
dan 
argumentasi 

 
 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah   : SMK TAMTAMA PREMBUN 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia  

Kode Kompetensi   : 2  

Kelas/ Semester   : XI / 2 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit  

Standar 

Kompetensi  

: Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara setingkat 

madya   

 

Kompetensi Dasar  : 2. 12 Menulis wacana yang bercorak naratif, deskripsi  

  

Indikator  1. Menulis suatu kejadian dalam bentuk narasi serta 

memuat unsur-unsur yang melingkupinya secara 

kronologis  

2. Membuat deskripsi secara dari gambar atau bagan atau 

tabel atau grafik atau diagram atau matrik yang dilihat 

atau didengar sepanjang 150 sampai 200 kata dalam 

waktu 30 menit 

3. Mendaftar topik-topik yang akan dikembangkan 

menjadi karangan narasi, deskripsi  

4. Menyusun kerangka karangan narasi, deskripsi  

5. Mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat 

menjadi karangan narasi, deskriptif  

 

 



A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa dapat menulis paragraf deskripsi  

B. MATERI PEMBELAJARAN  

Wacana bercorak naratif, deskripsi,  termasuk pengertian, ciri-ciri, tahapan 

menulis, serta contoh tulisan.  

C. METODE PEMBELAJARAN  

1. Ceramah  

2. Penugasan  

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  SIKLUS I 

a) Kegiatan awal  

1. berdoa  

2. salam pembuka   

3. presensi siswa 

4. guru memberi ilustrasi tentang materi yang akan diajarkan 

b) Kegiatan inti  

 Eksplorasi  
• guru menjelaskan sedikit tentang wacana yang bercorak naratif, 

deskripsi 
• guru menjelaskan mengenai deskripsi 
• guru memberikan contoh deskripsi 
• guru menjelaskan langkah-langkah menulis paragraf deskripsi 

 Elaborasi 
• guru membagikan satu media karikatur sebagai objek tulisan siswa 
• guru meminta siswa untuk menulis paragraf deskripsi berdasarkan 

gambar karikatur 
 



 Konfirmasi 
• guru menanyakan kesulitan  yang dialami siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi berdasarkan gambar karikatur. 

c)  Kegiatan akhir 

1. guru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan siswa mengenai menulis 

paragraf  deskripsi 

2. guru mengakhiri  pertemuan dengan salam dan berdoa 

E. SUMBER BELAJAR  

1. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia  

2. Karikatur 

F. PENILAIAN  

1.  Penilaian proses dilakukan saat pembelajaran berlangsung  

2.   Penilaian hasil dilakukan berupa tes menulis paragraf deskripsi  

Tabel 1. Aspek penilaian menulis deskripsi  

No Aspek Indikator Bobot Nilai 

1 Isi 

1. kesesuaian judul dengan isi 
2. kerapian tulisan 
3. Pelukisan objek yang 
diceritakan 
4. Imajinasi 

2-5 
2-5 
2-5 
2-5 

8-20 

2 Organisasi Keruntutan cerita 14-20 14-20 
3 Tata Bahasa  11-20 11-20 
4 Gaya Kosa kata 11-20 11-20 

5 
Ejaan dan 
tata tulis Tata tulis sesuai dengan EYD 10-20 10-20 

JUMLAH 54-100 
 

 

 



Keterangan  

Baik Sekali   : 85-100 

Baik    : 75-84 

Cukup    : 65-75 

Kurang   : 55-64 

Sangat Kurang  : 0-54 

 

Tugas Menulis Paragraf Deskripsi   

1. Buatlah  minimal 4 paragraf deskripsi dengan  tema Jakarta banjir ! 

2. Perhatikan dalam penggunaan tanda baca, ejaan, dan  isi tulisan! 

3. Selamat mengerjakan. 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

SIKLUS II 

Nama Sekolah   : SMK TAMTAMA PREMBUN 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia  

Kode Kompetensi   : 2  

Kelas/ Semester   : XI / 2 

Alokasi Waktu   : 2 x 45 menit  

Standar 

Kompetensi  

: Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara setingkat 

madya   

 

Kompetensi Dasar  : 2. 12 Menulis wacana yang bercorak naratif, deskripsi 

Indikator  1. Menulis suatu kejadian dalam bentuk narasi serta 

memuat unsur-unsur yang melingkupinya secara 

kronologis  

2. Membuat deskripsi secara dari gambar atau bagan atau 

tabel atau grafik atau diagram atau matrik yang dilihat 

atau didengar sepanjang 150 sampai 200 kata dalam 

waktu 30 menit 

3. Mendaftar topik-topik yang akan dikembangkan 

menjadi karangan narasi, deskripsi  

4. Menyusun kerangka karangan narasi, deskripsi  

5. Mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat 

menjadi karangan narasi, deskripsi 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Siswa dapat menulis paragraf deskripsi  



B. MATERI PEMBELAJARAN  

Wacana bercorak naratif dan deskripsi  termasuk pengertian, ciri-ciri, tahapan 

menulis, serta contoh tulisan.  

