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? Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketakutan yang ada pada diri kita untuk 
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ABSTRAK 
 

PENERAPAN METODE  FIELD TRIP UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS DESKRIPSI PADA SISWA KELAS X-1 SMA 

NEGERI 1 NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI 
 
Siti Zulaikhoh. A 310 040 072. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2009. 80 halaman. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak melalui 
penerapan metode field trip, (2) meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 
menulis deskripsi siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak melalui penerapan 
metode field trip. 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Ngemplak kabupaten 
Boyolali. Bentuk penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas yaitu penelitian 
tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran 
di kelas. Subjek penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia dan siswa kelas X-1 
SMA Negeri 1 Ngemplak dan objeknya adalah proses belajar mengajar, 
khususnya pembelajaran menulis deskripsi yang terjadi di kelas X-1.Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes dan angket. Data yang telah 
terkumpul dianalisis secara kritis dengan membandingkan hasil tindakan dalam 
tiap siklus dengan indicator keberhasilan tindakan yang telah ditetapkan. Hasil 
analisis mencakup kegiatan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan kerja 
siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: (1) penerapan metode 
field trip dapat meningkatkan pembelajaran menulis. Hal ini ditandai dengan 
persentase keaktifan, perhatian, konsentrasi, minat, dan motivasi siswa dalam 
pembelajaran menulis deskripsi yang mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. Pada siklus I siswa yang aktif sebesar 60% sedangkan pada siklus II 
siswa yang aktif meningkat menjadi 70%. (2) penerapan metode field trip dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis deskripsi. Hal ini ditandai 
dengan nilai hasil tulisan siswa yang mengalami peningkatan. 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, (3) ketuntasan hasil 
belajar siswa meningkat. Dalam pretes hanya 10 siswa yang mencapai ketuntasan 
hasil belajar (memperoleh nilai 65 ke atas). Pada siklus I ketuntasan hasil belajar 
siswa meningkat menjadi 38,09% atau 16 siswa dan pada siklus II menjadi 75,6% 
atau 31 siswa. 

 
 

 
Kata kunci: menulis deskripsi, field trip, penelitian tindakan kelas (PTK)  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi, 

mengingat bahasa merupakan sarana komunikasi dalam masyarakat. Untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik, seseorang perlu belajar cara berbahasa yang baik dan 

benar. Pembelajaran tersebut akan lebih baik manakala dipelajari sejak dini dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa disertakan dalam 

kurikulum. Hal ini berarti setiap peserta didik dituntut untuk mampu menguasai 

bahasa yang mereka pelajari terutama bahasa resmi yang dipakai oleh negara yang 

ditempati peserta didik. Begitu pula di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi 

materi pembelajaran yang wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hal itu dilakukan supaya peserta didik 

mampu menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta mampu 

menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. 

Menulis sebagai suatu kegiatan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif 

merupakan kemampuan yang menuntut adanya kegiatan encoding yaitu kegiatan 

untuk menghasilkan atau menyampaikan bahasa kepada pihak lain melalui tulisan. 

 Kegiatan berbahasa yang produktif adalah kegiatan menyampaikan 

gagasan, pikiran, atau perasaan oleh pihak penutur, dalam hal ini penulis. 

Sebenarnya kegiatan produktif terdiri dari dua macam yaitu berbicara dan 

menulis. Meskipun sama-sama merupakan kegiatan produktif, kegiatan tersebut 
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mempunyai perbedaan yang utama, yaitu pada media dan sarana yang digunakan. 

Berbicara menggunakan sarana lisan, sedangkan menulis menggunakan sarana 

tulisan. Di samping itu, berbicara merupakan aktivitas memberi dan menerima 

bahasa, yaitu menyampaikan gagasan pada lawan bicara pada waktu yang 

bersamaan menerima gagasan yang disampaikan lawan bicara. Jadi dalam 

berbicara terjadi komunikasi timbal-balik, hal yang tidak dapat ditemui dalam 

menulis. Sementara itu, menulis adalah kegiatan menyampaikan gagasan yang 

tidak dapat secara langsung diterima dan direaksi oleh pihak yang dituju. 

Aktivitas menulis merupakan salah satu manisfestasi kemampuan (dan 

keterampilan) berbahasa paling akhir yang dikuasai pembelajar bahasa setelah 

mendengarkan, membaca, dan berbicara (Nurgiyantoro, 2001: 296). Dalam buku 

yang sama juga dijelaskan apabila dibandingkan dengan keterampilan berbahasa 

yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai oleh pembelajar bahasa karena 

kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai aspek lain di luar bahasa, 

untuk menghasilkan paragraf atau wacana yang runtut dan padu.  

Nurgiantoro (2001: 273) mengungkapkan bahwa menulis adalah aktivitas 

mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Batasan yang dibuat Nurgiantoro 

sangat sederhana, menurutnya menulis hanya sekedar mengungkapkan ide, 

gagasan, atau pendapat dalam bahasa tulis, lepas dari mudah tidaknya tulisan 

tersebut dipahami oleh pembaca. 

Kegiatan menulis, khususnya menulis deskripsi dalam dunia persekolahan 

termasuk dalam aktivitas pembelajaran yang memprihatinkan. Pada jenj ang 

SMA/MA kelas X kegiatan tersebut diwujudkan dengan standar kompetensi yang 
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berbunyi: Menuangkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (narasi, 

deskripsi, eksposisi). Adapun kompetensi dasar berbunyi: Menulis hasil observasi 

dalam bentuk paragraf deskripsi 

Selama ini pembelajaran menulis deskripsi dilakukan secara konvensional. 

Dalam arti siswa diberi sebuah teori menulis deskripsi kemudian siswa melihat 

contoh dan akhirnya siswa ditugasi untuk membuat paragraf atau wacana 

deskripsi baik secara langsung atau dengan jalan melanjutkan tulisan yang ada. 

Kesimpulan tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa media atau sumber 

belajar yang variatif tidak dimunculkan oleh guru. Sumber belajar di luar guru 

yang dapat dimanfaatkan oleh siswa yaitu buku teks dan LKS bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu, suasana belajar mengajar tentang keterampilan menulis menjadi 

membosankan dan siswa merasa jenuh mengikuti proses pembelajaran tersebut. 

Selain itu siswa belum mampu mengidentifikasikan sebuah peristiwa atau pun 

gambaran yang ada dalam pikiran masing-masing untuk dirangkai ke dalam 

bentuk tulisan atau dalam kata lain siswa kurang dapat menggali ide dan gagasan. 

Padahal guru sudah menentukan tema tulisan secara jelas. 

Fenomena yang saat ini terjadi dalam pembelajaran menulis di sekolah, 

khususnya SMA Negeri 1 Ngemplak berdasarkan hasil survei yang telah 

dilaksanakan menunjukkan rendahnya kualitas proses dan hasil pembelajaran 

menulis siswa kelas X-1. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti rendahnya 

keterampilan menulis siswa, khususnya menulis deskripsi disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya (1) adanya minat dan motivasi siswa yang masih 

rendah, (2) kurangnya pembiasaan terhadap tradisi menulis menyebabkan siswa 
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menjadi terbebani apabila mendapatkan tugas untuk menulis, (3) sebagian siswa 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menuangkan ide dan 

gagasannya, (4) siswa belum mampu dalam menuangkan ide/gagasan dengan 

baik, (5) siswa kurang bisa mengembangkan bahasa, (6) hasil tulisan siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. 

Melihat kondisi demikian, akhirnya peneliti berusaha memberikan solusi 

alternatif dalam pembelajaran menulis supaya segala permasalahan serta kendala 

yang terdapat pada siswa maupun guru dapat teratasi. Akhirnya setelah adanya 

diskusi antara pihak peneliti dan guru bahasa Indonesia setempat penelitian 

tentang permasalah dalam menulis deskripsi perlu dilakukan. 

Penggunaan metode yang tepat agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis. Selain itu cara mengajar guru 

harus menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi secara kreatif. Merujuk 

pada segala permasalahan di atas, guru bersama peneliti menbuat berbagai solusi 

dalam pembelajaran menulis salah satunya pada penggunaan metode. 

Penelitian tentang peningkatan keterampilan menulis dengan 

menggunakan metode field trip dilakukan karena melihat kondisi siswa dalam 

menerima materi menulis belum sesuai dengan harapan. Selain itu, peneliti 

beranggapan metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dengan metode ceramah dan media contoh-contoh belum mengalami perubahan 

terhadap hasil pekerjaan siswa dalam menulis. Masalah lain yang muncul siswa 

akan berpersepsi negativ terhadap materi menulis, karena metode dan media yang 

digunakan terkesan membosankan dan membingungkan. 
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Field trip merupakan pesiar (ekskursi) yang digunakan oleh para peserta 

didik untuk melengkapi pengalaman belajar tertentu dan merupakan bagian 

integral dari kurikulum sekolah (Sagala, 2006: 214). Dengan field trip sebagai 

metode belajar mengajar anak didik dibawah bimbingan guru mengunjungi 

tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Hal ini sangat sesuai untuk 

meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi karena dengan mendekatkan objek 

belajar dengan siswa akan lebih memudahkan siswa untuk menuangkan ide- ide ke 

dalam tulisan. 

Adapun menurut Roestriyah (2001: 85) tujuan teknik ini adalah dengan 

melaksanakan field trip diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung dari objek yang dilihatnya, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik 

seseorang serta dapat bertanggung jawab. Mungkin dengan jalan demikian mereka 

mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran. Selain itu 

dengan metode ini akan membuat siswa lebih nyaman dan senang ketika 

pembelajaran berlangsung dan dapat melatih siswa untuk menggunakan waktu 

secara efektif. 

Berdasarkan diskusi antara peneliti dan guru bahasa Indonesia metode 

field trip digunakan sebagai salah satu sarana dalam memilih judul sebagai bahan 

untuk penelitian “Penerapan Metode Field Trip Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Deskripsi Pada Siswa Kelas X-1 Di SMA Negeri 1 

Ngemplak Kabupaten Boyolali”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerapan metode field trip dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas X-1  SMA Negeri 1 

Ngemplak? 

2.  Apakah penerapan metode field trip dapat meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Ngemplak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis deskripsi siswa 

kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak melalui penerapan metode field trip. 

2. Untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis deskripsi siswa 

kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak melalui penerapan metode field trip. 

 

D. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas pembelajaran menulis siswa, ditandai dengan timbulnya 

keaktifan siswa (semangat, motivasi, minat) dalam mengikuti 

pembelajaran keterampilan menulis. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 



 

 7 

meliputi aktif bertanya maupun memberikan tanggapan, aktif mengerjakan 

tugas serta menjawab pertanyaan guru. 

2. Keterampilan menulis siswa ditandai dengan 

a. Meningkatnya kemampuan siswa dalam menghasilkan kosa kata yang 

bervariasi dalam tulisan. 

b. Mampu mengorganisasikan gagasan dengan baik. 

c. Munculnya kreatifitas dan imajinasi siswa dalam menyusun kalimat-

kalimat menjadi sebuah tulisan yang baik. 

d. Ada kesesuaian antara isi tulisan dengan objek yang diamati. 

3. Ketuntasan hasil belajar ditandai dengan hasil pekerjaan siswa yang telah 

mencapai angka 65 ke atas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

    Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai: 

a. Bahan kajian dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil  

pembelajaran  menulis deskripsi. 

b. Memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan mengenai 

pembelajaran menulis deskripsi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1. Memberi kemudahan bagi siswa dalam menemukan ide tulisan. 

2. Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 
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3. Meningkatkan kemampuan menulis deskripsi siswa. 

b. Bagi guru 

1. Mengatasi kesulitan pembelajaran menulis deskripsi yang dialami 

guru. 

2. Menjadi acuan bagi guru untuk membuat pembelajaran menulis 

deskripsi lebih kreatif dan inovatif. 

c. Bagi peneliti 

1. Mengaplikasikan teori yang diperoleh. 

2. Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang terkait 

dengan pembelajaran menulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lainnya atau para ahli. Dengan adanya tinjauan pustaka ini penelitian 

seseorang dapat diketahui aslinya. Tinjauan pustaka akan dikaji melalui telaah 

pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Titin Rahmawati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Dengan Metode Berkunjung ke Lingkungan Sekitar (Field 

trip) Pada Siswa Kelas V SD Negeri I Kulurejo Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2007/2008”. Hasil penelitiannya antara lain: 

1) penerapan metode berkunjung ke lingkungan sekitar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran menulis, 2) penerapan metode berkunjung ke lingkungan 

sekitar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. 

Penelitian yang berkaitan dengan menulis deskripsi juga dilakukan oleh 

Laely Etika Rahmawati (2007) dengan judul “Pengaruh Pembelajaran dan 

Kemampuan Penalaran Berbahasa Terhadap Kemampuan Menulis Deskripsi 

Siswa Kelas X SMA Negeri I Gemolong dan SMA Negeri I Sragen Tahun Ajaran 

2007/2008 (Studi Eksperimen)”. Hasil penelitiannya antara lain 1) penerapan 

pendekatan komunikatif lebih baik daripada pendekatan konvensional dalam 

meningkatkan kemampuan menulis deskripsi siswa, 2) semakin tinggi 

kemampuan penalaran siswa kemampuan menulis deskripsinya semakin baik, 3) 
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terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan kemampuan penalaran 

berbahasa terhadap kemampuan menulis deskripsi siswa. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Khusnul Latifah (2007) dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Dengan Media Gambar Pada Kelas X SMA 

Negeri 5 Surakarta”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

pembelajaran keterampilan menulis pada siswa kelas X.7 SMA Negeri 5, 

Surakarta dengan menerapkan media gambar. Hal ini terefleksi dari beberapa 

indikator sebagai berikut 1) proses belajar-mengajar berlangsung menjadi 

kegiatan dua arah (guru dan siswa saling mengisi dalam proses belajar-mengajar 

di kelas, 2) guru memberikan stimulus (peringatan) siswa merespon tersebut, 

selama proses belajar-mengajar berlangsung siswa menjadi aktif bertanya dan 

memperhatikan pembelajaran, 3) hasil menulis siswa meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wati Istanti (2007) dengan judul 

“Penerapan Keterampilan Proses Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Ilmiah Pada Siswa Kelas XIII Program Bahasa (PTK di SMA Negeri 3 

Sukoharjo)”. Hasil penelitian menyatakan terjadi peningkatan kualitas 

pembelajaran (baik proses maupun hasil) menulis ilmiah pada siswa kelas XII 

progam bahasa di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Peningkatan kualitas proses 

pembelajaran tersebut terjadi setelah guru melakukan upaya, diantaranya yaitu: 1) 

penjelasan guru dengan lebih ditekankan pada kualitas pemahaman siswa bukan 

pada kuantitas materinya, 2) pemberian model atau contoh sebagai acuan siswa 

dalam pengembangan gagasannya untuk menulis ilmiah, 3) memberikan 

Feedback atau umpan balik terhadap tugas yang telah dikerjakan siswa, 4) 
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memberikan pendekatan keterampilan proses dengan memberi sanksi berupa 

pengurangan nilai sebesar 0,5 bagi siswa agar memiliki rasa percaya diri. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian dan Tujuan Menulis 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. 

Menulis bukanlah hal yang sulit namun tidak juga dikatakan mudah. Menulis 

dikatakan bukan hal yang sulit bila menulis hanya diartikan sebagai aktivitas 

mengungkapkan gagasan melalui lambang- lambang grafis tanpa 

memperhatikan unsur penulisan dan unsur di luar penulisan seperti pembaca. 

Sementara itu, sebagian besar orang berpendapat bahwa menulis bukan hal 

yang mudah sebab diperlukan banyak bekal bagi seseorang untuk 

keterampilan menulis. 

Nurgiantoro (2001: 273) mengungkapkan bahwa menulis adalah 

aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Batasan yang dibuat 

Nurgiantoro sangat sederhana, menurutnya menulis hanya sekedar 

mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat dalam bahasa tulis, lepas dari 

mudah tidaknya tulisan tersebut dipahami oleh pembaca. Pendapat senada 

disampaikan oleh Semi (1993: 47) menyatakan menulis sebagai tindakan 

pemindahan pikiran atau perasaan dalam bahasa tulis dengan menggunakan 

lambang- lambang atau grafem. 

Berbeda dari kedua pakar di atas, Gie (2002: 3) berpendapat bahwa 

menulis diistilahkan mengarang yaitu segenap rangkaian kegiatan seseorang 
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mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

masyarakat pembaca untuk dipahami. Dengan mencermati pendapat tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa menulis tidak hanya mengungkapkan gagasan 

melalui media bahasa tulis saja tetapi juga meramu tulisan tersebut agar dapat 

dipahami oleh pembaca.  

