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Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
menulis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
penelitian kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK)
atau (CAR) yang bersifat parsitipatori-kolaboratif. Penelitian ini dilaksanakan dalam
tiga siklus dengan desain mengacu pada model Kemis dan Tagggaer yang meliputi:
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi/evaluasi.
. Data proses berupa aktivitas guru dan siswa selama tindakan pembelajaran
berlangsung. Untuk memperoleh data dimaksud peneliti berperan sebagai instrumen
utama, dan instrumen penunjang. Instrumen penunjang berupa pedoman pengamatan,
wawancara, dan catatan lapangan. Data hasil adalah hasil kegiatan menulis deskipsi
siswa dengan menggunakan strategi yang diperoleh pada setiap akhir pembelajaran
yang meliputi, (1) kesesuaian judul dengan topik isi karangan, (2) penggunaan dan
penulisan ejean, (3) pilihan kata dan struktur kalimat, (4) kepaduan antarkalimat dan
antarparagraf, (5) kerapian tulisan, dan (6) bentuk karangan. Sumber data adalah
pengembangan teknik skimming dan scanning dalam pembelajaran membaca
pemahaman di kelas V SD Inpres Labuha. Objek penelitian adalah guru/praktisi dan
siswa kelas V yang berjumlah 6 orang siswa. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis data yang dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data,
verifikasi serta penyimpulan data. Untuk menjaga keabsahan data dilaksanakan
diskusi dengan teman sejawat.
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PENDAULUAN
Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, menulis merupakan produk
pembelajaran berkelanjutan yang perlu dilakukan secara kesenambungan sejak di
sekolah dasar (SD). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan menulis di
sekolah dasar merupakan kemampuan dasar sebagai bekal belajar menulis pada

jenjang berikutnya. Menulis dapat didefenisikan sebagai suatu penyampaian pesan
(komunikasi) dengan bahasa tulis sebagai alat atau medianya (suparo, 2000:13). Dari
defenisi ini, maka dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang
terlibat yaitu penulis sebagai penyampaian pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau
media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Dengan keterampilan
tersebut, siswa akan mengembangkan kreativitas dan juga dapat menggunakannya
sebagai sarana yang berharga dalam berbagai cara untuk belajar. Selain itu,
keterampilan menulis berguna juga untuk menggali informasi baru yang mereka
dapatkan dengan baik dan dapat mengintegrasikan dengan pengetahuan yang telah
dimiliki (skemata) siswa (Bruns,1996:163).
Pada studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 10-12
September terhadap guru sekolah dasar yang terteliti, diperoleh data bahwa guru
bahsa indonesia yang menjadi responden menjawab bahwa masalah pembelajaran
bahasa indonesia yang dihadapi dilapangan adalah masalah menulis. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa salah satu masalah pembelajaran bahasa indonesia di sekolah
dasar adalah siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan ide-idenya dalam bentuk
tulisan.
Hasil wawancara dengan guru kelas V SD Inpres Labuha yang dilaksanakan
pada tanggaln10 agustus 2009 dikemukakan bahwa; (1) kemampuan menulis anakanak masih relatif rendah karena malas menulis (2) anak-anak malas membaca
sehingga kemampuan mengarangnya rendah, (3) kemampuan anak dalam mengarang
dipengaruhi kemampuan membaca. (4) siswa kurang terampil dalam menulis
kaarangan.
Berdasarkan hasil wawncara di atas, maka terdapat beberaapa alasan tentang
penggunaan strategi modeling sebagai salah satu strategi pembelajaran khususnya
menulis deskripsi yaitu (1) perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin
cepat sehingga tak mungkin lagi para guru mengajarkan semua fakta dan konsep
kepada siswa, (2) anak-anak mudah memahami konsep yang rumit dan abstrak jika
disertai dengan contoh-contoh yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang

dihadapi, (3) strategi pembelajaran tidak bersifat mutlak sehingga memerlukan
inovasi baru, (4) proses belajar mengajar seogyanya pengembangan konsep tidak
dilepaskan dari pengembangan sikap dan dalam diri anak didik.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut: (1) Bagaimanakah upaya peningkatkan pembelajaran menulis
deskripsi dengan menggunakan strategi modeling pada siswa kelas V SD Inpres
Labuha

pada tahap perencanaan?, (2) Bagaimanakah upaya peningkatkan

pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan strategi modeling pada siswa
kelas V SD Inpres Labuha pada tahap pelaksanan pembelajaran menulis (pramenulis,
saatmenulis,

dan

pascamenulis)?,

(3)

Bagaimanakah

upaya

peningkatkan

pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan strategi modeling pada siswa
kelas V SD Inpres Labuha pada tahap evaluasi?.

