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Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum untuk menganalisis kemahiran menulis deskripsi dengan menggunakan
media realia siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Satu Atap
Tanjungpinang dan tujuan khusus adalah untuk menganalisis kemahiran siswa
menentukan arah mata angin dalam menulis deskripsi, untuk menganalisis kemahiran
siswa  menyusun kerangka karangan, untuk menganalisis kemahiran siswa menulis
deskripsi pada kesesuaian kerangka karangan dengan isi karangan, untuk menganalisis
kemahiran siswa menentukan ide pokok setiap paragraf, untuk menganalisis kemahiran
siswa dalam menulis deskripsi yang sesuai dengan EYD.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah
Pertama Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang terdiri dari dua kelas, dengan jumlah siswa
40 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil keseluruhan dengan jumlah 40 orang,
sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah tes kemahiran menulis deskripsi dalam bentuk tes uraian yang berjumlah 5
butir soal dengan waktu 40 menit. Peserta tes dituntut untuk menentukan arah mata
angin, menyusun kerangka karangan,  kesesuaian kerangka karangan dengan isi
karangan, menentukan ide pokok setiap paragraph, dan penulisan yang sesuai dengan
EYD.

Hasil analisis data diperoleh dari kemahiran siswa menulis deskripsi dengan
menggunakan media realia dikategorikan baik dengan nilai rata-rata 68.

Abstract

The purpose of this study there are two general purpose and special purpose. The
general objective to analyze the writing skills descriptions using realia media eighth
grade students Junior High School 13 One-Stop Tanjungpinang and specific objectives
are to analyze proficiency students determine the direction of the wind in writing
descriptions, students develop skills to analyze the outline, to analyze student
proficiency write a description on the suitability of the content of the essay outline, to
analyze proficiency students determine the main idea of each paragraph, to analyze
student proficiency in writing a description that fits EYD.



1. Pendahuluan

Keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar menggajar di Sekolah juga
ditentukan dengan kemahirannya dalam menulis. Sebagaimana diketahui bahwa
sebagian besar pengetahuan disajikan dalam bentuk bahasa tulis sehingga menuntut
siswa melakukan aktivitas menulis guna memperoleh pengetahuan.

Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran
khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia dalam menulis karangan. Guna mendukung
kreativitas menulis siswa, guru harus memiliki keterampilan dalam memilih media
belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Sehingga menarik minat dan perhatian
siswa dalam belajar. Pada umunya saat guru memberikan materi pembelajaran banyak
siswa yang tidak memperhatikan, karena strategi pembelajaran yang tidak serasi dan
penggunaan media yang tidak optimal. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber
belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hal tersebut.
Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “Kemahiran
Menulis Deskripsi Dengan Menggunakan Media Realia Siswa Kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama 13 Satu Atap Tanjungpinang”.

2. Metode Penelitian

Populasi dalam pengertian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang Tahun ajaran 2013/2014.
Populasi berjumlah empat puluh  orang yang tersebar di dua lokal yaitu, kelas VIIIA
dan VIIIB. Sampel dalam penelitian ini keseluruhan siswa kelas VIII yang berjumlah
empat puluh orang sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Penelitian ini
dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang yang
beralamat di Jln. Dompak  Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan waktu
penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan. Dari bulan April  sampai bulan Juni 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tes. Tes yang digunakan
oleh peneliti untuk mengukur kemampuan siswa dalam materi menulis deskripsi adalah
tes tertulis dalam bentuk uraian. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran menulis
deskripsi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Satu Atap
Tanjungpinang. Langkah-langkah pelaksanaan tes (1) Peneliti memberikan materi
deskripsi (2) Peneliti memberikan contoh karangan deskripsi (3) Peneliti menjelaskan
cara menggunakan media realia dengan mengarahkan siswa untuk membuat denah
sekolah (4) Siswa diajak untuk keluar kelas selama 10 menit untuk melihat lingkungan
sekolah dan denah sekolah (5) Siswa masuk ke kelas kemudian peneliti mengarahkan
siswa membuat karangan deskripsi sesuai dengan denah sekolah yang telah dibuat siswa
berdasarkan lima aspek penilaian yaitu menyebutkan arah mata angin yang sebenarnya,
menyusun kerangka karangan deskripsi, kesesuaian kerangka karangan dengan isi
karangan, menentukan ide pokok setiap paragraf; dan penulisan sesuai dengan EYD (6)
Siswa mengumpulkan hasil karangan yang telah dibuat kemudian peneliti melanjutkan
ketahap analisis data.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah tes Kemahiran Menulis deskripsi
dengan Menggunakan Media Realia Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama



Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014” yaitu Teknik Analisis
Deskriptif Kuantitatif. Peneliti menggunakan rubric penilaian untuk mengukur tes
kemahiran menulis siswa dalam menulis karangan dengan menggunakan media realia,
kemudian mencari persentase hasil siswa dan rata-rata yang diperoleh.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tes yang telah dilakukan, maka dapat
diketahui kemahiran siswa dalam menulis deskripsi. Skor aspek penilaian menulis
deskripsi berdasarkan rubrik penilaian yaitu menyebutkan arah mata angin yang
sebenarnya, menyusun kerangka karangan deskripsi, kesesuaian kerangka dengan isi
karangan, menentukan ide pokok setiap paragraf, dan penulisan yang sesuai dengan
EYD.

Penilaian menyebutkan arah mata angin menggunakan 3 indikator , skor 3
apabila siswa menyebutkan arah mata angin dengan sangat tepat, skor 2 apabila siswa
menyebutkan arah mata angin dengan kurang tepat, dan skor 1 apabila siswa
menyebutkan arah mata angin dengan tidak tepat. Berdasarkan penilaian yang telah
dilakukan peneliti siswa yang mendapat skor 3 berjumlah 34 orang, siswa yang
mendapat skor 2 berjumlah 4 orang, dan siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 1
orang.

Penilaian menyusun kerangka  karangan deskripsi dengan menggunakan 3
indikator , skor 3 apabila siswa menyusun kerangka  karangan deskripsi dengan sangat
tepat, skor 2 apabila siswa  menyusun kerangka  karangan deskripsi dengan kurang
tepat, dan skor 1 apabila siswa  menyusun kerangka  karangan deskripsi dengan tidak
tepat. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan peneliti siswa yang mendapat skor 3
berjumlah 2 orang, siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 37 orang, dan siswa yang
memperoleh skor  1 berjumlah 1 orang.

Penilaian kemahiran siswa dalam mengembangkan kerangaka karangan menjadi
karangan deskripsi sesuai dengan kerangka karangan dengan menggunakan 3 indikator ,
skor 3 apabila kemahiran siswa dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi
karangan deskripsi sesuai dengan sangat tepat, skor 2 apabila kemahiran siswa dalam
mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan deskripsi kurang  tepat, skor 1
apabila kemahiran siswa dalam mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan
deskripsi tidak tepat . Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan peneliti siswa yang
mendapat skor 3 berjumlah 1 orang, siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 36 orang,
dan siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 3 orang.

Penilaian siswa dalam menentukan ide pokok dengan menggunakan 3 indikator ,
skor 3 apabila siswa menentukan ide pokok dengan sangat tepat, skor 2 apabila siswa
menentukan ide pokok kurang  tepat, skor 1 apabila siswa menentukan ide pokok tidak
tepat . Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan peneliti tidak ada siswa yang
mendapat skor 3, siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 30 orang, dan siswa yang
mendapat skor 1 berjumlah 10 orang.



Penilaian siswa dalam penulisan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan
dengan menggunakan 3 indikator , skor 3 apabila penulisan sesuai dengan ejaan yang
disempurnakan dengan sangat tepat, skor 2 apabila penulisan sesuai dengan ejaan yang
disempurnakan kurang  tepat, skor 1 apabila apabila penulisan sesuai dengan ejaan yang
disempurnakan siswa tidak tepat . Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan peneliti
bahwa tidak ada siswa yang mendapat skor 3, siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 27
orang, dan siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 13 orang.