Pendapat senada disampaikan oleh Tarigan (1983: 21) yang 

menyatakan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang- lambang grafik 

tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik yang sama, 

lambang- lambang grafik yang dimaksud oleh Tarigan adalah tulisan atau 

tulisan yang disertai gambar-gambar dan simbol-simbol. 

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya ada 

tiga hal yang ada dalam aktivitas menulis yaitu adanya ide atau gagasan yang 

melandasi seseorang untuk menulis, adanya media berupa bahasa tulis, dan 

adanya tujuan menjadikan pembaca memahami pesan atau informasi yang 

disampaikan oleh penulis. Susiamiharja (1997: 10) secara lebih terang 

menyatakan bahwa tujuan dari menulis adalah agar tulisan yang dibuat dapat 

dibaca dan dipahami oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian 

terhadap bahasa yang dipergunakan.    

2.   Jenis-Jenis Tulisan 

Menurut Semi (1993: 5) terdapat empat bentuk pengembangan tulisan 

yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Sementara itu, Keraf 



 

 13 

(1981: 6-7) membagi karangan atau wacana menjadi lima jenis berdasarkan 

tujuan umum yang tersirat dibalik wacana tersebut, yaitu eksposisi, 

argumentasi, persuasi, deskripsi, dan narasi. 

a. Narasi 

Menurut Semi (1993: 32) narasi merupakan bentuk tulisan yang 

bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia 

berdasarkan perkembangan karangan dan tulisan yang bersifat menyejarah 

sesuatu berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Narasi 

mementingkan urutan kronologis suatu peristiwa, kejadian, dan masalah 

(Parera, 1993: 5). Narasi bisa berisi fakta, bisa pula fiksi atau rekaman 

yang direka-reka atau dikhayalkan oleh pengarangnya saja yang berbentuk 

fakta contohnya biografi, autobiografi, kisah-kisah sejati. Sedangkan yang 

berbentuk fiksi antara lain novel, cerpen, cerbung (Murahimin, 1999: 97). 

b. Deskripsi 

Deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang hidup dan 

berpengaruh. Karangan deskripsi berhubungan dengan pengalaman 

pancaindera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan 

perasaan. Deskripsi memberikan suatu gambaran tentang suatu peristiwa 

atau kejadian dan masalah. Untuk menulis suatu deskripsi yang baik 

seseorang pengarang harus dekat kepada objek dan masalah dengan semua 

pancaindera (Parera, 1993: 5).  
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c. Eksposisi 

Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan menjelaskan atau 

memberikan informasi tentang sesuatu (Semi, 1993: 36). Dalam hal 

wacana eksposisi, yang dipaparkan itu adalah buah pikiran atau ide, 

perasaan atau pendapat penulisnya untuk diketahui orang lain. Oleh 

karena itu, terlebih dahulu haruslah ada suatu hal, suatu buah pikiran, atau 

suatu isi hati, atau suatu pendapat yang akan kita ungkapkan 

d. Argumentasi 

Argumentasi merupakan satu bentuk karangan eksposisi yang 

khusus. Pengarang argumentasi berusaha untuk meyakinkan atau 

membujuk pembaca atau pendengar untuk percaya dan menerima apa 

yang dikatakan, dalam hal ini selalu membutuhkan pembuktian dengan 

objektif dan menyakinkan. Pengarang dapat mengajukan argumennya 

berdasarkan 1) contoh-contoh, 2) analogi, 3) akibat ke sebab, 4) sebab 

akibat dan 5) pola-pola deduktif (Parera, 1993: 6). 

e. Persuasi 

Persuasi merupakan bentuk tulisan ynag menyimpang dari 

argumentasi. Hal ini disebabkan dalam persuasi terdapat usaha untuk 

membujuk dan menyakinkan pembaca didasarkan pada kelogisan 

pembuktian fakta-fakta yang disajikan.  

3.  Hakikat Deskripsi 

Deskripsi berasal dari kata decription yang berarti uraian atau lukisan. 

Arti deskripsi menurut Keraf (1981: 93) merupakan sebuah bentuk tulisan 
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yang bertahan dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian-

perincian dan objek yang sedang dibicarakan. Kata deskripsi berasal dari kata 

Latin describera yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu hal, 

sebaliknya kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi pemerian yang berasal 

dari kata peri-memerikan yang berarti melukiskan sesuatu hal.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumarlam (2003: 210) wacana 

deskripsi pada dasarnya berupa rangkaian tuturan yang memaparkan atau 

melukiskan sesuatu baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan 

penuturnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh wacana ini adalah tercapainya 

pengalaman yang agak imajinatif terhadap sesuatu, sehingga pembaca atau 

pendengar merasa seolah-olah ia mengalami atau menge tahuinya secara 

langsung. 

Sedangkan dalam Menulis Efektif deskripsi adalah tulisan yang 

tujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat 

memberi pengaruh pada sensitivitas dan imajinasi pembaca atau pendengar. 

Bagaimana mereka ikut melihat atau mendengar merasakan atau mengalami 

sendiri secara langsung objek tersebut (Semi, 1993: 42). 

Interpretasi penulis dalam wacana deskripsi sangat kuat pengaruhnya. 

Kemunculan wacana deskripsi hampir selalu menjadi bagian dari wacana yang 

lain. Objek yang dipaparkan dalam wacana deskripsi misalnya tetang sketsa 

pemandangan, perwatakan, suasana ruang dll. 

Semi (1993: 42) menyatakan beberapa ciri tanda penulisan atau 

karangan deskripsi yaitu: 
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a. Deskripsi lebih berupaya memperlihatkan detail atau perincian tentang 

objek. 

b. Deskripsi lebih bersifat memberi pengaruh sensitivitas. 

c. Deskripsi disampaikan dengan gaya memikat dan dengan pilihan kata 

(diksi) yang menggugah. 

d. Deskripsi lebih banyak memaparkan tentang sesuatu yang dapat didengar, 

dilihat, dan dirasakan sehingga objeknya pada umumnya benda, alam, 

warna, dan manusia. 

e. Organisasi penyampaian lebih banyak menggunakan susunan paparan 

terhadap suatu detail. 

Menurut Keraf (1981: 132-169) wacana dalam bentuk deskripsi 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Deskripsi tempat 

Deskripsi tempat berdasarkan pada tiga hal yaitu suasana hati, 

bagian yang relevan, dan urutan kejadiannya. Dalam kaitannya dengan 

suasana hati yang manakah yang paling menonjol untuk dijadikan 

landasan. Berkaitan dengan bagian yang relevan penulis deskripsi juga 

harus mampu memilih detail-detail yang relevan untuk mendapatkan 

gambaran tentang suasana hati. 

Sedangkan berkaitan dengan urutan penyampaian, pengarang 

dituntut pula mampu menetapkan urutan yang paling baik dalam 

menampilkan detail yang dipilih. Mungkin seorang penulis mengurutkan 

dari bagian yang tidak penting ke bagian yang penting atau sebaliknya. 
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b. Deskripsi orang atau tokoh 

Untuk mendeskripsikan seorang tokoh dapat dilakukan melalui 

beberapa cara seperti: 

1. Menggambarkan fisik yang bertujuan memberikan gambaran yang 

sejelas-jelasnya tentang keadaan tubuh seorang tokoh. 

2. Menggambarkan tindak tanduk seseorang tokoh. Dalam hal ini 

pengarang mengikuti dengan cermat semua tindak tanduk perbuatan, 

gerak-gerik sang tokoh. Dari satu tempat ke tempat lain atau dari 

waktu ke waktu lain. 

3. Menggambarkan keadaan tokoh yang mengelilingi sang tokoh 

misalnya menggambarkan tentang pakaian, tempat kediaman, 

kendaraan dsb. 

4. Menggambarkan perasaan dan pikiran tokoh. Hal ini tidak dapat 

diserap oleh pancaindera manusia. Namun diantara perasaan dan unsur 

fisik merupakan hubungan yang sangat erat. Pancaran wajah, gerak 

bibir, pandangan mata dan gerak tubuh merupakan petunjuk tentang 

keadaan perasaan seseorang pada waktu itu. 

5. Menggambarkan watak seseorang. Aspek perwatakan inilah yang 

paling sulit dideskripsikan. 

Tidak jauh berbeda dengan Keraf, Parera (1993: 10) membagi 

deskripsi secara garis besar menjadi dua yaitu deskripsi eksposition dan 

deskripsi impresionistik. 
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1.  Deskripsi eksposition 

Deskripsi ini pada umumnya bersifat logis, ia disusun seperti satu 

katalog dalam urutan yang logis, umpamanya orang mendeskripsikan satu 

gedung tinggi mulai dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan. Pilihan 

detail-detail untuk menunjukkan ketelitian penginderaan pengarang. 

Tujuan deskripsi ini ialah memberikan informasi dan menimbulkan 

pembaca melihat, mendengar, merasakan apa yang dideskripsikan itu. 

2. Deskripsi impresionistik   

Tujuan deskripsi ini adalah membuat pembaca memancainderakan 

dan membuat ia bereaksi secara emosional akan apa yang dideskripsikan. 

Dalam deskripsi ini pengarang ingin mendapatkan jawaban atau reaksi 

pembaca, maka pertama pengarang harus menentukan dahulu jawaban 

atau reaksi apa yang ia kehendaki. Akan tetapi ia tidak mempunyai pola 

untuk mendeskripsikannya dalam urutan logis.  

Untuk mendapatkan tulisan deskripsi yang baik ada tiga pendekatan 

yang harus dilakukan oleh penulis yaitu: 

1.  Pendekatan yang realistis 

Dalam pendekatan yang realistis penulis berusaha agar deskripsi 

yang dibuatnya terhadap objek yang tengah diamati itu harus dapat 

dilukiskan seobjektif-objektifnya. 

2.  Pendekatan yang impresionistik 

Pendekatan yang berusaha menggambarkan sesuatu secara subjektif. 

Apa yang dimaksud dengan subjektif sama sekali tidak berarti bahwa 
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pengarang itu membuat seenaknya terhadap detail-detail yang dapat 

dilihatnya. 

3.  Pendekatan menurut sikap penulis 

Bagaimana sikap penulis terhadap objek yang dideskripsikan itu. 

Penulis dapat mengambil salah satu sikap berikut; masa bodoh, sungguh-

sungguh dan cermat, mengambil sikap seenaknya, atau mengambil sikap 

bertindak ironis. 

4.  Pembelajaran Menulis Deskripsi di Sekolah 

a. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hal 

atau tujuan, bukan hanya mengingat melainkan juga mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan merupakan 

perilaku. Belajar sebagai suatu proses yang komplek dan 

berkesinambungan memiliki unsur-unsur dinamis di dalamnya, antara lain. 

1.  Motivasi Siswa 

Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan atau tindakan. Motivasi belajar dapat bersumber dari 

siswa dan rangsangan dari luar siswa.  

2.  Bahan Belajar 

Bahan belajar merupakan hal yang diajarkan kepada siswa. 

Dalam menentukan bahan belajar guru harus memperhatikan dan 

menyesuaikannya dengan tujuan belajar. 
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3.  Alat Bantu Belajar 

Alat bantu belajar dapat disebut alat peraga atau media belajar. 

Media belajar merupakan peralatan yang digunakan selama proses 

belajar supaya proses tersebut dapat berjalan dengan baik. 

4.  Suasana Belajar 

Suasana belajar merupakan kondisi yang tercipta selama 

proses belajar. Suasana sangat mendukung keberhasilan belajar siswa 

dan dapat menimbulkan motivasi siswa. 

5.  Kondisi Subjek Belajar 

Kondisi subjek belajar tidak lain adalah siswa itu sendiri. 

Kondisi siswa turut membantu keberhasilan pembelajaran mengingat 

dalam proses pembelajaran terdapat tiga hal pokok yakni input, proses, 

dan output. 

Sedangkan pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang 

dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan atau 

nilai yang baru (Sagala, 2006: 61). Lebih lanjut menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan sebuah respon 

terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subjek khusus dari 

pendidikan. 

Sementara itu, karakteristik pembelajaran dibagi menjadi dua 

sebagai berikut: 
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1. Dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara 

maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar mendengarkan, 

mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses 

berpikir. 

2. Dalam pembelajaran dibangun suasana dialogis dan proses tanya 

jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya 

kemampuan berpikir itu dapat membantu memperoleh pengetahuan 

yang mereka konstruksikan sendiri. 

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Tujuan merupakan hal esensial dan harus ada dalam sebuah 

kegiatan, termasuk dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 

Tujuan akan memberikan peranan yang kuat bagi guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Secara umum tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum 

dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai berikut: 

1. Peserta did ik menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara. 

2. Peserta didik memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, 

dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 
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3. Peserta didik memiliki kemampuan intelektual, kematangan 

emosional, dan kematangan sosial. 

4. Peserta didik memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa 

(berbicara dan menulis). 

5. Peserta didik mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

6. Peserta didik menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

c. Pembelajaran Menulis 

Dalam pembelajaran menulis guru harus dapat membuat siswa 

mampu mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam benaknya dalam 

bentuk tulisan dengan menggunakan tanda baca, struktur ejaan yang 

benar, serta kalimat yang runtut yang akan menghasilkan paragraf yang 

baik. Nababan (1993: 183-189) menyatakan bahwa pembelajaran menulis 

dapat dirancang dengan aktivitas sebagai berikut: 

1. Menjalin suatu bacaan atau dialog dalam bahasa target secara harfiah 

tanpa kesalahan. 

2. Mengarang dengan bantuan gambar. 

3. Menulis tabel pengganti unsur dalam arti yakni analogi dari kalimat 

dan unsur rangsangan dari guru. 
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4. Guru memberi respon atau jawaban pada ucapan pembicaraan yang 

belum ada (kosong) siswa menjawab dengan memilih ucapan mana 

dan situasi apa yang cocok dengan respon tersebut. 

5. Mengisi atau menyelesaikan dialog yang diberikan guru. 

6. Mengalihkan informasi dari satu bentuk ke bentuk lain. 

7. Guru memberikan tugas sederhana kepada siswa. 

d. Pembelajaran Menulis Deskripsi 

Sebagai suatu keterampilan berbahasa, menulis merupakan suatu 

aspek yang harus diajarkan kepada siswa yang terangkum dalam mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di dalam kurikulum saat ini untuk 

kelas X ada beberapa keterampilan menulis yang harus dikuasi oleh siswa, 

baik menulis dalam ranah kebahasaan maupun dalam ranah sastra. Salah 

satu kemampuan menulis yang harus dikuasai siswa kelas X adalah 

menulis deskripsi. Dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kompetensi Dasar yang 

harus dikuasai oleh siswa tentang menulis deskripsi yang berbunyi: 

Menulis Hasil Observasi Dalam Bentuk Paragraf Deskripsi. Kompetensi 

ini berada di semester I bersama kemampuan menulis narasi dan eksposisi.  

e. Penilaian Menulis Deskripsi 

Penilaian yang dilakukan pada karangan siswa biasanya bersifat 

holistik, impresif, dan selintas. Maksudnya adalah penilaian tersebut 

bersifat menyeluruh berdasarkan kesan yang diperoleh dari pembaca 

karangan secara selintas. Guru cenderung melakukan penilaian yang 
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bersifat analisis karena guru memerlukan penilaian secara lebih objektif 

dan terinci mengenai kemampuan siswa untuk keperluan diagnosik-

edukatif (Nurgiantoro, 2001: 305). 

Penilaian yang bersifat holistic memang diperlukan. Akan tetapi, 

agar guru dapat menilai secara lebih objektif dan dapat memperoleh 

informasi yang lebih terinci tentang kemampuan siswa untuk keperluan 

diagnostic-edukatif, penilaian hendaknya sekaligus disertai dengan 

penilaian yang bersifat analitis (Zainal Machmoed dalam Nurgianto: 2001: 

305).  

Model penilaian analisis dapat dilakukan dengan menggunakan 

skala, dengan pembobotan masing-masing unsur (persekoran), atau 

interval. Berdasarkan konsep-konsep tentang menulis deskripsi yang telah 

dipaparkan sebelumnya, model penilaian tugas menulis deskripsi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Contoh model penilaian tugas menulis dengan skala 1-10 

No Aspek yang dinilai Tingkat skor 

1 Kualitas dan ruang lingkup isi 1-10 

2 Organisasi dan penyajian isi 1-10 

3 Gaya dan bentuk bahasa 1-10 

4 Mekanik 1-10 

5 Respon afektif guru terhadap karangan 1-10 

 Jumlah skor 100 
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Tabel 2. Contoh model penilaian tugas menulis dengan pembobotan 

masing-masing unsur. 