KAJIAN TEORI
Menulis adalah adalah kegiatan penyampaian pesan (gagasan, perasaan, dan
informasi) secara tertulis kepada pihak lain. Sebagaimana bentuk komunikasi verbal,
menulis melibatkan penulis sebagai penyampaian pesan atau isi tulisan, saluran atau
medium

tulisan,

dan

pembaca

sebagai

penerima

pesan

(Yunus,

dalam

Akaidah,1997:1.16). selain itu menulis merupakan suatu tindakan berfikir yang
dilakukan oleh penulis untuk menuangkan ide Murray (dalam dalam Cleary dan Linn,
1993:337)
Suparno, (2002:1.26) menyatakan bahwa menulis adalah kegiatan komunikasi
berupa penyampaian pesan secara tertulis kepa pihak lain. Aktivitas menulis
melibatkan unsure penulis sebagai penyampaian pesan, pesan atau isi tulisan, saluran
media tulis dan pembaca sebagai penerima pesan.
Menurut Marahimi (2001:45) mengemukakan bahwa menulis deskripsi adalah
pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana atau
keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya, melalui tulisannya,
dapat ‘melihat apa yang dilihatnya, dapat ‘mendengar’ apa yang didengarnya,

‘mencium bau’ apa yang diciumnya, ‘mencicipi’ apa yang dimakannya, ‘merasakan’
apa yang dirasakannya, serta sampai kepada ‘kesimpulan’ yang samanya.
Deskripsi (pemerian) adalah penjabaran hasil pengamatan semua indra kita ke
dalam kata atau perakitan kata untuk memberi kesan indera kepada orang lain.
Karena kemampuan alat indera masing-masing orang tidak sama, deskripsi yang
dihasilkan juga tidak sama, bergantung kejelian masing-masing pengamat dalam
menangkap kesan yang terlintas lewat inderanya (Wahab dan Lestari 1999:72).
Deskripsi pada hakikatnya merupakan usaha untuk menggambarkan dengan kata-kata
wujud atau sifat lahiriah suatu objek. Melalui deskripsi, seorang penulis berusaha
memindahkan kesan-kesan hasil pengamatan dan perasaannya kepada pembaca
dengan membeberkan sifat dan semua perincian yang ada pada sebuah objek
(Akhadiah dkk, 1992/1993:131). Sebuah objek yang dideskripsikan tidak hanya
terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dicium, dirasa, dan diraba, tetapi penulis
deskripsi harus dapat perasaan hati dan suasana yang dideskripsikan.
Menutut Prianto (2002:15) menyatakan bahwa modeling adalah kegiatan
pemberian model dengan tujuan untuk membahas gagasan yang kita pikirkan,
mendemonstrasikan bagaimana kita menginginkan para siswa untuk belajar, atau
melakukan apa yang kita inginkan agar siswa melakukannya. Sedangkan tujuan
modeling ialah agar siswa mengetahui, melihat dan bisa melakukan dengan baik hal
yang dicontohkan oleh si pemodel (Oka,2002:1).
Menurut Bandura, (1980:32) ada empat fase belajar dari model, yaitu fase
perhatian (attentional phase), fase retensi (retention phase), fase reproduksi
(reproduction phase), dan fase motivasi (motivational phase). Dengan demikian
dapat diketahui bahwa strategi modeling siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya
berdasarkan interaksi dengan lingkungan yang berupa kemampuan mengingat dan
membandingkan pengalamannya dari model yang ditampilkan oleh guru. Modelmodel itu akan sangat berkesan apabila model yang ditampilkan sesuai dengan
tingkat perkembangan anak, lingkungan anak, dan sesuai dengan dunia anak. Dengan