C. METODE PEMBELAJARAN  

1. Ceramah  

2. Penugasan  

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  SIKLUS II 

a) Kegiatan awal  

1. berdoa  

2. salam pembuka   

3. presensi siswa 

4. guru memberi ilustrasi tentang materi yang akan diajarkan 

b) Kegiatan inti  

 Eksplorasi  

• guru menjelaskan sedikit tentang wacana yang bercorak naratif, 

deskripsi 

• guru menjelaskan mengenai deskripsi 

• guru memberikan contoh deskripsi 

• guru menjelaskan langkah-langkah menulis paragraf deskripsi 

 Elaborasi 

• guru membagikan satu media karikatur sebagai objek tulisan siswa 

dengan tema yang berbeda 

• guru meminta siswa untuk menulis paragraf deskripsi berdasarkan 

gambar karikatur 

 



 Konfirmasi 

• guru menanyakan kesulitan yan dialami siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi berdasarkan gambar karikatur. 

c)  Kegiatan akhir  

1.  guru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan siswa mengenai menulis 

paragraf  deskripsi 

2. guru mengakhiri  pertemuan dengan salam dan berdoa 

E. SUMBER BELAJAR  

1. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia  

2. Media Karikatur  

F. PENILAIAN  

1.  Penilaian proses dilakukan saat pembelajaran berlangsung  

2.   Penilaian hasil dilakukan berupa tes menulis paragraf deskripsi  

Tabel 1. Aspek penilaian menulis deskripsi  

No Aspek Indikator Bobot Nilai 

1 Isi 

1. kesesuaian judul dengan isi 
2. kerapian tulisan 
3. Pelukisan objek yang 
diceritakan 
4. Imajinasi 

2-5 
2-5 
2-5 
2-5 

8-20 

2 Organisasi Keruntutan cerita 14-20 14-20 

3 
Tata 
Bahasa  11-20 11-20 

4 Gaya Kosa kata 11-20 11-20 

5 
Ejaan dan 
tata tulis Tata tulis sesuai dengan EYD 10-20 10-20 

JUMLAH 54-100 
 

 



Keterangan  

Baik Sekali   : 85-100 

Baik    : 75-84 

Cukup    : 65-75 

Kurang   : 55-64 

Sangat Kurang  : 0-54 

 

Tugas Menulis  Paragraf Deskripsi  

1. Buatlah  paragraf  deskripsi dengan  tema penebangan  liar dan ulang tahun ! 

2. Buatlah minimal 4 paragraf!  

3. Perhatikan dalam penggunaan tanda baca, ejaan, dan isi tulisan! 

4. Selamat mengerjakan. 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL MENULIS SISWA PADA 

PRASIKLUS 







Lampiran 5.1 

NILAI MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI SISWA PADA PRASIKLUS 

No S 
Prasiklus 

I O TB G E ∑ 

1 S1 16 16 15 14 14 75 

2 S2 18 16 12 16 15 77 

3 S3 13 15 12 11 10 61 

4 S4 18 14 15 17 14 78 

5 S5 15 14 12 11 12 64 

6 S6 15 15 11 13 12 66 

7 S7 15 15 12 12 11 65 

8 S8 15 15 12 11 11 64 

9 S9 16 17 15 14 14 76 

10 S10 12 12 10 10 11 55 

11 S11 16 15 12 11 10 64 

12 S12 15 16 12 13 11 67 

13 S13 17 16 15 15 14 77 

14 S14 13 12 12 11 10 58 

15 S15 13 14 11 10 11 59 

16 S16 17 15 15 14 15 76 

17 S17 10 12 11 12 10 55 

18 S18 14 13 12 11 10 60 

19 S19 12 13 12 14 11 62 



20 S20 12 15 11 11 10 59 

21 S21 17 15 13 12 11 68 

22 S22 17 15 12 11 11 66 

23 S23 13 15 11 10 11 60 

24 S24 13 15 12 13 13 66 

25 S25 14 15 11 11 12 63 

26 S26 14 15 11 11 11 62 

27 S27 15 14 13 12 12 66 

28 S28 16 14 12 13 13 68 

29 S29 16 17 12 13 15 73 

30 S30 16 14 13 12 11 66 

31 S31 16 15 11 12 11 65 

32 S32 15 15 12 12 11 65 

33 S33 18 16 12 12 11 69 

34 S34 15 15 11 10 11 62 

35 S35 18 16 14 15 13 76 

 525 516 429 430 413 2313

JUMLAH 2313=66,1 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5.2 

HASIL OBSERVASI PADA PRASIKLUS 

 