No Unsur yang dinilai Skor maksimal Skor siswa 

1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 …………. 

2 Organisasi isi 25 …………. 

3 Tata bahasa 20 …………… 

4 Gaya pilihan struktur dan kosakata 15 ………… 

5 Ejaan 10 ……………. 

 Jumlah 100 …………. 

 

Tabel 3. Contoh penilaian tugas menulis deskripsi dengan model 

interval 

Aspek Skor Kriteria 

 

 

 

 

 

Isi  

27-30 

 

 

 

 

22-26 

 

 

 

 

Sangat baik-sempurna 

 

 

 

 

Cukup-baik 

 

 

 

 

Tema/ ide cerita kreatif/ segar. 

Pengembangan tema kreatif. 

Pengembangan ide tuntas. 

Deskripsi dikembangkan dengan 

baik. Substansif. 

Tema/ ide cerita cukup kreatif/ 

segar. Pengembangan tema cukup, 

pengembangan ide terbatas. 

Deskripsi dikembangkan tetapi 

tidak lengkap. Substansi kurang. 
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17-21 

 

 

 

 

13-16 

Sedang-cukup 

 

 

 

 

Sangat kurang 

Tema/ ide cerita terbatas. 

Pengembangan tema tidak cukup, 

pengembangan ide kurang. 

Deskripsi tidak dikembangkan. 

Substansi tidak cukup. 

Tema tidak jelas, tema tidak 

berkembang. Ide mandeg. Tidak 

ada substansi. 

 

 

 

 

 

 

Organi

-sasi 

18-19 

 

 

 

14-17 

 

 

 

 

10-13 

 

 

7-9 

 

Sangat baik-sempurna 

 

 

 

Cukup-baik 

 

 

 

 

Sedang-kurang 

 

 

Sangat kurang 

 

Deskripsi lancar. Gagasan 

diungkapkan dengan jelas, padat, 

tertata dengan baik, urutan logis, 

kohesif dan koheren.  

Ekspresi kurang lancar, kurang 

terorganisasi tetapi ide utama 

terlihat. Bahan pendukung 

terbatas. Urutan logis tetapi tidak 

lengkap. 

Tidak lancar. Gagasan kacau 

terpotong-potong. Urutan dan 

pengembangan tidak logis. 

Tidak komunikatif. Tidak 

terorganisasi dengan baik. Tidak 

layak nilai 
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Kosa- 

kata  

18-20 

 

 

 

14-17 

 

 

 

10-13 

 

 

 

7-9 

Sangat baik-sempurna 

 

 

 

Cukup-baik 

 

 

 

Sedang-cukup 

 

 

 

Sangat kurang 

Pemanfaatan potensi kata 

maksimal. Pilihan dan ungkapan 

kata tepat. Menguasai 

pembentukan kata. 

Pemanfaatan potensi kata cukup. 

pilihan dan ungkapan kata kadang-

kadang tepat tetapi tidak 

mengganggu. 

Pemanfaatan potensi kata terbatas. 

Sering terjadi kesalahan 

penggunaan kata dan dapat 

merusak makna. 

Pemanfaatan potensi kata asal-

asalan. Pengetahuan tentang 

kosakata rendah. Tidak layak nilai 

 

 

 

 

Peng- 

bahasa 

22-25 

 

 

18-21 

 

 

 

 

Sangat baik-sempurna 

 

 

Cukup-baik 

 

 

 

 

Konstruksi komplek tetapi efektif. 

Hanya terdapat sedikit kesalahan 

penggunaan bentuk bahasa. 

Konstruksi sederhana tetapi 

efektif. Kesalahan kecil pada 

konstruksi kompleks. Terjadi 

sejumlah kesalahan tetapi tidak 

kabur 
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11-17 

 

 

5-10 

Sedang-cukup 

 

 

Sangat kurang 

Terjadi kesalahan serius dalam 

konstruksi kalimat. Makna 

membingungkan atau kabur. 

Tidak menguasai aturan sintaksis. 

Terdapat banyak kesalahan. Tidak 

komunikatif. Tidak layak nilai 

 

 

 

Meka- 

nik  

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Sangat baik-sempurna 

 

 

Cukup-baik 

 

 

Sedang-cukup 

 

 

Sangat kurang 

Menguasai aturan penulisan. 

Hanya terdapat beberapa 

kesalahan ejaan. 

Kadang-kadang terjadi kesalahan 

ejaan tetapi tidak mengaburkan 

makna. 

Sering terjadi kesalahan ejaan. 

Makna membingungkan atau 

kabur. 

Tidak menguasai aturan penulisan. 

Terdapat banyak kesalahan ejaan. 

Tulisan tak terbaca. Tidak layak 

nilai 

 

Dari ketiga model penilaian menulis di atas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model penilaian analisis dengan pembobotan masing-

masing unsur (persekoran), model tersebut telah memenuhi standar 
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penulisan deskripsi yang setiap unsur dinilai dengan persekoran yang 

berbeda. 

 

5.  Hakikat Metode Pembelajaran 

Metodologi adalah tata cara memudahkan sehingga dalam proses 

belajar-mengajar perlu dicapai dan dikembangkan oleh guru (Nababan, 1993: 

3). Oleh karena itu, dalam belajar bahasa perlu dikembangkan metodologi 

pengajaran bahasa secara cermat sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi 

siswa. Metodologi dalam pengajaran bahasa mengacu pada prosedur dan 

aktivitas yang akan digunakan untuk mengajarkan silabus agar memudahkan 

dalam mengajar bahasa. Seorang guru selalu berusaha menggunakan metode 

mengajar yang paling efektif dan memakai alat atau media yang terbaik. 

Pelaksanaan pembelajaran bahasa sangat dipengaruhi oleh pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pendekatan sangat berpengaruh 

terhadap penentuan tujuan pembelajaran, metode, teknik apa yang digunakan. 

Istilah pendekatan, metode, dan teknik sering dipakai secara tumpang tindih.  

Metode pembelajaran tidak ada yang sempurna. Setiap metode selalu 

memiliki kekurangan dan kelebihan. Meskipun selalu banyak dilakukan 

penelitian dan eksperimen yang diadakan mengenai metode-metode mana 

yang paling efektif, tetapi masih tetap sulit untuk membuktikan secara ilmiah 

metode mana yang paling baik (Nababan, 1993: 150-151) 

Kadang-kadang dalam proses belajar siswa perlu diajak ke luar sekolah, 

untuk meninjau tempat-tempat atau objek yang lain. Salah satu metode yang 
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dapat digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi adalah field trip. Field 

trip dapat diartikan sebagai kunjungan atau karyawisata. Menurut Roestiyah 

(2001: 85) field trip bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar atau 

memperdalam pelajaran dengan melihat kenyataan. Karena itu dikatakan 

teknik field trip yaitu cara mengajar yang dilakukan dengan mengajak siswa 

ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau 

menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko 

serba ada, dan sebagainya. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sagala (2006: 214) field trip 

adalah pesiar yang dilakukan oleh para peserta didik untuk melengkapi 

pengalaman belajar tertentu dan merupakan bagian integral dari kurikulum 

sekolah. Dengan field trip sebagai metode belajar mengajar, anak didik di 

bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud 

untuk belajar. 

Adapun tujuan teknik ini adalah dengan melaksanakan field trip 

diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang 

dilihatnya, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat 

bertanggung jawab. Mungkin dengan jalan demikian mereka mampu 

memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran (Roestiyah, 2001: 

85). 

Metode field trip mempunyai beberapa kebaikan, antara lain ialah 1) 

anak didik dapat mengamati kenyataan-kenyataan yang beragam dari dekat, 2) 

anak didik dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dengan mencoba 
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turut serta di dalam suatu kegiatan, 3) anak didik dapat menjawab masalah-

masalah atau pertanyaan-pertanyaan dengan melihat, mendengar, mencoba, 

atau membuktikan secara langsung, 4) anak didik dapat memperoleh 

informasi dengan jalan mengadakan wawancara atau mendengarkan ceramah 

yang diberikan on the spor dan, 5) anak didik dapat mempelajari sesuatu 

secara interna l dan komprehensif (Sagala, 2006 215). 

Adapun menurut Roestiyah (2001: 87) keunggulan metode field trip 

antar lain sebagai berikut: 

a. Siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan 

petugas pada objek karyawisata itu, serta mengalami dan menghayati 

langsung apa pekerjaan mereka.  

b. Siswa dapat melihat berbagai kegiatan para petugas secara individu 

maupun secara kelompok dan dihayati secara langsung yang akan 

memperdalam dan memperluas pengalaman mereka. 

c. Dalam kesempatan ini siswa dapat bertanya jawab, menemukan sumber 

informasi yang pertama untuk memecahkan segala persoalan yang 

dihadapi.  

d. Dengan objek yang ditinjau itu siswa dapat memperoleh bermacam-

macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran menulis, khususnya menulis deskripsi terkadang menjadi 

pembelajaran yang membosankan apalagi jika metode dan media yang digunakan 
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bersifat konvensional. Akibat dari hal itu, siswa menjadi tidak tertarik dan pasif 

sehingga kemampuan menulis siswa rendah. Adanya penggunaan metode 

diasumsi dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran yang berlangsung. Field trip 

sebagai salah satu metode pembelajaran diasumsi dapat meningkatkan aktivitas 

tersebut, terutama menulis deskripsi siswa. Deskripsi merupakan tulisan yang 

tujuannya memberi perincian atau detail tentang objek sehingga dapat 

memberikan pengaruh sensivitas dan imajinasi pembaca atau pendengar. Field 

trip yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan di luar kelas 

merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan siswa dengan objek yang dituju. 

Hal ini dilakukan karena dalam pembelajaran menulis deskripsi perlu adanya 

observasi langsung pada suatu objek yang akan dijadikan sumber deskripsi. 

Dengan digunakan metode field trip diharapkan kemampuan menulis deskripsi 

siswa meningkat.  

 

D. Hipotesis Tindakan 

Dengan digunakannya metode field trip dalam pembelajaran menulis 

deskripsi akan membantu siswa dalam kegiatan menulis deskripsi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis deskripsi. 

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis bahwa penggunaan metode 

field trip dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis 

deskripsi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ngemplak. Secara khusus, 

penelitian dilakukan di kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak karena permasalahan 

yang muncul di dalamnya terkait dengan pembelajaran menulis deskripsi. Dimulai 

bulan Mei sampai Nopember 2008. Berikut ini adalah urutan waktu pelaksanaan 

kegiatan dalam penelitian ini. 

Tabel 4. Jadwal kegiatan Penelitian 

Bulan 
No Kegiatan 

Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop 

1 

Persiapan survai awal 

sampai penyusunan 

proposal 

xxx       

2 

Seleksi informan, 

persiapan instrumen 

dan metode 

 xxx      

3 Pengumpulan data   xxx xxx xxx   

4 Analisis data     xxx   

5 Penyusunan laporan      xxx xxx 
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B. Objek dan Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi Objek penelitian ini adalah proses belajar mengajar, 

khususnya pembelajaran menulis deskripsi yang terjadi di kelas X-1. Subjek dari 

penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia dan siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Ngemplak.  

 

C. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu penelitian 

tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran 

di kelas (Suhardjono dalam Arikunto, 2007: 58).  

PTK memiliki ciri khusus yang membedakan dengan jenis penelitian lain. 

Berkaitan dengan ciri khusus tersebut, Suharsimi Arikunto, dkk. (2007: 62) 

menjelaskan ada beberapa karakteristik PTK tersebut, antara lain: (1) adanya 

tindakan yang nyata yang dilakukan dalam situasi yang alami dan ditujukan untuk 

menyelesaikan masalah, (2) menambah wawasan keilmiahan dan keilmuan, (3) 

sumber permasalahan berasal dari masalah yang dialami guru dalam 

pembelajaran, (4) permasalahan yang diangkat bersifat sederhana, nyata, jelas, 

dan penting, (5) adanya kolaborasi antara praktikan dan peneliti, (6) ada tujuan 

penting dalam pelaksanaan PTK, yaitu meningkatkan profesionalisme guru, ada 

keputusan kelompok, bertujuan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan.   

Prinsip utama dalam PTK adalah adanya pemberian tindakan yang 

diaplikasikan dalam siklus-siklus yang berkelanjutan. Siklus yang berkelanjutan 

tersebut digambarkan sebagai suatu proses yang dinamis. Dalam siklus tersebut, 
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penelitian tindakan diawali dengan perencanaan  tindakan (planing). Tahap 

berikutnya adalah pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing) dan 

refleksi (reflecting) (Suharsimi, Arikunto dkk., 2007: 104). Keempat aspek 

tersebut berjalan secara dinamis. PTK merupakan penelitian yang bersiklus. 

Artinya, penelitian ini dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sampai tujuan 

penelitian dapat tercapai. Secara jelas, langkah- langkah tersebut digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

Siklus I  

 

 

 

 

 

 

Siklus II 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Kegiatan PTK 

(Suharsimi Arikunto, dkk., 2007: 74) 

Permasalahan 

Permasalahan 
baru hasil 
refleksi  

Apabila 
permasalahan 
belum 
terselesaikan  

Perencanaan 
Tindakan I 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

Refleksi I 
Pengamatan / 
pengumpulan data I 

Dilanjutkan 
ke siklus 
berikutnya 

Refleksi II 
Pengamata n / 
pengumpulan data II 

Perencanaan 
Tindakan II 

Pelaksanaan 
Tindakan II 



 

 36 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1.  Dokumen 

Dokumen meliputi catatan lapangan selama proses pembelajaran dan 

hasil belajar siswa berupa tulisan. 

2. Informan 

Informan yaitu seseorang yang dipandang mengetahui permasalahan 

yang ingin dikaji oleh peneliti dan bersedia memberikan informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah guru bahasa 

Indonesia kelas X-1 dan siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak. 

3. Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan peristiwa yang menjadi data dalam penelitian ini adalah 

objek atau tempat yang akan digunakan guru dan siswa untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis deskripsi yang akan 

berlangsung di lingkungan yang telah ditentukan.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Observasi 

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan proses 

pembelajaran menulis deskripsi untuk melihat perkembangan sebelum 

dan sesudah dilakukan tindakan. Observasi terhadap guru difokuskan 

pada kemampuan guru dalam mengelola kelas serta merangsang 
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keaktifan siswa dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Sementara itu, observasi terhadap siswa difokuskan pada keaktifan 

siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis deskripsi melalui metode 

field trip. 

2.  Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara terhadap guru 

dan sejumlah siswa untuk mengetahui pendapat mereka tentang proses 

pembelajaran menulis deskripsi dengan metode field trip, kesulitan yang 

dihadapi serta informasi lain yang dibutuhkan peneliti. 

3.  Tes 

Tes yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menulis 

karangan deskripsi sebelum dan sesudah adanya tindakan pemakaian 

metode field trip.  

 4.  Angket 

Angket yaitu dengan membagikan lembar berisi beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan variable penelitian yang 

dilaksanakan. Teknik ini digunakan untuk mengambil data yang 

berjumlah banyak dan tidak memungkinkan melakukan wawancara 

kepada setiap siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kritis. Teknik tersebut mencakup kegiatan mengungkapkan kelebihan dan 
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kekurangan kerja siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar yang terjadi di 

dalam kelas selama penelitian berlangsung. Hasil analisis digunakan untuk 

menyusun rencana tindakan kelas berikutnya sesuai dengan siklus yang ada. 

Analisis dilakukan  oleh guru dan peneliti secara bersama-sama. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah: 

1. Melakukan survei awal tentang pembelajaran menulis deskripsi di kelas   X- 

1 SMA  Negeri 1 Ngemplak. 

2. Mengidentifikasi masalah pembelajaran menulis deskripsi yang terdapat di 

kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak.  

3.  Menganalisis masalah secara mendalam dengan mengacu pada teori-teori 

yang relevan. 

4.  Menyusun bentuk tindakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan 

yang ditemukan dengan memanfaatkan metode field trip pada siklus 

pertama dan  kedua. 

5.  Menyusun jadwal penelitian dan rancangan pelaksanaan tindakan; serta 

6.  Menyusun lembar observasi dan lembar evaluasi kerja siswa yang berupa 

rubrik penilaian hasil kerja siswa berupa tulisan deskripsi .  
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b. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas X-1 

SMA Negeri 1 Ngemplak melalui pengoptimalan pemanfaatan metode field trip. 

Setiap tindakan menunjukkan peningkatan indikator tersebut yang dirancang 

dalam satu siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu (1) perencanaan 

tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, serta (4) analisis dan refleksi 

untuk perencanaan siklus berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 

siklus. 