demikian supaya model itu menarik, guru mesti memahami dunia anak yang meliputi
kegemarannya, kesenagannya, dan benda-benda yang menarik bagi siswa.
METODE
Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas
(PTK) atau (classroom Action Research (CAR). Dengan demikian, prosedur dan
langkah-langkah pelaksanaan penelitian ini akan mengikuti prinsip-prinsip penelitian
tindakan yang telah umum dilakukan. Menurut Depdiknas (1999), (PTK) merupakan
suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk
meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melakukan
tugas dan memperdalam pemahaman mereka terhadap tindakan-tindakan yang
dilakukan serta memperbaiki praktik-praktik pembelajaran.
Kemmis & Mc Taggart (1988:10), proses penelitian tindakan adalah proses
siklus atau daur ulang yang diawali dengan perencanaan tindakan, pengamatan, dan
refleksi (perenungan pemikiran dan evaluasi).
Pemberian tindakan pada bagian penelitian tindakan kelas dapat berupa
penerapan suatu teori tertentu atau hasil reduksi dari teori dan pengalaman dengan
mempertimbangkan kondisi yang diperbaiki sehingga tetap bersifat natural (natural
setting) (Zuhriah, 2003). Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini mengacu
pada model Kemmis dan M.C Taggart (dalam Depdiknas, 1999) yang terdiri atas 4
siklus atau fase kegiatan, meliputi perencanaan (plan), pelaksanaan tindakan (action),
observasi(observation), dan refleksi(reflection). Sesuai dengan prinsip umum
penelitian tindakan, setiap tahap dan siklusnya selalu dilakukan secara partisipatoris
dan kolaboratif antara peneliti dengan praktisi(guru dan kepala sekolah) dalam sistem
sekolah.
Jenis penelitian ini adalah

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang

memiliki tujuan menjelaskan suatu fenomena secara objektif. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kulitatif dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau
(classroom Action Research(CAR) merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat
reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan
rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melakukan tugas dan memperdalam
pemahaman mereka terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan serta memperbaiki
praktik-praktik pembelajaran.
Data penelitian diperoleh melaui pengamatan, wawancara, catatan lapangan,
dokumentasi terhadap aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran membaca
pemahaman dengan menggunakan teknik membaca efektif. Adapun data yang
dimaksud adalah (1) data perencanaan pembelajaran, (2) data pelaksanaan
pembelajaran yang meliputi data pada tahap pramenulis, data pada tahap saatmenulis,
dan data pada tahap pascamenulis, serta (3) data evaluasi proes dan hasil belajar.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model alir
(flow model) yang dikembangkan dalam penelitian kualitatif sesuai pendapat Miles
dan Hubermen (1992:16) yang meliputi tiga fase kegiatan yang dilakukan secara
berurutan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifiklas data

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pembelajaran pada penelitian ini dilakukan berdasarkan skenario
pembelajaran menulis deskripsi dengan strategi modeling yang telah diuraikan dalam
rencana pembelajaran yang diadaptasi dari model siklus belajar yang dikemukakan
oleh Martin (dalam Susanto, 2004). Model siklus belajar tersebut merupakan suatu
struktur pembelajaran yang terdiri atas empat tahap atau langkah, yaitu pada tahap
awal atau pramenulis, tahap inti atau saatmenulis, dan tahap akhir atau pascamenulis,
dan evaluasi
Kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tahap perencanaan pembelajaran
menulis deskripsi dengan strategi modeling dapat dirancang oleh guru dan peneliti
sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum KTSP dengan standar kompetensi dasar,
hasil belajar, indikator atau tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam perencanaan

ini, ada tiga langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun
Pertama, guru dan peneliti

rencana kegiatan.

berdiskusi tentang rancangan pembelajaran menulis

deskripsi dengan strategi modeling, yaitu memilih bahan, menentukan tema, fokus
pembelajaran, media, tujuan pembelajaran, alat evaluasi, dan tindak lanjut. Kedua,
menyusun

rancangan pembelajaran menulis deskripsi dengan strategi modeling,

Ketiga, menetapkan evaluasi proses dan evaluasi hasil serta menyusun deskriptor dan
indikator sebagai kriteria untuk mengukur keberhasilan pembelajaran menulis
deskripsi dengan strategi modeling. Dalam penyusunan rancangan pembelajaran dan
hasil belajar, guru selalu memperhatikan tujuan pembelajaran, karena

tujuan

pembelajaran merupakan aspek sangat penting
Peningkatan kemampuan menulis

dari siklus I ke siklus II dapat terjadi

karena siswa dalam proses pembelajaran telah terbiasa mengalami suatu kegiatan
berulang-ulang, sehingga

mempermudah kegiatan pada pertemuan berikutnya .