Berdasarkan  pengamatan pada prasiklus sikap siswa dalam mengikuti 

kegiatan  pembelajaran menulis paragraf deskripsi masih rendah. Keantusisasan 

dan perhatian siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran  menulis 

paragraf deskripsi siswa belum aktif karena siswa cenderung ramai, belum serius  

untuk memperhatikan materi yang disampaikan.  Peran siswa pada  kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi masih rendah siswa lebih banyak diam  

dan  malu bertanya akan tetapi ada beberapa siswa yang kesulitan tentang materi 

deskripsi  kemudian siswa itu mulai bertanya. 

Berdasarkan  pengamatan saya pada prasiklus, siswa saat mengerjakan tugas 

menulis paragraf deskripsi terlihat masih kesulitan dalam menulis paragraf 

deskripsi dan siswa cenderung melihat temannya,  siswa juga terlihat masih 

bingung dalam menulis paragraf deskripsi dan ada siswa yang menyandarkan 

kepalanya di meja. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5.3 

HASIL WAWANCARA ANTARA PENELITI DENGAN IBU ENDANG 
RAHAYU GURU BAHASA INDONESIA 

 

S :  Kendala apa yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi? 

NS :  Menurut saya, siswa mendapat kendala dalam menulis paragraf deskripsi 

dibandingkan dengan menulis paragraf –paragraf lain. Siswa kurang 

memahami ciri-ciri paragraf deskripsi sertadalam  menuangkan ide kurang 

tepat. 

S :  Apa siswa di sekolah ini menyukai pembelajaran menulis paragraf 

deskripsi? 

NS :  Iya siswa lebih menyukai pembelajaran menulis paragraf deskripsi, karena 

menulis paragraf deskripsi dengan melihat objek langsung. 

S : Bagaimana cara Ibu menyampaikan materi menulis paragraf deskripsi? 

NS :  Saya secara umum memberikan ilustrasi dan menyuruh siswa menulis 

paragraf deskripsi terhadap objek yang pernah dikunjungi atau dilihat. 

Model yang digunakan adalah  model tanya jawab. 

 

 

 



Lampiran  5.4 

HASIL WAWANCARA ANTARA PENELITI DENGAN SOLEHATUN 

SISWA SMK TAMTAM PREMBUN 

 

S    :  Apakah kalian pernah mendapat materi tentang menulis paragraf deskripsi? 

NS :  Iya, Pernah. 

S    :  Apakah kalian mengalami kendala atau merasakan ada kesulitan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama menulis paragraf deskripsi? 

NS  :  Mengalami kendala dalam kegiatan  menulis karena dalam merangkaikan 

kata-kata sulit. Mempunyai kata-kata akan tetapi sulit untuk merangkainya. 

S     :  Kalau ada cara untuk membantu kalian untuk menulis paragraf deskripsi 

kalian berminat tidak? 

NS : Iya mau,  kalau ada gambar terus mendeskripsikannya saya berminat. 

 

 

 

 

 

 

 







Lampiran 6.1 

NILAI MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI  SISWA PADA SIKLUS I 

 

No S 
Siklus I 

I O TB G E ∑ 

1 S1 18 18 17 15 16 84 

2 S2 18 17 17 18 16 86 

3 S3 15 17 14 14 12 72 

4 S4 18 16 17 16 15 82 

5 S5 17 15 16 14 14 76 

6 S6 17 16 11 15 12 71 

7 S7 17 18 15 14 14 78 

8 S8 17 16 14 16 12 75 

9 S9 18 18 16 16 16 84 

10 S10 15 14 12 14 13 68 

11 S11 18 18 15 15 14 80 

12 S12 17 17 16 17 16 83 

13 S13 18 18 17 16 15 84 

14 S14 17 15 15 15 15 77 

15 S15 17 16 16 15 14 78 

16 S16 18 16 16 15 15 80 

17 S17 18 16 15 14 15 78 

18 S18 16 15 14 15 12 72 



19 S19 18 17 14 15 15 79 

20 S20 15 17 13 14 12 71 

21 S21 16 18 17 17 16 84 

22 S22 18 16 14 16 13 77 

23 S23 15 16 13 14 12 70 

24 S24 15 17 14 15 15 76 

25 S25 15 17 12 12 13 69 

26 S26 18 16 17 15 14 80 

27 S27 17 17 16 14 14 78 

28 S28 19 16 15 15 14 79 

29 S29 19 18 15 15 16 83 

30 S30 18 16 16 15 15 80 

31 S31 18 17 14 15 13 77 

32 S32 18 17 14 14 13 76 

33 S33 16 15 13 14 11 69 

34 S34 17 18 17 15 13 80 

35 S35 18 17 15 15 14 79 

 599 581 522 524 489 2715 

JUMLAH 2715=77,6 

 