Kemahirran menulis deskripsi dengan menggunakan media realia Siswa kelas
VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang  dikategorikan
baik.

Kemahiran menulis deskripsi dengan menggunakan media realia dapat juga
dilihat dari  persentase siswa pada tingkat penguasaan baik 77,5%, tingkat penguasaan
cukup 22,5%

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di bab IV dan V sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa kemahiran menulis deskripsi dengan menggunakan media realia siswa kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Satu Atap Tanjungpinang termasuk kedalam
kategori baik, dapa aspek berikut (1) Menyebutkan arah mata angin yang sebenarnya,
berdasarkan penilaian yang telah dilakukan peneliti siswa yang mendapat skor 3
berjumlah 34 orang (85%) dengan kualifikasi sangat baik, siswa yang mendapat skor 2
berjumlah 4 orang (10%) dengan kualifikasi baik, dan siswa yang mendapat skor 1
berjumlah 2 orang (5%) dengan kualifikasi cukup (2) Menyusun kerangka karangan
deskripsi, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan peneliti siswa yang mendapat
skor 3 berjumlah 2 orang (5%) dengan kualifikasi sangat baik, siswa yang mendapat
skor 2 berjumlah 37 orang (92,5%) dengan kualifikasi baik, dan siswa yang mendapat
skor 1 berjumlah 1 orang (2,5%) dengan kualifikasi cukup (3) Kemahiran menulis
deskripsi pada kesesuaian kerangka  karangan dengan isi karangan berdasarkan
penilaian yang telah dilakukan peneliti siswa yang mendapat skor 3 berjumlah 1 orang
(2,5%) dengan kualifikasi sangat baik, siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 36 orang
(90%) dengan kualifikasi baik, dan siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 3 orang
(7,5%) dengan kualifikasi cukup (4) Kemahiran siswa menentukan ide pokok,
berdasarkan penilaian yang telah dilakukan peneliti bahwa tidak ada siswa yang
mendapat skor 3, siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 30 orang (75%) dengan
kualifikasi baik, dan siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 10 orang (25%) dengan
kualifikasi cukup (5) Kemahiran siswa menulis deskripsi yang sesuai dengan ejaan
yang disempurnakan, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tidak ada siswa yang
mendapat skor 3, siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 27 orang (67,5%) dengan
kualifikasi baik, dan siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 13 orang (32,5%) dengan
kualifikasi cukup.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kemahiran siswa
dalam menulis deskripsi dengan menggunakan media realia Siswa kelas VIII Sekolah
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dikategorikan baik. Hal ini terbukti bahwa media realia dapat digunakan sebagai media
pembelajaran dalam menulis deskripsi karena siswa mengalami kemajuan dalam proses
pembelajaran menulis. Rata-rata siswa memperoleh nilai yang baik, dari 40 siswa 31
siswa (77%) telah membuat karangan dengan berhasil, 9 siswa (22,5%) membuat
karangan tidak berhasil. Ada 31 siswa (77,5%) memperoleh nilai dengan persentase
tujuan pembelajaran 65-84% yang termasuk kualifikasi baik, dan 9 siswa (22,5%)
memperoleh nilai dengan persentase pembelajaran 55-64%  yang termasuk kualifikasi
cukup. Hipotesis dalam menulis deskripsi dengan menggunakan media realia
dikategorikan baik, jadi hipotesis dalam menulis deskripsi dengan menggunakan media
realia diterima.

Berdasarkan penelitian ini, disarankan (1) Untuk guru agar dapat menggunakan
media realia dalam pembelajaran menulis deskripsi sebagai media pembelajaran untuk
siswa, (2) Untuk dunia pendidikan, media realia dapat digunakan untuk membangkitkan
motivasi dan keinginan siswa dalam kegiatan belajar.
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