1. Rancangan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan  

    Pada tahap ini peneliti dan guru menyusun: 

1. Perangkat pembelajaran, berupa penentuan kompetensi dasar yang 

akan dicapai.  

2. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai berikut: 

a. Guru membuka pelajaran. 

b. Guru memberikan apersepai mengenai pengetahuan siswa 

terhadap macam-macam paragraf untuk mengetahui skemata 

mereka. 

c. Guru memberikan materi tentang tulisan deskripsi. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang sedang diajarkan. 
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e. Guru bersama dengan siswa melakukan field trip  ke suatu 

tempat yang telah ditentukan. 

f. Guru membagikan lembar kerja dan menugaskan siswa untuk 

menulis deskripsi berdasarkan hasil observasi. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dilakukan dengan melaksanakan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah direncanakan. Pada siklus I, direncanakan 

satu  kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 X 45 menit, begitu juga dengan 

siklus II. Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap observasi. 

c. Tahap Observasi 

Tahap ini dilakukan dengan mengamati dan menginterpretasi 

aktivitas pemanfaatan metode field trip pada proses pembelajaran (aktivitas 

guru dan siswa) maupun pada hasil pembelajaran menulis deskripsi yang 

telah dilaksanakan untuk mendapatkan data tentang kelebihan dan 

kekurangan pelaksanaan tindakan. Pengamatan difokuskan pada situasi 

pelaksanaan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan guru, dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini, peneliti bertindak sebagai 

partisipan pasif yang melakukan pengamatan dari bangku paling belakang 

melalui pedoman observasi yang telah dibuat. Sesekali, peneliti berada di 

depan kelas untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi. Setelah itu, 

peneliti  berdiskusi dengan guru mengenai hasil akhir tindakan serta 

menyusun rancangan tindakan berikutnya. 
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d. Tahap Analisis dan Refleksi 

Pada tahap ini, dilakukan analisis hasil observasi dan interpretasi 

sehingga diperoleh kesimpulan hal-hal yang perlu diperbaiki atau 

disempurnakan dan yang telah memenuhi target. Analisis dilakukan dengan 

meninjau kembali hasil observasi dan interpretasi terhadap tindakan yang 

telah dilakukan. Selanjutnya, dilakukan refleksi untuk mengetahui beberapa 

kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan tindakan tersebut. Setelah itu, 

guru dan peneliti berdiskusi untuk menentukan tindakan yang harus 

dilakukan untuk mengatasi kekurangan yang muncul sekaligus sebagai 

langkah perbaikan pada pembelajaran berikutnya. 

2. Rancangan Siklus II  

Siklus II dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti pada siklus I, yaitu 

tahap pelaksanaan, observasi, serta analisis dan refleksi. Akan tetapi, 

didahului dengan perencanaan ulang berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh 

pada siklus I (refleksi) sehingga kekurangan yang terjadi pada siklus I tidak 

terjadi pada siklus II. 

c. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap ini dilaksanakan setelah penelitian selesai dilakukan. Peneliti 

menyusun laporan mengenai keberhasilan metode field trip dalam  

meningkatkan kua litas pembelajaran menulis deskripsi  di kelas X-1 SMA 

Negeri 1 Ngemplak berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini, diuraikan secara rinci hasil penelitian dan pembahasannya 

sebagai jawaban atas rumusan masalah yang tertera pada bab I. Beberapa hal yang 

akan diuraikan meliputi: (1) gambaran umum SMA Negeri 1 Ngemplak, (2) 

deskripsi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran menulis deskripsi, (3) pelaksanaan tindakan dan hasil penelitian (4) 

pembahasan hasil penelitian. 

 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Ngemplak, Boyolali 

a. Sejarah Singkat 

SMA Negeri 1 Ngemplak terletak di desa Donohudan kecamatan 

Ngemplak kabupaten Boyolali. Sekolah  ini berdiri pada tahun 1994 

dengan kepala sekolah Basuki, S. Pd. dari SMA Negeri 1 Teras dibantu 

oleh lima orang guru tetap, satu kepala TU, dan beberapa guru tidak tetap. 

Pada awalnya SMA Negeri 1 Ngemplak belum memiliki gedung sendiri. 

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada sore hari dengan meminjam 

gedung SMP Negeri 2 Ngemplak selama 9 bulan. Angkatan pertama 

sekolah tersebut dibuka untuk kelas I sebanyak tiga kelas. 

Pada bulan Maret 1995, sekolah dipindahkan ke lokasi baru yang 

terletak di sebelah selatan kantor kepala desa Donohudan dan telah dibuka 

tiga kelas baru sehingga jumlah kelas menjadi enam. Pada tahun ini guru 
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tetap bertambah tiga yaitu  Sugeng Haryadi, Tatik Irawati, dan Sri 

Sudarmi. Berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0315/ o/1995 tertanggal 26 

Oktober 1995 tentang pembukaan dan penerimaan SMA Negeri 

Ngemplak maka secara resmi SMA Negeri 1 Ngemplak berdiri dengan 

memiliki Daftar Isian kegiatan (DIK) dan Nomor Induk Statistik Sekolah 

(NISS) bernomor 30.1.03.09.11.051 sehingga diangkat sebagai kepala 

sekolah definitive yaitu Drs. Sumarno. Pada tahun ini SMA Negeri 1 

Ngemplak telah memikili tiga kelas belajar yaitu kelas X, XI, dan XII. 

Khusus untuk kelas XI jurusan IPA sebanyak satu kelas dan  jurusan IPS 

sebanyak dua kelas. 

Periode tahun 1996 s.d. tahun 2000 tidak terjadi penambahan jumlah 

kelas, namun terjadi penambahan guru sebanyak tiga orang. Pada tanggal 

28 Oktober 2000 terjadi pergantian kepala sekolah dari Drs. Sumarno 

yang dipindahkan ke SMA Negeri 1 Teras kepada Drs. Marsun 

Muhammad Dahlan yang berasal dari SMA Negeri 1 Tegal. Drs. Marsun 

Muhammad Dahlan menjabat kepala sekolah di SMA Negeri 1 Ngemplak 

sampai tahun 2002. 

Periode tahun 2001 s.d. tahun 2002 SMA Negeri 1 Ngemplak 

membuka kelas baru untuk kelas X ada lima kelas, untuk kelas XI ada tiga 

kelas, untuk kelas XII ada tiga kelas. Jumlah kelas pada periode 2001-

2002 sebanyak 11 kelas. 

Pada tanggal 27 Februari 2002 terjadi pergantian kepala sekolah dari  

Drs. Marsun Muhammad Dahlan yang dipindahkan ke SMA Negeri 1 
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Boyolali kepada Drs. Santosa dari SMA Negeri I Cepogo. Dalam periode 

tahun 2002 s.d. tahun 2003 jumlah kelas yang ada sebanyak 13 kelas yang 

terbagi menjadi 5 kelas untuk kelas X, 5 kelas untuk kelas XI, 3 kelas 

untuk kelas XII. 

Pada periode 2004-2006 terjadi pergantian kepala sekolah tepatnya 

tanggal 17 Desember 2004 dari kepala sekolah Drs. Santosa yang 

dipindahkan ke SMA Negeri 1 Andong kepada Drs. Suranto, M. Pd. yang 

berasal dari SMA Negeri 1 Kemusu. Tanggal 16 Desember 2004 sampai 

tahun 2006 jumlah kelas ada 15 kelas meliputi kelas X sebanyak 5 kelas, 

kelas XI sebanyak 5 kelas, dan kelas XII sebanyak 5 kelas. 

Pada Desember 2006 terjadi pergantian kepala sekolah Drs. Suranto, 

M. Pd.dipindahkan ke SMA Negeri 1 Teras kemudian diganti oleh Drs. 

Arju Rahmanto, S.Ag. yang berasal dari SMA Negeri 1 Klego. Pada tahun 

2008  Drs. Arju Rahmanto, S. Ag. diganti oleh Drs. Tri Wahyudi. 

b. Visi dan Misi 

1. Visi  

Ilmu pengetahuan dan keterampilan ditemukan, budi pekerti terpuji, 

siap masuk perguruan tinggi dan mengabdi. 

2. Misi 

a. Memberikan pendidikan dan pengajaran baik berupa ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan budi pekerti. 

b. Menyediakan sarana prasarana bagi pembinaan dan peningkatan 

keterampilan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 
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c. Mengelola semua komponen sekolah baik siswa, guru, karyawan 

maupun sarana prasarana yang ada sesuai dengan fungsi 

manajemen. 

c. Sarana  

Pada periode 2004-2006 sarana  yang dimiliki SMA Negeri 1 

ngemplak yaitu 15 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang 

keterampilan, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 1 ruang kepala sekolah, 1 

laboratorium bahasa, 1 masjid, 1 ruang bimbingan konseling, 1 ruang 

OSIS, 1 ruang UKS, 4 kamar mandi guru dan karyawan, 8 kamar mandi 

siswa, 15 komputer, 10 mesin jahit, 1 mesin obras, seperangkat alat masak 

untuk kegiatan ekstrakurikuler tata boga, 1 unit peralatan laboratorium 

bahasa, lapangan olahraga dan upacara, dan OHP. 

Periode 2006-2008 ada penambahan sarana yaitu: Tambahan sarana 

olahraga meliputi: (lapangan bola basket, lapangan bola voli, lapangan 

futsal, lompat jauh, wall climbing), beberapa peralatan olahraga. tambahan 

ruang koperasi, tambahan ruang komputer lanjut, tambahan 1 kamar 

mandi guru dan karyawan, tambahan 20 unit komputer, tambahan jaringan 

internet, tambahan jaringan telepon kabel, tambahan jaringan faximile, 

tambahan 4 unit laptop, tambahan 2 unit LCD, tambahan 1 mesin scanner, 

tambahan 1 unit mesin scanner LJK (Lembar Jawab Komputer), tambahan 

buku-buku perpustakaan. 
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d. Keadaan SDM 

1. Guru dan karyawan 

Dari data tahun ajaran 2007/2008 SMA Negeri 1 Ngemplak 

memiliki 45 orang guru yang terdiri dari 35 PNS dan  10 guru honorer  

dengan kualifikasi 42 berjenjang pendidikan S1, 2  orang berjenjang 

pendidikan S2, dan I orang berjenjang pendidikan D3. Untuk karyawan 

terdapat 9 orang karyawan yang bertugas membantu berlangsungnya 

kegiatan di sekolah dengan perincian 8 orang berjenjang pendidikan 

SMA dan 1 orang berjenjang pendidikan D3. 

2. Siswa  

Jumlah siswa keseluruhan SMA Negeri 1 Ngemplak tahun ajaran 

2007/2008 sebanyak 488 siswa dengan perincian untuk siswa laki- laki 

139 orang dan 249 orang sisanya siswa perempuan. Dari keseluruhan 

jumlah tersebut sebanyak 151 berada di kelas X, 173 siswa berada di 

kelas XI, dan 164 siswa berada di kelas XII.  

e. Prestasi yang Pernah Diraih 

Prestasi yang pernah diraih oleh SMA Negeri 1 Ngemplak antara lain: 

1. Juara 1 Tingkat Kabupaten Lomba Gerak Jalan 28 Km pada tahun 

1996. 

2. Juara 3 Tingkat Kabupaten Lomba Reli Photo pada tahun 1997. 

3. Juara 3 Tingkat Kabupaten Lomba Lintas Wisata pada tahun 1997. 

4. Mengikuti Reimuna Tingkat  Nasional pada tahun 1997. 

5. Juara 2 Tingkat Kabupaten Lomba Siswa Teladan pada tahun 1998. 
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6. Juara 1 Tingkat  Kabupaten Lomba Beladiri pada tahun 1998. 

7. Juara 1 Tingkat Kabupaten Lomba Sepak Takraw pada tahun 1998. 

8. Juara 3 Tingkat  Propinsi Lomba Beladiri pada tahun 1998. 

9. Juara 2 Tingkat Kabupaten Lomba Poster pada tahun 1999. 

10. Juara 3 Tingkat  Karesidenan Lomba Pidato Bhs Jawa pada tahun 

2000. 

11. Juara 2 Tingkat Kabupaten Lomba Senam pada tahun 2001. 

12. Juara 2 Tingkat Kabupaten Lomba Bulu Tangkis pada tahun 2001. 

13. Juara 2 Tingkat Jateng-DIY Lomba Halang Rintang pada tahun 2002. 

14. Juara 1 Tingkat  Kabupaten Lomba Poster pada tahun 2002. 

15. Juara 1 Tingkat Kabupaten Lomba Pencak Silat Putri pada tahun 

2002. 

16. Juara 1 Tingkat Kabupaten Lomba Pencak Silat Putri tahun 2003. 

17. Juara 1 Tingkat Kabupaten Lomba Bulu Tangkis pada tahun 2003. 

18. Juara 3 Tingkat Kabupaten Lomba Kreatifitas Siswa pada tahun 2003. 

19. Juara 3 Tingkat Kabupaten Lomba Olimpiade Biologi tahun 2004. 

20. Juara 2 Tingkat Kabupaten Lomba Sepak Takraw pada tahun 2004. 

Penelitian ini dilakukan di kelas X-1 dengan jumlah siswa 42 orang. Guru 

Bahasa Indonesia untuk kelas X diampu oleh Dra. Wiwin Setia Windiari. 

Beliau lulusan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret 

(UNS). Sebelum mengajar di SMA Negeri 1 Ngemplak Dra. Wiwin Setia 

Windiari bertugas di SMA Negeri 1 Cepogo kemudian pada tahun 2006 beliau 

pindah tugas ke SMA Negeri 1 Ngemplak sampai sekarang. 
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B. Kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

1. Kesulitan guru dalam mengajarkan menulis deskripsi 

Dari hasil wawancara dengan guru bidang studi bahasa Indonesia yang 

menjadi patner dalam penelitian terungkap bahwa guru mengalami 

kesulitan dalam mengajarkan materi menulis deskripsi antara lain: 

a.  Guru kesulitan dalam membangkitkan minat siswa untuk menulis 

deskripsi. Setiap pembelajaran menulis karangan yang dilaksanakan, 

siswa kelihatan kurang antusias dan bersemangat, apalagi ketika diberi 

tugas oleh guru untuk membuat tulisan.  

b. Guru kesulitan menemukan teknik yang tepat untuk mengajarkan 

materi menulis karangan deskripsi. Selama ini dalam mengajarkan 

menulis karangan deskripsi pada siswa guru hanya menggunakan 

metode ceramah. Guru menyuruh siswa membuat karangan deskripsi 

dengan cara mencontoh di LKS atau buku paket. Namun 

kenyataannya metode tersebut belum cukup efektif sebab siswa masih 

terlihat kurang antusias dalam menulis karangan deskripsi. 

2. Faktor penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

Setelah mengetahui kesulitan yang dialami guru kemudian peneliti 

melakukan wawancara kepada beberapa orang siswa untuk mengetahui 

penyebab kesulitan tersebut. Hasil wawancara diketahui adanya beberapa 

faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut antara lain: 

a. Menurut siswa menulis merupakan sesuatu yang sulit kemudian cara 

mengajar guru terasa membosankan. Hal ini terlihat ketika siswa 
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diberi tugas untuk menulis deskripsi mereka masih sulit 

mengerjakannya. 

b. Dalam menulis deskripsi siswa masih kesulitan menggali ide yang 

berupa kata-kata dan kalimat yang akan dituliskan dalam 

karangannya.  

Mengacu pada hasil wawancara dan pretes yang dilakukan ketika 

kegiatan survai awal diketahui kemampuan menulis siswa kelas X-1 SMA 

Negeri 1 Ngemplak masih rendah. Rendahnya kemampuan menulis tersebut 

tampak dalam indikator berikut ini: 

1. Adanya minat dan motivasi siswa yang masih rendah. 

2. Kurangnya pembiasaan terhadap tradisi menulis menyebabkan siswa 

menjadi terbebani apabila mendapatkan tugas untuk menulis. 

3. Sebagian siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat 

menuangkan ide dan gagasannya. 

4. Siswa belum mampu dalam menuangkan ide/gagasan dengan baik. 

5. Siswa kurang bisa mengembangkan bahasa. 

6. Hasil tulisan siswa belum mencapai ketuntasan belajar (mendapat nilai 65 

ke atas). 