 

 

 

 



Lampiran 6.2 

HASIL OBSERVASI PADA SIKLUS I 

Berdasarkan  pengamatan pada siklus I sikap siswa dalam mengikuti 

kegiatan  pembelajaran menulis paragraf deskripsi sudah baik. Keantusisasan 

dan perhatian siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran  menulis 

paragraf deskripsi siswa sudah mulai aktif dan siswa serius  untuk 

memperhatikan materi yang disampaikan.  Peran siswa pada  kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi  sudah banyak yang aktif  dan tidak 

malu bertanya apabila ada kesulitan pada materi, namun ada beberapa siswa 

yang masih belum aktif. 

Berdasarkan  pengamatan saya pada siklus I, siswa sudah mulai serius 

dalam menulis paragraf deskripsi meskipun ada beberapa siswa yang tidak serius 

dalam mengerjakan tugas menulis paragraf deskripsi. Pada siklus I ada perubahan 

minat siswa terhadap tugas menulis paragraf deskripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL MENULIS SISWA PADA 

SIKLUS I 



Lampiran 8.1 

GAMBAR KARIKATUR SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MENULIS PARAGRAF 
DESKRIPSI PADA SIKLUS I 

 

 

JAKARTA BANJIR 

 

 

 

Tugas Menulis Deskripsi   

1. Buatlah  minimal 4 paragraf deskripsi dengan  tema “Jakarta banjir” ! 

2. Perhatikan dalam penggunaan tanda baca, ejaan, dan  isi tulisan! 

3. Selamat mengerjakan. 

 











Lampiran 7.1 

HASIL MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI SISWA PADA SIKLUS II 

 

No S 
Siklus II 

I O TB G E ∑ 

1 S1 19 18 18 16 17 88 

2 S2 18 18 18 18 17 89 

3 S3 17 17 15 16 13 78 

4 S4 18 17 17 16 16 84 

5 S5 18 17 17 17 17 86 

6 S6 18 17 13 16 14 78 

7 S7 18 18 16 17 15 84 

8 S8 17 16 15 18 13 79 

9 S9 18 18 18 18 17 89 

10 S10 18 15 13 16 13 75 

11 S11 19 17 15 16 14 81 

12 S12 18 18 18 18 17 89 

13 S13 18 18 18 17 16 87 

14 S14 18 16 16 16 17 83 

15 S15 18 17 17 16 15 83 

16 S16 18 17 18 17 17 87 

17 S17 18 17 16 16 16 83 

18 S18 17 17 15 15 14 78 



19 S19 18 18 15 15 16 82 

20 S20 18 17 14 16 13 78 

21 S21 19 18 18 17 17 89 

22 S22 18 17 16 17 15 83 

23 S23 18 17 14 15 13 77 

24 S24 17 17 15 16 16 81 

25 S25 17 17 15 15 14 78 

26 S26 18 18 17 16 16 85 

27 S27 18 18 18 15 16 85 

28 S28 19 18 17 17 15 86 

29 S29 19 18 16 16 16 85 

30 S30 18 18 17 16 16 84 

31 S31 19 18 16 16 15 84 

32 S32 19 18 16 16 15 84 

33 S33 17 16 15 15 13 76 

34 S34 18 18 17 16 14 83 

35 S35 18 17 16 16 15 82 

 631 606 565 569 533 2904 

 2904=83 

 

 

 

 

 



Lampiran 7.2 

HASIL OBSERVASI PADA SIKLUS II 

Berdasarkan  pengamatan pada siklus II sikap siswa dalam mengikuti 

kegiatan  pembelajaran menulis paragraf deskripsi sudah sangat baik. 

Keantusisasan dan perhatian siswa pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran  

menulis paragraf deskripsi siswa tampak aktif dan serius  untuk memperhatikan 

materi yang disampaikan.  Peran siswa pada  kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf deskripsi semua tampak aktif  dan tidak malu bertanya apabila ada 

kesulitan pada materi. 

Berdasarkan  pengamatan saya pada siklus II, siswa tampak serius dan 

yakin dalam menulis paragraf deskripsi dibandingkan pada siklus I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL MENULIS SISWA PADA 

SIKLUS II 
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