Sementara itu, pembelajaran siklus ke II dan III terlihat bahwa guru sudah
menyampaikan langkah-langkah menulis deskripsi dengan strategi modeling dengan
baik, sehingga siswa mampu menulis sesuai dengan model-model yang diharapkan.
Hal ini terungkap juga dalam tahap pramenulis. Pada tahap ini terlihat guru
menyampaikan informasi dan membangkitkan skemata sesuai dengan indikator yang
ditetapkan.
Kegiatan evaluasi pembelajaran menulis deskripsi dengan strategi modeling
adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi prpses pembelajaran
meliputi pengamatan terhadap perilaku siswa berkenaan dengan respon siswa,
antusias siswa, aktivitas dalam kelompok, produktifitas, percata diri, tanggung jawab,
kerjasama kelompok, disiplin interaksi guru dan siswa dan keberanian unjuk verja.
Evaluasi hasil pembelajaran siswa, penilaian berdasarkan format penilaian
yang mempunyai indikator dan diskriptor yang meliputi (1) kesesuaian judul dengan
topik isi karangan, (2) penggunaan dan penulisan Jean, (3) pilihan kata dan struktur
kalimat, (4) kepaduan antarkalimat dan antarparagraf, (5) kerapian tulisan, dan (6)
bentuk karangan.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi proses pembelajaran menulis
deskripsi dengan strategi modeling menunjukan adanya peningkatan yang signifkan
baik dari aspek siswa maupun guru. Hal ini dapat dilihat aktivitas siswa pada siklus I
mencapai presentase 66,6%, pada siklus 2 mencapai 86,4% dan 89,5% pada siklus 3.
sedangkan dari aspek guru tingkat pencapaiannya adalah 77,4% pada siklus 1, 82,7%
pada siklus 2, dan 92,5% pada siklus 3. dengan demikian peningkatan evaluasi proses
pembelajaran baik aspek siswa maupun guru terdapat peningkatan yang signifkan.
Untuk hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran
karangan siswa menunjukan adanya peningkatan, hal ini dapat dilihat pada siklus I
mencapai 76,7% (baik), pada siklus 2 mencapai 86,8% (baik), dan pada siklus 3
mencapai 89,4% (Sangay baik). Dengan demikian, penerapan strategi modeling
dalam pembelajaran menulis deskripsi secara signifkan dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam menulis deskripsi.
Berdasarkan hasil penelitian yang di uraikan di atas menunjukan bahwa
sebuah

model

yang

ditampilkan

dalam

bentuk

kerangka-karangan

dapat

membangkitkan skemata siswa dengan mengkonstruk statu model yang baru
berdasarkan model-model yang ada. Hal ini señalan dengan tujuan pembelajaran
dengan strategi modeling yang dihasilkan dalam penelitian. Baskoof (1975:228)
menyataakan bahwa model karangan dapat menunjukan kepada siswa “bagaimana
pengembangan sesuatu” dan membantu siswa memperoleh perbendaharaan kata,
frase kalimat yang diperlukan untuk bagaimana menggambarkannya. Dengan
demikian, maka dapat disebutkan bahwa pemberian model bacaan dalam
pembelajaran menulis deskripsi Sangay bermanfaat bagi siswa. Siswa

dapat

terbimbing untuk dapat mendeskripsikan sesuatu secara tertulis menurut model yang
disusunya sendiri.

SIMPULAN
Berdasarkan paparan data dan hasil temuan penelitian serta pembahasan yang
telah dipaparkan sebelumnya, maka sebagai kesimpulan akhir yang dapat diuraikan
sebagai berikut.
1. Pembelajaran menulis deskripsi dengan starategi modeling pada tahap
perencanaan,

pelaksanaan

yang

meliputi

pramenulis,

pascamenulis dan evaluasi menunjukan bahwa siswa

saatmenulis,

yang terteliti telah

mampu (1) menulis draf karangan, (2) bekerjasama dalam kelompok, (3)
menulis karangan deskripsi, (4) menyelesaikan tugas karangan deskripsi, dan
(5) melakukan revisi dan penyutingan karangan.
2. Penerapan contoh model teks deskripsi, siswa dapat memahami bentuk
karangan deskripsi dan penanda tekstualnya. Disamping itu, dengan kegiatan
strategi modeling siswa dapat termotivasi dalam menulis sehingga siswa dapat
menulis deskripsi dengan baik. Hal ini dapat dilihat aktivitas siswa pada siklus
I mencapai presentase 66,6%, pada siklus 2 mencapai 86,4% dan 89,5% pada
siklus 3. sedangkan dari aspek guru tingkat pencapaiannya adalah 77,4% pada
siklus 1, 82,7% pada siklus 2, dan 92,5% pada siklus 3. dengan demikian
peningkatan evaluasi proses pembelajaran baik aspek siswa maupun guru
terdapat peningkatan yang signifkan.
3. Penelitian yang berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran karangan siswa
menunjukan adanya peningkatan, hal ini dapat dilihat pada siklus I mencapai
76,7% (baik), pada siklus 2 mencapai 86,8% (baik), dan pada siklus 3
mencapai 89,4% (Sangay baik). Dengan demikian, penerapan strategi
modeling dalam pembelajaran menulis deskripsi secara signifkan dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis deskripsi.
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