Tabel 5. Perolehan Nilai Menulis Pada Pretes 

Pretes 

I II III IV V No Nama 

1-30 1-25 1-20 1-15 1-10 

Jumlah 

1 Nuria Yunita Putri 20 20 15 10 5 70 
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2 Fety Widiyawati 20 15 15 10 5 65 

3 Khusnul Khotimah 10 10 15 8 4 47 

4 Poppy Septiana Sabatini 15 15 15 12 5 62 

5 Zainal Mustafa 20 15 12 10 4 69 

6 Wahyuningsih 15 15 10 8 4 52 

7 Lastri Yani 15 15 10 10 5 55 

8 Fatimah Nur Rochim 20 15 10 10 5 60 

9 Arofah Rita S 20 20 12 10 3 65 

10 R. Adinda Mesumajati 15 15 10 10 3 53 

11 Titis Suci Sukmawati 10 15 10 7 3 45 

12 Ana Istiana 15 10 15 10 5 55 

13 Muhammad Syaeful 20 20 15 10 3 68 

14 Mujiati 20 20 15 8 3 66 

15 Khairul Mukaromah 15 15 10 10 5 55 

16 Dani Setyawati 20 20 10 7 3 60 

17 Anis Mutmainnah 20 15 10 10 4 59 

18 Sumarti  20 20 10 8 3 61 

19 Nia Agustina 20 15 10 10 4 59 

20 Az Zahrawani 20 15 15 11 4 65 

21 Mega Nanda 15 10 10 8 2 45 

22 Emy Ayu Ningsih 15 15 10 8 4 52 

23 Yuliati  15 10 10 15 5 55 
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24 Arfi Anjani 15 15 10 10 5 55 

25 Anis Dwi Wibowo 15 15 10 8 2 50 

26 Tutik Lestari Ningsih 20 15 15 10 4 64 

27 Nur Dwi Handayani - - - - - - 

28 Rita Dwi Astutik 15 15 10 8 3 51 

29 Kushadiana  15 15 10 10 5 55 

30 Agus Sulistianto 15 15 10 10 5 55 

31 Joko Santoso 10 15 10 8 4 47 

32 Anggun Larasati 20 20 10 10 5 65 

33 Rosica Dewi  15 15 10 10 5 55 

34 Ira Pramuda Wardani 10 10 10 7 3 40 

35 Ade Candra Saputra 10 15 10 10 2 47 

36 M. Alfian F.W 20 20 10 10 4 65 

37 Rita Prasetyo 20 20 10 10 3 63 

38 Robi Santoso 15 10 10 7 3 63 

39 Wahyu L 20 15 10 10 3 58 

40 Indri  15 15 10 7 3 50 

41 Nurul Rahmawati 20 20 10 10 5 65 

42 Jeffri  10 10 12 8 2 42 

   Ket       I : Isi 
II : Organisasi 
III : Tata Bahasa 
IV : Kosakata 
V : Ejaan 
- : siswa tidak masuk 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pretes, peneliti dan guru merasa perlu 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta keterampilan menulis siswa. 

Untuk itu peneliti berdiskusi dengan guru untuk merencanakan langkah 

selanjutnya. Peneliti dan guru sepakat untuk melaksanakan tindakan pada   

Sabtu, 2 Agustus 2008. 

C. Pelaksanaan tindakan dan hasil penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan Tindakan 

Kegiatan perencanaan ini dilaksanakan hari Senin, 21 Juli 2008 

di rumah Dra. Wiwin Setya Windiari selaku guru bahasa Indonesia SMA 

Negeri 1 Ngemplak. Adapun hal-hal yang didiskusikan antara lain : (1) 

peneliti menyamakan persepsi dengan guru mengenai penelitian yang 

dilakukan, (2) peneliti mengusulkan diterapkannya metode field trip dalam 

pembelajaran menulis deskripsi serta menjelaskan cara penerapannya, (3) 

peneliti dan guru bersama-sama menyusun RPP untuk siklus I, (4) peneliti 

dan guru bersama-sama merumuskan indikator pencapaian tujuan, (5) 

guru dan peneliti bersama-sama membuat lembar penilaian siswa yaitu 

instrument penelitian berupa tes dan nontes. Instrument tes digunakan 

untuk menilai hasil tulisan siswa. Instrument nontes digunakan untuk 

menilai sikap siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi. Instrument 

nontes ini berbentuk pedoman observasi, dan (6) menentukan jadwal 

pelaksanaan tindakan. 
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Adapun urutan tindakan yang direncanakan diterapkan dalam 

siklus I sebagai berikut: 

1) Guru membuka pelajaran. 

2) Guru menjelaskan  kepada siswa tentang prosedur pembelajaran 

menulis dengan metode field trip yang akan dilakukan. 

3) Siswa diajak berkunjung ke lingkungan sekitar untuk melihat 

keindahan alam berupa perumahan yang terletak kurang lebih 100 

meter di depan gedung sekolah. 

4) Di perumahan, siswa mencatat poin-poin yang berisi hal-hal yang 

mereka lihat dan mereka jumpai. 

5) Setelah kembali ke kelas, siswa mengembangkan poin-poin hasil 

pengamatan tersebut menjadi karangan atau tulisan dalam bentuk 

deskripsi. 

6) Guru meminta siswa mengumpulkan tugasnya. 

7) Guru menutup pelajaran. 

Pada saat kegiatan diskusi disepakati bahwa tindakan dalam 

siklus I dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan, yaitu pada Sabtu, 2 

Agustus 2008. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, tindakan siklus I 

dilaksanakan dalam sekali pertemuan yaitu Sabtu, 2 Agustus 2008 di 

ruang kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak dengan durasi waktu 2X45 

menit (08.30-10.00 WIB). 
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Guru memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) bahasa 

Indonesia dengan membaca basmalah sebagai pembuka pelajaran dan 

mengkondisikan agar siswa siap mengikuti pelajaran. Peneliti 

menempatkan diri sebagai pertisipan pasif dengan berada di kursi 

bagian belakang sehingga peneliti dapat mengamati jalannya kegiatan 

belajar mengajar tanpa mengganggu proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung. 

Pada langkah awal, guru memberi apersepsi mengenai 

pembelajaran keterampilan menulis. Guru menjelaskan secara singkat 

mengenai hasil karangan pada pretes. Guru memberikan penjelasan 

pada siswa bahwa hasil karangan mereka masih ditemukan beberapa 

kekurangan, guru juga menunjuk letak atau contoh-contoh kesalahan 

yang sering dilakukan oleh siswa. Kemudian guru menunjukkan tata 

cara penulisan karangan deskripsi yang benar. 

Setelah memberikan penjelasan teori kemudian guru 

menjelaskan petunjuk secara lisan mengenai kegiatan mengarang yang 

akan dilakukan kali ini. Siswa tidak langsung diminta membuat 

karangan tetapi sebelumnya siswa akan diajak untuk berkunjung ke 

perumahan. Guru juga menjelaskan perihal tugas yang harus 

dikerjakan siswa ketika berada di perumahan. Siswa diminta mencatat 

hal-hal yang dilihat atau dijumpai selama berkunjung ke perumahan. 

Setelah merasa penjelasan yang diberikan sudah cukup, guru 
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mengajak siswa bersiap-siap dan segera menuju perumahan. Semua 

siswa segera menyiapkan alat tulis. 

Guru dan peneliti memandu siswa menuju ke perumahan. Letak 

area perumahan tidak jauh dari gedung sekolah sehingga tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di perumahan. 

Sesampai di perumahan, mereka segera melakukan pengamatan 

terhadap pemandangan di sekitar perumahan sekitar 20 menit. setelah 

merasa cukup guru mengajak siswa untuk kembali ke sekolah. 

Sesampai di kelas siswa beristirahat sebentar sambil bertukar 

pendapat seputar hasil amatan di perumahan tadi dengan siswa lain. 

Setelah siswa siap, guru membagikan lembar kertas untuk mengarang 

kepada siswa. Siswa kemudian mengumpulkan hasil karangannya 

setelah waktu yang diberikan selesai. Diakhir pembelajaran guru tidak 

lupa untuk menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah.  

c. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dan pemantauan pada saat kegiatan pembelajaran 

baik di ruang kelas maupun pada saat berkunjung ke lingkungan 

sekitar perumahan. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui 

keaktifan, semangat, dan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis dengan metode field trip. Berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil sebagai berikut: 

(1) guru masih berperan sebagai aktor tunggal dalam pembelajaran, 

artinya guru masih mendominasi pelajaran, (2) beberapa siswa belum 
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tertib, efektif, dan rajin pada saat mengikuti pembelajaran baik 

sewaktu di kelas maupun di lapangan, (3) keaktifan siswa untuk 

mengajukan dan menjawab pertanyaan dari guru masih belum terlihat. 

Sebagian besar mereka memilih bertanya kepada teman-temannya 

daripada bertanya langsung kepada guru. Dari pantauan peneliti 

keaktifan siswa hanya mencapai 60%. Siswa sudah merespon 

penggunaan metode field trip yang diberikan oleh peneliti, siswa 

tampak senang ketika menyelesaikan tugas menulis dari guru, (4) 

siswa laki- laki terlihat belum mandiri dalam mengerjakan tugas, 

mereka mengerjakan tugas secara berkelompok dengan teman 

sebangku/teman yang duduk di depan dan di belakangnya, (5) guru 

bekeliling untuk memeriksa pekerjaan siswa dan memastikan tidak 

ada siswa yang mengganggu teman lain atau mencontek tugas 

temannya, (6) guru belum memberi simpulan materi yang diajarkan, 

(7) guru belum mampu membangkitkan minat siswa untuk bertanya 

dan aktif dalam merespon kegiatan pembelajaran, (8) metode yang 

dilakukan guru adalah field trip, ceramah, tanya jawab, dan penugasan 

d. Analisis dan Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti dan guru 

melakukan analisis terhadap hasil tulisan deskripsi siswa. Kegiatan 

analisis ini dilaksanakan pada Selasa, 5 Agustus 2008, di rumah Dra. 

Wiwin Setia Windiari selaku guru bahasa Indonesia SMA Negeri 1 

Ngemplak. 
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Adapun hasil analisis tersebut  menunjukkan bahwa: (1) 

kemampuan siswa dalam menuangkan ide/gagasan ke dalam bentuk 

karangan deskripsi mengalami peningkatan jika dibanding dengan 

hasil pretes. Namun dalam siklus ini masih ada beberapa siswa yang 

menuliskan dalam bentuk karangan lain yaitu 2 orang dalam bentuk 

narasi dan 2 orang dalam bentuk argumentasi, (2) siswa masih 

kesulitan dalam mencari kata-kata dan kalimat yang tepat untuk 

menulis, (3) nilai/skor perolehan terendah siswa diperoleh 1 orang 

siswa dengan jumlah keseluruhan 45, sedangkan nilai tertinggi 

diperoleh 1 orang siswa dengan jumlah keseluruhan 74, (4) 

Ketuntasan hasil belajar menulis deskripsi siswa mencapai 38,09%. 

Hal ini terlihat dari hasil kerja tulisan siswa berupa tulisan deskripsi 

dan dihitung dari jumlah siswa yang memperoleh nilai 65 ke atas yaitu 

16 siswa. Untuk lebih jelasnya, nilai menulis deskripsi siswa pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Perolehan Nilai Menulis Deskripsi Pada Siklus I    

Siklus I 

I II III IV V No Nama 

1-30 1-25 1-20 1-15 1-10 

Jumlah 

1 Nuria Yunita Putri 25 20 14 10 5 74 

2 Fety Widiyawati 20 17 15 11 3 66 

3 Khusnul Khotimah 20 15 15 7 3 60 

4 Poppy Septiana Sabatini 20 15 15 12 5 67 
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5 Zainal Mustafa 20 15 15 11 4 65 

6 Wahyuningsih 15 15 12 12 3 57 

7 Lastri Yani 20 15 12 10 3 65 

8 Fatimah Nur Rochim 20 20 10 11 4 65 

9 Arofah Rita S 20 15 10 11 4 60 

10 R. Adinda Mesumajati 20 15 15 8 3 61 

11 Titis Suci Sukmawati 20 15 11 8 3 57 

12 Ana Istiana 20 20 10 11 4 65 

13 Muhammad Syaeful 20 15 15 10 3 63 

14 Mujiati 20 20 15 10 4 69 

15 Khairul Mukaromah 20 15 10 11 4 60 

16 Dani Setyawati 20 20 11 10 4 65 

17 Anis Mutmainnah 25 20 11 8 4 68 

18 Sumarti  20 20 15 10 3 61 

19 Nia Agustina 20 20 10 10 3 63 

20 Az Zahrawani 20 15 15 11 4 65 

21 Mega Nanda 20 15 11 10 3 60 

22 Emy Ayu Ningsih 15 15 10 7 3 50 

23 Yuliati  20 15 10 15 3 63 

24 Arfi Anjani 20 15 11 12 3 61 

25 Anis Dwi Wibowo 20 15 10 8 3 56 

26 Tutik Lestari Ningsih 20 20 10 11 4 65 
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27 Nur Dwi Handayani 20 15 10 8 3 56 

28 Rita Dwi Astutik 20 15 10 8 3 56 

29 Kushadiana  20 15 12 10 3 60 

30 Agus Sulistianto 20 15 10 10 3 58 

31 Joko Santoso 20 15 15 8 4 62 

32 Anggun Larasati 20 20 11 12 4 67 

33 Rosica Dewi  20 15 10 10 5 60 

34 Ira Pramuda Wardani 15 10 11 8 4 45 

35 Ade Candra Saputra 15 15 10 8 2 50 

36 M. Alfian F.W 20 20 11 11 4 66 

37 Rita Prasetyo 20 20 10 10 3 63 

38 Robi Santoso 15 15 10 7 3 50 

39 Wahyu L 20 20 10 10 3 63 

40 Indri  20 15 11 8 3 57 

41 Nurul Rahmawati 20 20 11 10 5 66 

42 Jeffri  15 15 10 8 2 50 

 
   Ket       I : Isi 

II : Organisasi 
III : Tata Bahasa 
IV : Kosakata 
V : Ejaan 
- : siswa tidak masuk 
 
Akan tetapi masih ditemukan kesalahan dan kekurangan pada 

tulisan siswa antar lain: (1) siswa masih kesulitan menggali ide dan 

menuangkannya dalam bentuk kata/kalimat hal ini terbukti dari jumlah 
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kata dalam karangan mereka sedikit, (2) apabila siswa menemukan 

kesulitan dalam menulis, siswa tidak berani bertanya kepada guru 

tetapi cenderung lebih suka bertanya pada temannya. Hal ini dilakukan 

siswa untuk menyamakan persepsi siswa dalam menyusun alur cerita, 

(3) siswa menuliskan hasil amatan masih secara dangkal dan belum 

begitu mendetail terhadap objek, (4) banyak tulisan siswa yang sama 

dengan milik temannya, hal ini berarti mereka masih mengerjakannya 

secara kelompok, (5) masih ada beberapa siswa yang kurang tepat 

dalam memilih diksi dalam paragraf, (6) minat dan motivasi siswa 

dalam pembelajaran keterampilan menulis masih perlu ditingkatkan, 

(7) keaktifan siswa dalam pembelajaran belum maksimal. Situasi 

pembelajaran masih pasif. Guru menerangkan dan murid 

mendengarkan. Guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran 

sehingga siswa mendapatkan kesempatan yang terbatas untuk turut 

aktif dalam pembelajaran, (8) siswa masih kurang memperhatikan 

pembelajaran. Beberapa dari mereka masih bebicara dengan temannya 

dan sibuk sendiri. Oleh karena itu, peneliti dan guru merasa bahwa 

hasil penelitian ini belum maksimal. Peneliti dan guru kemudian 

berencana untuk melanjutkan tindakan pada siklus selanjutnya. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan 

Proses pembelajaran menulis yang telah dilaksanakan pada siklus I 

sudah baik, tetapi belum memuaskan. Hasil tulisan/karangan siswa 
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masih terdapat kekurangan sehingga memerlukan perbaikan. Adapun 

kekurangan hasil/karangan siswa ditandai oleh adanya (1) siswa masih 

kesulitan dalam menggali ide dan menuangkannya dalam bentuk kata 

atau kalimat, hal ini terlihat dari jumlah kata dalam karangan mereka 

masih minim meskipun tidak ada batasan dari guru mengenai jumlah 

kata, (2) apabila siswa menemukan kesulitan dalam menulis, siswa 

belum berani bertanya kepada guru tetapi mereka bertanya kepada 

temannya, (3) siswa menuliskan hasil amatan secara dangkal dan 

belum begitu mendetail terhadap objek, (4) masih ada beberapa siswa 

yang kurang tepat dalam memilih diksi dalam paragraf, (5) masih ada 

siswa yang mengerjakan tugas secara berkelompok/bekerjasama, hal 

ini terlihat pada tulisan siswa banyak yang sama, (6) minat dan 

motivasi siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi masih perlu 

ditingkatkan, (7) keaktifan siswa dalam pembelajaran belum 

maksimal. Proses pembelajaran masih terlihat pasif. Guru 

menerangkan dan siswa mendengarkan. Guru masih mendominasi 

kegiatan pembelajaran sehingga siswa mendapatkan kesempatan yang 

terbatas untuk turut aktif dalam pembelajaran, (8) siswa kurang 

memperhatikan pembelajaran, beberapa siswa masih berbicara dengan 

temannya atau sibuk sendiri. 

Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan pada siklus I, maka 

pada Selasa, 9 September 2008 peneliti dan guru merencanakan 

tindakan untuk siklus II. Akhirnya peneliti dan guru menyepakati 
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beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 

menulis. Hal-hal tersebut, yaitu : (1) guru akan lebih banyak 

memantau kegiatan siswa terutama ketika di luar kelas agar siswa 

lebih kondusif, (2) metode yang digunakan adalah metode field trip 

dengan objek kunjungan Masjid Nurul Ilmi, (3) menyusun RPP 

dengan metode field trip, (4) guru akan memberi reward kepada siswa 

yang aktif dan juga kepada siswa yang mendapat nilai terbaik dalam 

menulis. Reward yang direncanakan berupa nilai tambah, ungkapan-

ungkapan pujian seperti : bagus sekali, baik sekali, baik. Sedangkan 

untuk siswa yang membuat kelas gaduh seperti ramai, berpindah-

pindah tempat duduk, guru akan memberikan punishment dalam 

bentuk teguran. 

Urutan kegiatan pembelajaran yang direncanakan dalam siklus II 

sebagai berikut: 

1) Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2) Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran 

bahasa Indonesia. 

3) Guru memberikan motivasi pada siswa dengan memaparkan 

manfaat/keuntungan menulis. 

4) Guru merefleksi beberapa tulisan siswa pada siklus I di depan 

kelas. 

5) Guru memberikan reward kepada siswa yang memperoleh nilai 

menulis deskripsi tertinggi pada siklus I. 
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6) Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam menulis 

pada siklus I. 

7) Guru menjelaskan kepada siswa tentang prosedur pembelajaran 

menulis dengan metode field trip yang akan dilakukan. 

8) Siswa diajak berkunjung ke lingkungan sekitar untuk melihat dan 

mengamati Masjid Nurul Ilmi. 

9) Di masjid siswa mencatat poin-poin yang berisikan ha-hal yang 

mereka lihat dan mereka temui selama berada di masjid. 

10) Setelah kembali ke kelas, siswa mengembangkan poin-poin 

amatan tersebut menjadi karangan deskripsi. 

11) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

12) Guru menyimpulkan pembelajaran, siswa diberi waktu bertanya. 

13) Guru menutup pelajaran. 

Peneliti dan guru sepakat bahwa tindakan pada siklus II akan 

dilaksanakan pada Rabu, 10 September 2008.  

b.   Pelaksanaan Tindakan 

Sebagaimana yang telah direncanakan, tindakan pada siklus II 

dilaksanakan dalam satu pertemuan, yaitu Rabu, 10 September 2008 

pukul 10.00 WIB di ruang kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak.  

Guru memulai pembelajaran dengan membuka pelajaran dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Peneliti 

menempatkan diri sebagai partisipan pasif dan berada di kursi bagian 

belakang sehingga peneliti dapat mengamati jalannya kegiatan belajar 
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mengajar tanpa mengganggu jalannya pelajaran yang sedang 

berlangsung. Guru mengulas kembali hasil tulisan siswa pada siklus I  

juga menunjukkan kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam 

menulis. Guru juga memberi pujian pada siswa yang karangannya 

cukup baik dan tak lupa pula guru memberikan motivasi pada siswa 

yang hasil tulisannya kurang memuaskan. 

Kemudian guru memberikan pengarahan tentang kegiatan 

pembelajaran menulis yang akan dilakukan pada hari ini. Guru 

menjelaskan kalau kegiatan menulis hari ini akan dilakukan seperti 

pada kegiatan yang lalu. Mereka akan diajak ke Masjid Nurul Ilmi 

untuk melakukan observasi. Guru meminta siswa membawa alat tulis 

untuk mencatat hal-hal yang mereka lihat dan temui di Masjid Nurul 

Ilmu. Guru kemudian mengajak siswa bersiap-siap untuk segera 

menuju ke Masjid Nurul Ilmi. 

Semua siswa melakukan observasi Masjid Nurul Ilmi dimulai dari 

depan kemudian masuk ke dalam. Hal ini dilakukan agar mereka dapat 

mengamati keadaan masjid secara tertib agar tidak mengganggu 

lingkungan sekitar. Siswa mulai mencatat, guru memberikan 

penekanan kembali tentang tugas atau tulisan yang harus dibuat siswa 

yaitu tulisan deskripsi mengenai Masjid Nurul Ilmi. Guru menjelaskan 

poin-poin yang harus mereka catat antara lain lokasi, fasilitas yang 

ada, dan keadaan lingkungan masjid. Siswa secara berkelompok 

mencatat hal-hal yang mereka amati. 
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Setelah merasa cukup mencatat hal-hal yang akan dijadikan 

sebagai bahan tulisan, siswa diajak kembali ke kelas. Sesampai di 

dalam kelas, guru bertanya tentang hal-hal apa saja yang mereka 

dapatkan dari kegiatan observasi tadi. Siswa terlibat diskusi tentang 

hasil observasinya dengan siswa lain dan guru. Guru kemudian 

membagikan kertas sebagai lembar kerja untuk siswa. Selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung siswa tampak tertib mengikuti 

pembelajaran dan guru tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada 

siswa yang terlibat kurang aktif. Sesekali guru berkeliling kelas untuk 

mengamati pekerjaan siswa dan mendekati siswa yang gaduh atau 

mereka yang terlihat mempunyai kesulitan. Beberapa siswa ada yang 

bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa dengan 

sekali-kali memberi semangat kepada siswa.  

Setelah waktu yang telah disediakan untuk menulis usai, siswa 

mengumpulkan hasil pekerjaannya, kemudian guru memberi simpulan 

materi yang diajarkan dan menutup pelajaran. 

c. Pengamatan (Observasi) 

Kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran 

baik di ruang kelas maupun pada saat berkunjung ke Masjid Nurul 

Ilmi yaitu pada Rabu, 10 September 2008 pukul 10.00 WIB. Pada 

siklus II ini peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan guru, 

siswa dan hasil karangan siswa. Observasi dilakukan untuk 

membandingkan hasil antara sik lus II dengan siklus sebelumnya. 



 

 66 

Seperti pada siklus sebelumnya, observasi difokuskan pada situasi 

pelaksanaan pembelajaran, kegiatan yang dilaksanakan guru serta 

aktivitas siswa dalam pelajaran menulis. Pada saat melakukan kegiatan 

observasi, peneliti bertindak sebagai partisipan pasif dan duduk di 

kursi paling belakang, sesekali peneliti berada di samping kelas untuk 

mengambil gambar. 

Peneliti mengamati tindakan siswa ketika menulis. Dari pantauan 

peneliti, keaktifan siswa mencapai 70%. Seluruh siswa memperhatikan 

pembelajaran. Tidak ditemui siswa yang mengantuk, bosan, menopang 

dagu atau asyik beraktivitas sendiri.  

Suasana kelas kondusif, mereka merasa nyaman dan pembelajaran 

pun tampak menyenangkan. Tidak ada lagi siswa yang berjalan-jalan 

untuk melihat dan mencontoh hasil tulisan temannya, mereka terlihat 

mandiri dalam mengerjakan tugas dari guru. Guru melibatkan siswa 

dalam pembelajaran sehingga siswa dan guru saling mendukung dan 

bekerjasama dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Analisis dan Refleksi 

Proses pelaksanaan tindakan pada siklus II berjalan dengan baik. 

Kelemahan pada siklus I dapat teratasi dengan baik. Hal ini membuat 

kualitas pembelajaran menulis mengalami peningkatan yaitu 70% 

siswa telah aktif pada siklus II. Peningkatan kualitas pembelajaran 

terlihat dari tercapainya sejumlah indikator yang telah ditetapkan 

seperti peningkatan keaktifan, perhatian serta konsentrasi siswa dalam 
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pembelajaran, guru telah berhasil membangkitkan minat dan motivasi 

siswa untuk mengikuti pembelajaran menulis dengan baik dan tertib. 

Hasil tulisan siswa menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 

keterampilan menulis siswa. Dilihat dari segi isinya, tulisan siswa 

pada siklus II ini jauh lebih baik dibandig siklus sebelumnya. 

Kosakata yang digunakan sebagian siswa lebih bervariasi. Siswa telah 

mampu mengorganisasikan gagasan dengan baik. Sudah ada 

kesesuaian antara isi tulisan dengan objek yang diamati. Nilai tertinggi 

siswa pada siklus ini adalah 80 dan nilai terendah siswa adalah 50. 

Ketuntasan hasil belajar menulis deskripsi siswa mencapai 75,6%. Hal 

ini terlihat dari hasil kerja tulisan siswa berupa tulisan deskripsi dan 

dihitung dari jumlah siswa yang memperoleh nilai 65 ke atas yaitu 31 

siswa. 

Tabel 7. Perolehan Nilai Menulis Pada Siklus II 

Siklus II 

I II III IV V No Nama 

1-30 1-25 1-20 1-15 1-10 

Jumlah 

1 Nuria Yunita Putri 20 20 15 10 5 80 

2 Fety Widiyawati 25 20 15 10 3 73 

3 Khusnul Khotimah 20 15 15 10 4 65 

4 Poppy Septiana Sabatini 20 20 15 10 4 69 

5 Zainal Mustafa 25 20 15 10 3 73 

6 Wahyuningsih 20 20 15 10 3 68 
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7 Lastri Yani 20 15 12 10 4 66 

8 Fatimah Nur Rochim 15 15 15 15 4 64 

9 Arofah Rita S 20 20 15 11 4 70 

10 R. Adinda Mesumajati 20 20 15 8 3 66 

11 Titis Suci Sukmawati 20 15 10 10 3 58 

12 Ana Istiana 20 20 15 10 4 65 

13 Muhammad Syaeful 20 20 15 11 3 69 

14 Mujiati 20 20 15 11 4 70 

15 Khairul Mukaromah 20 15 15 11 4 65 

16 Dani Setyawati 25 20 10 10 5 70 

17 Anis Mutmainnah 25 20 16 10 4 71 

18 Sumarti  25 20 15 10 3 68 

19 Nia Agustina 20 20 15 10 3 68 

20 Az Zahrawani 30 20 15 10 4 80 

21 Mega Nanda 20 15 15 12 3 65 

22 Emy Ayu Ningsih 20 20 10 10 4 64 

23 Yuliati  20 20 10 14 5 69 

24 Arfi Anjani - - - - - - 

25 Anis Dwi Wibowo 20 20 10 8 3 61 

26 Tutik Lestari Ningsih 15 15 11 10 4 55 

27 Nur Dwi Handayani 20 15 10 10 4 65 

28 Rita Dwi Astutik 20 15 10 10 4 59 
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29 Kushadiana  20 15 12 12 4 63 

30 Agus Sulistianto 20 20 15 8 2 65 

31 Joko Santoso 20 20 10 10 3 63 

32 Anggun Larasati 20 20 15 10 4 69 

33 Rosica Dewi  20 20 15 10 4 69 

34 Ira Pramuda Wardani 15 15 8 8 5 50 

35 Ade Candra Saputra 20 15 10 8 2 50 

36 M. Alfian F.W 20 20 14 11 4 69 

37 Rita Prasetyo 25 20 15 10 3 73 

38 Robi Santoso 20 20 15 10 3 68 

39 Wahyu L 20 20 10 10 3 63 

40 Indri  20 20 15 10 3 68 

41 Nurul Rahmawati 20 20 15 10 4 69 

42 Jeffri  20 20 10 8 2 60 

 
   Ket       I : Isi 

II : Organisasi 
III : Tata Bahasa 
IV : Kosakata 
V : Ejaan 
- : siswa tidak masuk 
 

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi di atas, tindakan pada siklus 

II dikatakan berhasil. Peningkatan terjadi pada beberapa indikator bila 

dibandingkan siklus sebelumnya. Dengan demikian pembelajaran 

menulis yang telah dilaksanakan telah menunjukkan adanya 

peningkatan.   
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) dilaksanakan 

peneliti dalam dua siklus. Tiap siklus dilaksanakan dalam empat tahap yang 

meliputi: (1) tahap perencanaan dan persiapan tindakan, (2) tahap pelaksanaan 

tindakan, (3) tahap observasi, dan (4) tahap analisis dan refleksi. Masing-

masing siklus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 

jam pelajaran (2x45 menit). 

Sebelum dilaksanakannya penelitian, peneliti melakukan survei awal 

untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan kegiatan survei 

ini, peneliti menemukan bahwa kualitas proses dan hasil pembelajaran 

menulis deskripai pada siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak masih 

tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan indikator sebagai berikut : (1) 

adanya minat dan motivasi siswa yang masih rendah, (2) sebagian siswa 

masih belum terbiasa untuk memanfaatkan media tulis sebagai ruang untuk 

mengungkapkan ide dan gagasam mereka, dengan kata lain siswa belum 

terbiasa dengan tradisi menulis dalam bentuk tulisan apapun, (3) sebagian 

siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menuangkan ide dan 

gagasannya apalagi untuk dapat menggambarkan dalam bentuk kata-kata 

tentang gambaran suatu objek, (4) siswa belum mampu mengungkapkan ide 

atau gagasan dengan baik, (5) siswa kurang bisa mengembangkan bahasa, (6) 

siswa belum mencapai ketuntasan belajar. 

Selanjutnya, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas X-1 untuk 

mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan metode field trip dalam 
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proses pembelajaran menulis deskripsi. Pemilihan metode tersebut dengan 

pertimbangan sebagai berikut. Pertama model pembelajaran yang 

menggunakan metode field trip adalah suatu strategi pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan sarana belajar. Kedua apabila 

siswa diajak ke lingkungan sekitar siswa dapat melakukan observasi suatu 

objek yang ada secara langsung, dengan demikian diharapkan siswa dapat 

menuliskan penggambaran suatu objek secara lebih jelas dan terperinci. 

Melalui penggambaran secara nyata terhadap suatu objek, secara tidak 

langsung membuat pembelajaran menulis deskripsi akan berjalan lebih efektif 

karena daya imajinasi siswa dapat berkembang.  

Peneliti dan guru kelas X-1 kemudian menyusun rencana untuk siklus I. 

Siklus I ini mendeskripsikan pembelajaran menulis dengan metode field trip 

yaitu perumahan yang berada di dekat sekolah. Ternyata masih terdapat 

kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaannya. Siklus II dilaksanakan 

untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ada pada siklus I. Selain 

itu, siklus II merupakan siklus yang menguatkan siklus I bahwa observasi atau 

kunjungan ke tempat tertentu dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Ngemplak.  

Berdasarkan tindakan-tindakan tersebut, guru dikatakan telah berhasil 

melaksanakan pembelajaran menulis deskripsi dengan metode field trip yang 

mampu membantu siswa dalam memunculkan ide dan mengembangkannya 

sehingga kemampuan menulis deskripsi siswa dapat terkembangkan dengan 
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optimal. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat  untuk meningkatkan 

keterampilan guru dalam mengelola kelas karena metode ini dapat digunakan 

sebagai sarana bagi guru untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran menulis deskripsi. 

Keberhasilan metode ini dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran menulis deskripsi dapat dilihat dari indikator- indikator sebagai 

berikut. 

1. Kualitas proses pembelajaran menulis deskripsi meningkat 

Tindakan-tindakan berupa penerapan metode field trip yang 

dilaksanakan tiap siklus mampu meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Ngemplak. Peningkatan dari segi proses pembelajaran dapat dilihat pada 

beberapa indikator berikut. 

a.  Meningkatnya keaktifan siswa. 

 Keaktifan siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi mengalami 

peningkatan dari siklus ke siklus. Indikator keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran meliputi keaktifan siswa dalam bertanya, merespon 

apresiasi, mendengarkan penjelasan dari guru, dan semangat 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.  

b. Meningkatnya perhatian  dan minat siswa 

Perhatian dan minat siswa dalam proses pembelajaran sangat 

penting. Untuk menumbuhkan dan memelihara hal tersebut, guru perlu 

merangsang siswa dengan menerapkan cara-cara baru, unik, ataupun 
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cara-cara yang sudah biasa digunakan. Salah satu cara yang dapat 

digunakan guru adalah melalui pemanfaatan metode. Dalam penelitian 

ini, guru memanfaatkan metode field trip. Setelah adanya tindakan 

memanfaatkan metode tersebut, perhatian siswa dalam pembelajaran 

menulis deskripsi meningkat. Ketika diajak berkunjung siswa tampak 

senang dan bersemangat. Melalui kegiatan berkunjung siswa tampak 

terhibur karena dapat melihat dunia luar. Minat serta ketertarikan siswa 

meningkat setelah guru memberi motivasi di awal pembelajaran dengan 

reward bagi siswa paling aktif dalam pembelajaran serta siswa yang 

memperoleh nilai paling tinggi. 

c.  Meningkatnya keterampilan guru dalam mengelola kelas  

Kemampuan guru dalam mengelola kelas merupakan salah satu 

penentu keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran. Pengelolaan 

kelas yang dilakukan guru antara lain berupa tindakan memberikan 

perhatian pada seluruh siswa, memberikan reward dan punishment pada 

siswa, menyajikan materi dengan mengombinasikan metode ceramah 

dengan metode lain yang menjadikan siswa tidak jenuh dalam mengikuti 

pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran, serta memotivasi 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran.  

Pada saat peneliti melaksanakan kegiatan survai awal, diketahui 

bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru kelas kurang baik. Hal ini 

dapat tercermin dari indicator sebagai berikut: 
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a. Guru kurang bisa membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran. 

b. Posisi guru lebih sering berdiri di depan kelas. 

c. Guru kurang memberikan reward dan punishment kepada siswa. 

d. Guru kurang bisa menciptakan situasi pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. 

Setelah tindakan dilaksanakan, sedikit demi sedikit kelemahan guru 

mulai berkurang. Kemampuan guru dalam mengelola kelas semakin 

meningkat. Guru tidak lagi terpancang pada kegiatan belajar yang harus 

dilaksanakan di ruangan kelas. Guru tidak lagi bertindak sebagai guru 

yang menguasai kelas sepenuhnya tetapi lebih berperan sebagai 

fasilitator dalam pembelajaran. Guru membangkitkan minat dan 

motivasi siswa dengan cara memberikan reward bagi siswa yang 

memperoleh nilai baik. Selain itu, guru juga memberikan punishment 

bagi siswa yang tidak memperhatikan pelajaran.  

2. Kualitas hasil pembelajaran menulis deskripsi meningkat 

a.  Meningkatnya keterampilan menulis siswa.  

Berdasarkan survai awal yang telah dileksanakan, secara 

keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan menulis siswa 

masih rendah. Rendahnya keterampilan menulis tersebut ditandai oleh 

indicator sebagai berikut : 1) adanya minat dan motivasi siswa yang 

masih rendah, 2) sebagian siswa masih belum terbiasa untuk 

memanfaatkan media tulis dalam bentuk tulisan apa pun, 3) sebagian 



 

 75 

besar siswa membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat menuangkan 

ide dan gagasannya apalagi untuk dapat menggambarkan dalam bentuk 

kata-kata tentang gambaran suatu objek, 4) siswa belum mampu dalam 

mengungkapkan ide atau gagasan dengan baik, 5) siswa kurang bisa 

mengembangkan bahasa, 6) pemanfaatan potensi kata kurang. 

Setelah dilakukan tindakan dengan menerapkan metode field trip 

keterampilan menulis siswa menjadi meningkat, hal tersebut dapat 

terlihat dari: (1) meningkatnya minat dan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran, (2) hasil tulisan siswa menunjukkan bahwa 

telah terjadi peningkatan keterampilan menulis siswa. Dilihat dari isinya 

tulisan siswa pada siklus II jauh lebih baik dibanding siklus sebelumnya, 

(3) munculnya kreativitas dan imajinasi siswa dalam menyusun kalimat-

kalimat menjadi sebuah tulisan yang baik, (4) ada kesesuaian antara 

tulisan dan objek yang digambarkan. 

b. Perolehan nilai menulis siswa meningkat 

Berdasarkan kegiatan pretes yang dilakukan pada survai awal, 

diketahui bahwa keterampilan menulis siswa masih tergolong rendah. 

Hal ini terlihat dari capaian nilai menulis siswa. Nilai perolehan 

terendah pada siklus I diperoleh oleh 1 orang siswa dengan nilai 45 dan 

nilai tertinggi diperoleh oleh 1 orang siswa dengan nilai 74. Pada siklus 

II nilai terendah diperoleh 1 orang siswa dengan nilai 50 dan nilai 

tertinggi diperoleh  2 siswa dengan nilai 80, berikut ini peningkatan skor 

siswa dari siklus ke siklus. 
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Tabel 8. Perolehan Nilai Menulis Dari Pretes Sampai Siklus II 

No Nama siswa Pretes Siklus I Siklus II Ket 

1 Nuria Yunita Putri 70 74 80 Meningkat  

2 Fety Widiyawati 65 66 73 Meningkat  

3 Khusnul Khotimah 47 60 65 Meningkat  

4 Poppy Septiana Sabatini 62 67 69 Meningkat  

5 Zainal Mustafa 61 65 73 Meningkat  

6 Wahyuningsih 52 57 68 Meningkat  

7 Lastri Yani 55 65 66 Meningkat  

8 Fatimah Nur Rochim 60 64 64 Meningkat  

9 Arofah Rita S 65 60 70 Meningkat  

10 R. Adinda Mesumajati 53 61 66 Meningkat  

11 Titis Suci Sukmawati 45 57 58 Meningkat  

12 Ana Istiana 55 64 69 Meningkat  

13 Muhammad Syaeful 68 63 69 Meningkat  

14 Mujiati 66 69 70 Meningkat  

15 Khairul Mukaromah 55 60 65 Meningkat  

16 Dani Setyawati 60 65 70 Meningkat  

17 Anis Mutmainnah 59 68 71 Meningkat  

18 Sumarti  61 68 73 Meningkat  

19 Nia Agustina 59 63 68 Meningkat  

20 Az Zahrawani 65 65 80 Meningkat  
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21 Mega Nanda 60 65 51 Meningkat  

22 Emy Ayu Ningsih 52 50 64 Meningkat  

23 Yuliati  55 63 69 Meningkat  

24 Arfi Anjani 55 61 - Meningkat  

25 Anis Dwi Wibowo 50 56 61 Meningkat  

26 Tutik Lestari Ningsih 64 65 65 Meningkat  

27 Nur Dwi Handayani - 56 65 Meningkat  

28 Rita Dwi Astutik 51 56 59 Meningkat  

29 Kushadiana  55 60 63 Meningkat  

30 Agus Sulistianto 55 58 65 Meningkat  

31 Joko Santoso 47 62 63 Meningkat  

32 Anggun Larasati 65 67 69 Meningkat  

33 Rosica Dewi  55 60 69 Meningkat  

34 Ira Pramuda Wardani 40 45 50 Meningkat  

35 Ade Candra Saputra 47 50 55 Meningkat  

36 M. Alfian F.W 65 66 69 Meningkat  

37 Rita Prasetyo 63 63 73 Meningkat  

38 Robi Santoso 45 50 68 Meningkat  

39 Wahyu L 58 63 70 Meningkat  

40 Indri  50 57 68 Meningkat  

41 Nurul Rahmawati 65 66 69 Meningkat  

42 Jeffri  42 50 60 Meningkat  
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   Ket       I : Isi 
II : Organisasi 
III : Tata Bahasa 
IV : Kosakata 
V : Ejaan 
- : siswa tidak masuk 
 

c.  Ketuntasan hasil belajar meningkat 

Dalam pretes hanya 10 siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar 

atau yang memperoleh nilai 65 ke atas. Pada siklus I ketuntasan hasil 

belajar meningkat menjadi 16 siswa, kemudian peningkatan yang paling 

besar terlihat pada siklus II yaitu 31 siswa telah mencapai ketuntasan 

hasil belajar.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan metode field 

trip dapat meningkatkan pembelajaran menulis. Hal ini ditandai dengan 

persentase keaktifan, perhatian, konsentrasi, minat dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran menulis deskripsi yang mengalami peningkatan pada setiap 

siklusnya. Pada siklus I siswa yang aktif sebesar 60% sedangkan pada siklus II 

siswa yang aktif meningkat menjadi 70%, (2) penerapan metode field trip dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Hal ini ditandai dengan nilai 

hasil tulisan siswa yang mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai terendah 

siswa adalah 45 dan nilai tertinggi siswa adalah 74. pada siklus II nilai terendah 

siswa adalah 50 dan nilai tertinggi siswa adalah 80, (3) ketuntasan hasil belajar 

siswa meningkat. Dalam pretes hanya 10 siswa yang mencapai ketuntasan hasil 

belajar ( memperoleh nilai 65 ke atas). Pada siklus I ketuntasan belajar siswa 

meningkat menjadi 38,09% atau sekitar 16 siswa kemudian pada siklus II menjadi 

75,6% atau sekitar 31 siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dikemukakan saran-

saran sebagai berikut: 
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1. Bagi kepala sekolah 

a. Kepala sekolah hendaknya selalu menganjurkan kepada semua guru 

untuk mengajar dengan metode yang membuat siswa aktif, merasa 

senang, dan nyaman sehingga kejenuhan akan terhindar. 

b. Kepala sekolah hendaknya menyediakan sarana yang dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan secara optimal. 

2. Bagi guru mata pela jaran bahasa Indonesia 

a. Guru hendaknya selalu berusaha memberi dorongan kepada siswa 

untuk lebih aktif berlatih menulis. 

b. Guru hendaknya mengajar dengan menggunakan metode yang 

bervariasi sehingga membuat siswa lebih nyaman. 

c. Guru hendaknya memberikan perhatian dan waktu yang lebih banyak 

pada mata pelajaran menulis karena menulis merupakan suatu 

keterampilan yang tidak mudah. 

3. Bagi siswa 

a. Siswa hendaknya banyak membaca berbagai buku baik fiksi maupun 

non-fiksi terutama yang berkaitan dengan menulis deskripsi. 

b. Siswa hendaknya lebih banyak berlatih menulis karena menulis 

merupakan aktifitas yang memerlukan latihan yang konsisten. 

c. Siswa hendaknya aktif dan belajar menggali ide tulisan melalui 

berbagai sumber, salah satunya melalui metode field trip. 
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Lampiran 1. 

SMA Negeri 1 Ngemplak di lihat dari depan 

 

 

Proses belajar mengajar siswa kelas X-1 

 

Terlihat aktifitas siswa dalam menerima pelajaran 
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Masjid Nurul Ilmi 

 
    

Siswa sedang melakukan observasi di Masjid Nurul Ilmi 

 
Siswa sedang mengerjakan tugas menulis deskripsi 
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Lampiran 2. 
 

LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN SISWA KELAS X-1 

DALAM PEMBELAJARAN MENULIS DESKRIPSI 

 

 

Siklus   : I/II 

Hari, tanggal : 

Waktu  : 

 

Persentase No

. 

Aktivitas dalam 

Pembelajaran <20% 21% - 40 

% 

41%-

60% 

61% - 80 

% 

> 81 % 

1. Siswa aktif 

memberikan respon 

terhadap apersepsi 

yang diberikan guru. 

     

2. Siswa aktif dan 

antusias dalam 

mengikuti 

pembelajarn 

menulis. 

     

3. Siswa aktif ketika 

observasi. 

     

4. Siswa aktif membuat 

kerangka karangan 

dan 

mengembangkannya. 

     

 

 
 
 
 
 



Lampiran  3 

SILABUS 

Nama Sekolah  : SMA 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Kelas  : X 
Semester  : 1 
Standar Kompetensi : Menulis 
   4. mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf  (naratif, deskriptif, ekspositif) 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber/Bahan

/Alat 
4.2 Menulis 

hasil 
observasi 
dalam 
bentuk 
paragraf 
deskriptif 

Paragraf deskriptif 
? Contoh paragraf 

deskriptif 
? Pola 

pengembangan 
paragraf 
deskripsi 

? Ciri/karakteristik 
? Paragraf 

deskriptif 
? Kerangka 

paragraf 
deskriptif 

? Contoh 
penggunaan 
frasa adjektif 
dalam paragraf 
deskriptif 

? Membaca paragraf 
deskriptif 

? Mengident ifikasi 
karakteristik 
paragraf deskriptif 

? Menulis paragraf 
deskriptif 

? Menggunakan  
frasa adjektif 
dalam paragraf 
deskriptif 

? Menyunting 
paragraf deskriptif 
yang ditulis teman 

? Mendiskusikan 
paragraf deskriptif 

? Mendaftar topik-topik 
yang dapat 
dikembangkan 
menjadi paragraf 
deskriptif berdasarkan 
hasil pengamatan 

? Menyusun kerangka  
paragraf deskriptif 

? Mengembangkan 
kerangka yang telah 
disusun menjadi 
paragraf deskriptif 

? Menggunakan frasa 
ajektif dalam paragraf 
deskriptif 

? Menyunting paragraf 
deskriptif yang ditulis 
teman 

Jenis Tagihan 
: 
? Tugas 

individu 
? Praktik 
? Ulangan 
 
Bentuk 
Instrumen: 
? Uraian 

bebas 
? Pilihan 

ganda 

4 ? LKS 
Simpati 
Bahasa 
Indonesia 
Kelas X 

? Buku 
EYD 
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Lampiran 4. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS I 

 

Nama Sekolah            : SMA Negeri 1 Ngemplak  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : X/ Ganjil 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 2 Agustus 2008 

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskripsi, 

eksposisi). 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis hasil observasi dalam bentuk paragraf deskripsi. 

C. Indikator 

1.  Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. 

2. Menyusun kerangka paragraf deskripsi. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf deskripsi. 

4. Menyunting paragraf deskripsi yang ditulis teman. 

D. Materi Pokok 

Paragraf deskripsi 
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E. Sekenario Pembelajaran 

Kegiatan Guru Kegiatan siswa Waktu  Metode  

Pendahuluan 

a. Guru membuka pelajaran    

dan mengkondisikan siswa. 

b.Guru memberi apersepsi 

tentang pembelajaran menulis 

deskrips. 

c. Guru menjelaskan tentang 

pengertian deskripsi, dan 

langkah-langkah menyusun 

paragraf deskripsi. 

d.Guru memberikan penjelasan 

tentang hasil karangan siswa 

pada siklua I dan kemudian 

menunjukkan cara menulis 

deskripsi yang benar. 

e. Guru menjelaskan tentang 

prosedur pembelajaran 

menulis yang akan 

dilaksanakan. 

Inti 

Di lapangan 

 

a. Siswa 

mempersiapkan diri. 

b. Siswa menyimak. 

 

 

c. Siswa menyimak dan 

mencatat penjelasan 

dari guru. 

 

d. Siswa menyimak 

penjelasan dari guru. 

 

 

 

e. Siswa menyimak 

penjelasan dari guru. 

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab  

Ceramah  

 

 

Ceramah  

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Ceramah  
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a. Guru memonitor kegiatan 

siswa. 

 

 

Di dalam kelas 

a. Guru bersama-sama siswa 

berdiskusi tentang hasil 

pengamatan. 

b.Guru meminta siswa 

menyusun sebuah paragraf 

deskripsi berdasarkan hasil 

observasi terhadap 

perumahan. 

 

Penutup 

a. Guru meminta siswa 

mengumpulkan hasil 

pekerjaannya. 

b.Guru menutup pelajaran 

a. Siswa mencatat hal-

hal yang mereka 

amati selama berada 

di perumahan. 

 

a. Siswa melaporkan 

hasil amatan dengan 

berdiskusi. 

b. Siswa berlatih 

menyusun sebuah 

paragraf deskripsi 

berdasarkan hasil 

amatannya. 

 

 

a. Siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaannya 

 

30 

menit 

 

 

 

35 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

menit 

Inquiry  

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Sumber Belajar 

1. Lks Simpati Bahasa Indonesia untuk kelas X 

2. Buku paket bahasa Indonesia kelas X 
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G. Penilaian  

1. Penilaian proses belajar 

a. Keseriusan siswa 

b. Keaktifan  

2. Penilaian hasil 

a. Jenis tes menulis karangan 

Susunlah sebuah karangan/ tulisan deskripsi bedasarkan hasil kunjungan ke 

perumahan! 

b.  Alat penilaian/ pedoman penilaian 

No Unsur yang dinilai Skor maksimal Skor siswa 

1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 …………. 

2 Organisasi isi 25 …………. 

3 Tata bahasa 20   ………… 

4 Gaya pilihan struktur dan kosakata 15 …………  

5 Ejaan 10 ………… 

 Jumlah 100 …………. 

 

Surakarta, 2 Agustus 2008 

 

 

            Guru Bahasa Indonesia                                                             Peneliti 

 

     Dra. Wiwin Setia Windiari                                                        Siti Zulaikhoh 
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Lampiran 5. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

SIKLUS II 

 

Nama Sekolah             : SMA Negeri 1 Ngemplak  

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : X/ Ganjil 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 10 September 2008 

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit 

B. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskripsi, 

eksposisi). 

C. Kompetensi Dasar 

Menulis hasil observasi dalam bentuk paragraf deskripsi. 

D. Indikator 

1.  Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf 

deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. 

2. Menyusun kerangka paragraf deskripsi. 

3. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf deskripsi. 

4. Menyunting paragraf deskripsi yang ditulis teman. 

E. Materi Pokok 

Paragraf deskripsi 

F. Sekenario Pembelajaran 
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Kegiatan Guru Kegiatan siswa Waktu  Metode  

Pendahuluan 

a.  Guru membuka pelajaran    

dan mengkondisikan siswa. 

b.Guru memberi apersepsi 

tentang pembelajaran menulis 

deskrips. 

c. Guru menjelaskan tentang 

pengertian deskripsi, dan 

langkah-langkah menyusun 

paragraf deskripsi. 

d.Guru memberikan penjelasan 

tentang hasil karangan siswa 

pada pretes dan kemudian 

menunjukkan cara menulis 

deskripsi yang benar. 

e. Guru menjelaskan tentang 

prosedur pembelajaran 

menulis yang akan 

dilaksanakan. 

 

Inti 

Di lapangan 

 

a. Siswa mempersiapkan 

diri. 

b.Siswa menyimak. 

 

 

c. Siswa menyimak dan 

mencatat penjelasan 

dari guru. 

 

d.Siswa menyimak 

penjelasan dari guru. 

 

 

 

e. Siswa menyimak 

penjelasan dari guru. 

 

 

 

 

 

20 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab  

Ceramah  

 

 

Ceramah  

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Ceramah  
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a. Guru memonitor kegiatan 

siswa. 

 

 

Di dalam kelas 

a. Guru bersama-sama siswa 

berdiskusi tentang hasil 

pengamatan. 

b.Guru meminta siswa 

menyusun sebuah paragraf 

deskripsi berdasarkan hasil 

observasi terhadap Masjid 

Nurul Ilmi. 

 

Penutup 

a. Guru meminta siswa 

mengumpulkan hasil 

pekerjaannya. 

b.Guru menutup pelajaran 

a. Siswa mencatat hal-hal 

yang mereka amati 

selama berada di 

Masjid Nurul Ilmi. 

 

a. Siswa melaporkan 

hasil amatan dengan 

berdiskusi. 

b.Siswa berlatih 

menyusun sebuah 

paragraf deskripsi 

berdasarkan hasil 

amatannya. 

 

 

a. Siswa 

mengumpulkan hasil 

pekerjaannya 

 

30 

menit 

 

 

 

35 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

menit 

Inquiry  

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Sumber Belajar 

1. Lks Simpati Bahasa Indonesia untuk kelas X 

2.Buku paket bahasa Indonesia kelas X 
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H. Penilaian  

1. Penilaian proses belajar 

a.  Keseriusan siswa 

b. Keaktifan  

2. Penilaian hasil 

a.  Jenis tes menulis karangan 

Susunlah sebuah karangan/ tulisan deskripsi bedasarkan hasil kunjungan ke 

Masjid Nurul Ilmi! 

b. Alat penilaian/ pedoman penilaian 

No Unsur yang dinilai Skor maksimal Skor siswa 

1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 …………. 

2 Organisasi isi 25 …………. 

3 Tata bahasa 20 …………… 

4 Gaya pilihan struktur dan kosakata 15 ………… 

5 Ejaan 10 ……………. 

 Jumlah 100 …………. 

 

Surakarta, 10 September 2008 

 

 

            Guru Bahasa Indonesia                                                             Peneliti 

 

     Dra. Wiwin Setia Windiari                                                        Siti Zulaikhoh 
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Lampiran 6. 

Tes siklus I 

 

 

Petunjuk 

1) Tulislah nama dan kelas di sudut kanan pada kertas yang telah disediakan. 

2) Buatlah karangan deskripsi mengenai hasil observasi yang telah dilakukan. 

3) Karangan ditulis dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

4) Waktu mengerjakan 25 menit. 
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Lampiran 7. 

Tes siklus II 

 

 

Petunjuk 

1) Tulislah nama dan kelas di sudut kanan pada kertas yang telah disediakan. 

2) Buatlah karangan deskripsi dari hasil observasi yang telah dilakukan. 

3) Karangan ditulis dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

4) Waktu mengerjakan 25 menit. 
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Lampiran 8. 

Catatan Lapangan Pretes 

 

Lokasi  : Kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 23 Juli 2008 

Waktu  : 10.00 WIB 

Jenis   : Observasi Mendalam ( Tahap Pelaksanaan Survai Awal) 

Objek Penelitian : Siswa kelas X-1 dan Guru bahasa Indonesia kelas X-1   

 

Setting: 

Kegiatan observasi ini dilaksanakan di ruang kelas X-1. Dalam ruang kelas 

tersebut terdapat sepasang meja dan kursi untuk guru, 21 buah meja dan 42 kursi 

untuk siswa, 1 buah papan tulis besar,  dan 1 buah almari. Di dinding kelas 

tertempel gambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, gambar 

burung garuda dan jam dinding. Selain itu, di dinding kelas juga tertempel 

kelengkapan kelas seperti: struktur organisasi kelas, daftar regu piket, alokasi 

waktu pelajaran, jadwal pelajaran, dan presensi harian siswa. Pada saat kegiatan 

observasi dilakukan, 1 dari 42 siswa izin tidak mengikuti Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) dikarenakan sakit. 

 

Deskripsi  

Pagi itu, guru memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) bahasa Indonesia 

dengan mengucapkan salam sebagai pembuka pelajaran dan mengkondisikan agar 
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siswa siap mengikuti pelajaran. Peneliti menempatkan diri sebagai partisipan pasif 

dengan berada di kursi bagian belakang sehingga peneliti dapat mengamati 

jalannya kegiatan belajar mengajar tanpa mengganggu jalannya pelajaran yang 

sedang berlangsung. 

Pada langkah awal, guru memberikan apersepsi mengenai pembelajaran 

keterampilan menulis. Kemudian guru meminta siswa untuk membuka LKS 

simpati halaman 18 dan membacanya. Setelah 10 menit, guru kemudian 

menjelaskan siswa tentang macam-macam paragraf, pengertian deskripsi, dan 

contoh deskripsi. Sebagian siswa menulis penjelasan dari guru yang sekiranya 

tidak terdapat pada LKS ke dalam buku catatannya. 

Dari bangku belakang terlihat siswa yang masih asyik ngobrol dengan 

teman sebangku dan ada pula yang mengantuk. Mengetahui hal itu, guru berjalan 

ke belakang agar siswa lebih kondusif. Setelah dirasa penjelasan dari guru cukup, 

guru meminta kepada siswa yang masih belum jelas untuk bertanya. Siswa terlihat 

diam saja kemudian guru memberi penekanan sekali lagi. Untuk mengetahui 

pemahaman siswa guru memancing siswa dengan beberapa pertanyaan, namun 

hanya ada beberapa siswa yang dapat menjawab dengan tepat. 

Langkah selanjutnya guru meminta siswa untuk membuat paragraf deskripsi 

dengan tema pemandangan di depan sekolah. Siswa terlihat gaduh, sebagian 

mereka saling bertanya kepada temannya tentang tugas dari guru. Guru kemudian 

mengulang sekali lagi penjelasan tentang tugas siswa. Guru mengawasi kegiatan 

siswa dari tempat duduknya. 
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Siswa terlihat dalam mengerjakan tugasnya ada yang membuat secara 

berkelompok, ada yang sudah mulai menulis dan ada yang kertasnya masih 

kosong karena belum dapat menggali ide. Setelah waktu pembelajaran usai guru 

menyuruh siswa mengumpulkan hasil tulisannya, kemudian guru menutup 

pelajaran dengan bacaan hamdalah. 

 

Refleksi: 

Pelaksanaan pembelajaran masih bersifat satu arah. Guru belum bisa 

mengaktifkan siswa untuk bertanya atau mendengarkan penjelasan dari guru 

secara tertib. Pada saat pemberian materi, guru masih memfokuskan perhatiannya 

pada siswa yang berada di kursi depan. Pembelajaran masih didominasi oleh guru 

dan guru kurang memberikan perhatian pada siswa yang duduk di kursi paling 

belakang. Sementara itu, pada saat membuat tulisan deskripsi suasana masih 

gaduh, beberapa siswa berpindah tempat duduk untuk melihat hasil karangan 

temannya. 
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Lampiran 9. 

Catatan Lapangan Siklus 1 

 

Lokasi  : Kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 2 Agustus 2008 

Waktu  : 08.30 WIB 

Jenis   : Observasi Mendalam ( Tahap Pelaksanaan Siklus 1) 

Objek Penelitian : Siswa kelas X-1 dan Guru bahasa Indonesia kelas X-1   

 

Setting:  

Kegiatan observasi ini dilaksanakan di ruang kelas X-1. Dalam ruang kelas 

tersebut terdapat sepasang meja dan kursi untuk guru, 21 buah meja dan 42 kursi 

untuk siswa, 1 buah papan tulis besar,  dan 1 buah almari. Di dinding kelas 

tertempel gambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, gambar 

burung garuda dan jam dinding. Selain itu, di dinding kelas juga tertempel 

kelengkapan kelas seperti: struktur organisasi kelas, daftar regu piket, alokasi 

waktu pelajaran, jadwal pelajaran, dan presensi harian siswa.  

 

Deskripsi:  

Guru memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) bahasa Indonesia dengan 

mengucapkan salam sebagai membuka pelajaran dan mengkondisikan agar siswa 

siap mengikuti pelajaran. Peneliti menempatkan diri sebagai pertisipan pasif 

dengan berada di kursi bagian belakang sehingga peneliti dapat mengamati 
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jalannya kegiatan belajar mengajar tanpa mengganggu proses belajar mengajar 

yang sedang berlangsung. 

Pada langkah awal, guru memberi apersepsi mengenai pembelajaran 

keterampilan menulis. Guru menjelaskan secara singkat mengenai hasil karangan 

pada pretes. Guru memberikan penjelasan pada siswa bahwa hasil karangan 

mereka masih ditemukan beberapa kekurangan, guru juga menunjuk letak atau 

contoh-contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa. Kemudian guru 

menunjukkan tata cara penulisan karangan deskripsi yang benar. 

Setelah memberikan penjelasan teori kemudian guru menjelaskan petunjuk 

secara lisan mengenai kegiatan mengarang yang akan dilakukan kali ini. Siswa 

tidak langsung diminta membuat karangan tetapi sebelumnya siswa akan diajak 

untuk berkunjung ke perumahan. Guru juga menjelaskan perihal tugas yang harus 

dikerjakan siswa ketika berada di perumahan. Siswa diminta mencatat hal-hal 

yang dilihat atau dijumpai selama berkunjung ke perumahan. Setelah merasa 

penjelasan yang diberikan sudah cukup, guru mengajak siswa bersiap-siap dan 

segera menuju perumahan. Semua siswa segera menyiapkan alat tulis. 

Guru dan peneliti memandu siswa menuju ke perumahan. Letak area 

perumahan tidak jauh dari gedung sekolah sehingga tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk sampai di perumahan. Sesampai di perumahan, mereka segera 

melakukan pengamatan terhadap pemandangan di sekitar perumahan sekitar 20 

menit. Setelah merasa cukup guru mengajak siswa untuk kembali ke sekolah. 

Sesampai di kelas siswa beristirahat sebentar sambil bertukar pendapat 

seputar hasil amatan di perumahan tadi dengan siswa lain. Setelah siswa siap, 
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guru membagikan lembar kertas untuk mengarang kepada siswa. Siswa kemudian 

mengumpulkan hasil karangannya setelah waktu yang diberikan selasai. Diakhir 

pembelajaran guru tidak lupa untuk menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah.  

 

Refleksi: 

Pelaksanaan pembelajaran masih bersifat satu arah. Guru belum 

memberikan balikan atau penguatan. Pada saat pemberian materi, guru masih 

kesulitan mengkondisikan siswa terutama mereka yang duduk di bangku 

belakang. Dalam mengerjakan tugas siswa masih gaduh. Masih ada siswa yang 

tidak tertib, misalnya berjalan-jalan sambil melihat hasil karangan milik temannya 

dan masih ada sebagian siswa yang kesulitan menggali ide.  
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Lampiran 10. 

Catatan Lapangan Siklus II 

 

Lokasi  : Kelas X-1 SMA Negeri 1 Ngemplak 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 10 September 2008 

Waktu  : 10.00 WIB 

Jenis   : Observasi Mendalam ( Tahap Pelaksanaan Siklus II) 

Objek Penelitian : Siswa kelas X-1 dan Guru bahasa Indonesia kelas X-1   

 

Setting:  

Kegiatan observasi ini dilaksanakan di ruang kelas X-1. Dalam ruang kelas 

tersebut terdapat sepasang meja dan kursi untuk guru, 21 buah meja dan 42 kursi 

untuk siswa, 1 buah papan tulis besar,  dan 1 buah almari. Di dinding kelas 

tertempel gambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, gambar 

burung garuda dan jam dinding. Selain itu, di dinding kelas juga tertempel 

kelengkapan kelas seperti: struktur organisasi kelas, daftar regu piket, alokasi 

waktu pelajaran, jadwal pelajaran, dan presensi harian siswa.  

 

Deskripsi: 

Guru memulai pembelajaran dengan membuka pelajaran dan 

mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran. Peneliti menempatkan 

diri sebagai partisipan pasif dan berada di kursi bagian belakang sehingga peneliti 
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dapat mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar tanpa mengganggu jalannya 

pelajaran yang sedang berlangsung.  

Guru mengulas kembali hasil tulisan siswa pada siklus I dan juga 

menunjukkan kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menulis. Guru juga 

memberi pujian pada siswa yang karangannya cukup baik dan tak lupa pula guru 

memberikan motivasi pada siswa yang hasil tulisannya kurang memuaskan. 

Kemudian guru memberikan pengarahan tentang kegiatan pembelajaran 

menulis yang akan dilakukan pada hari ini. Guru menjelaskan kalau kegiatan 

menulis hari ini akan dilakukan seperti pada kegiatan yang lalu. Mereka akan 

diajak ke Masjid Nurul Ilmi untuk melakukan observasi. Guru meminta siswa 

membawa alat tulis untuk mencatat hal-hal yang mereka lihat dan temui di Masjid 

Nurul Ilmu. Guru kemudian mengajak siswa bersiap-siap untuk segera menuju ke 

Masjid Nurul Ilmi. 

Semua siswa melakukan observasi di Masjid Nurul Ilmi mulai dari depan 

kemudian masuk ke dalam. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mengamati 

keadaan masjid secara tertib sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. 

Siswa mulai mencatat, guru memberikan penekanan kembali tentang tugas atau 

tulisan yang harus dibuat siswa ya itu tulisan deskripsi mengenai Masjid Nurul 

Ilmi. Guru menjelaskan poin-poin yang harus mereka catat antara lain lokasi, 

fasilitas yang ada, dan keadaan lingkungan masjid. Siswa secara berkelompok 

mencatat hal-hal yang mereka amati. 

Setelah merasa cukup mencatat hal-hal yang akan dijadikan sebagai bahan 

tulisan, siswa diajak kembali ke kelas. Sesampai di dalam kelas, guru bertanya 



 

 105 

tentang hal-hal apa saja yang mereka dapatkan dari kegiatan observasi tadi. Siswa 

terlibat diskusi tentang hasil observasinya dengan siswa lain dan guru. Guru 

kemudian membagikan kertas sebagai lembar kerja untuk siswa. Selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung siswa tampak tertib mengikuti pembelajaran dan guru 

tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada siswa yang terlibat kurang aktif. 

Sesekali guru berkeliling kelas untuk mengamati pekerjaan siswa dan mendekati 

siswa yang gaduh atau mereka yang terlihat mempunyai kesulitan. Beberapa siswa 

ada yang bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa dengan 

sekali-kali memberi semangat kepada siswa.  

Setelah waktu yang telah disediakan untuk menulis usai, siswa 

mengumpulkan hasil pekerjaannya, kemudian guru memberi simpulan materi 

yang diajarkan dan menutup pelajaran. 

 

Refleksi: 

Pelaksanaan pembelajaran sudah aktif, siswa ikut berpartisipasi dalam 

pembelajaran seperti aktif bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Pada saat 

mengerjakan tugas menulis siswa telah menjalankannya dengan baik, mereka 

tidak lagi berpindah tempat untuk meniru hasil pekerjaan temannya. Siswa 

mengerjakan tugasnya secara individual. 


