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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to improve the ability of writingessay descriptions 

through the application of directobjects in fourth grade students at SDN 1 

Peteluan Indah  in academic year 2015/2016. This research is classroom action 

research conducted in two cycles, consisting of three meetings on the first cycle 

and two meetings on the second cycle. This study uses descriptive analysis of 

quantitative data. The Indicatorof this research is thestudents’ resultof writing 

essay description in terms of an increase in the gain by testing the normalized gain 

<g> while,the minimum category must be medium category. Based on the results 

of data analysis can be concluded that the application of the writing a direct object 

techniquecan improve the ability of writing essay description in the fourth grade 

students at SDN 1 Peteluan Indah inacademic year 2015/2016. Improving the 

ability of students'writingessay descriptions can be seen from an increase of 14.07 

(average value before the treatment is 52.74 higher than 68.57 after the treatment). 

A significant increase can be seen from the test results normalized gain <g> 

before research and after research that is equal to 0,407 categorized as "Medium". 

Keywords: Ability in Writing, Writing Descriptions,  Writing Direct Object 

technique. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan kemampuan menulis karangan 

deskripsi  melalui penerapan teknik menulis objek langsung pada siswa kelas IV 

SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2015/2016. Melalui penelitian tindakan 

kelasyang dilaksanakan dalam 2 siklus, yang terdiri atas tiga kali pertemuan pada 

siklus I dan dua kali pertemuan pada siklus II. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis data kuantitatif deskriptif.Indikator keberhasilan yaitu  hasil menulis 

karangan deskripsi siswa yang ditinjau dari peningkatan gain melalui uji gain 

ternormalisasi <g>minimal berkategori sedang. Berdasarkan hasil analisis data 

dapat disimpulkan bahwa Penerapan teknik menulis objek langsung dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN 1 

Peteluan Indah tahun pelajaran 2015/2016. Peningkatan kemampuan menulis 

karangan deskripsi siswa terlihat dari adanya peningkatansebesar 14,07 (Nilai 

rata-rata sebelum penelitian yaitu 52,74 menjadi 68,57 setelah penelitian). 

Peningkatan yang signifikan dapat dilihat dari hasil uji gain 

ternormalisasi<g>sebelum penelitian dengan sesudah penelitian yaitu sebesar 

0,407 yang berkategori “Sedang”.  

Kata Kunci :  Kemampuan Menulis, Karangan Deskripsi, Teknik Menulis 

Objek Langsung. 
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SISWA KELAS IV SDN 1 PETELUAN INDAH TAHUN PELAJARAN 

2015/2016 

Oleh: 

NANIK SRI KUSUMA WARDANI 

NIM. E1E 012 052 

A. PENDAHULUAN  

Latar belakang penelitian ini dilihat dari dua faktor, yaitu faktor guru dan 

faktor siswa 

1. Faktor Siswa 

Siswa beranggapan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia sulit, terutama 

dalam menulis karangan. Siswa masih kesulitan dalam menuangkapan ide dan 

gagasannya dalam bentuk karangan dan kurang mampu menggunakan dalam 

menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar.  

2. Faktor Guru  

Menyampaikan materi pelajaran lebih sering menerapkan metode ceramah, 

tanya jawab, dan penugasan. Penggunaan teknik yang tidak bervariasi 

menyebabkan siswa bosan dan jenuh dalam pelajaran menulis karangan di 

kelas. 

 Permasalahan: Hasil Belajar Bahasa Indonesia siswa rendah 

Hasil belajar Bahasa Indonesia siswa ini didapat dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti di kelas IV SDN 1 Peteluan Indah. Adapun hasil 

observasi sebagai berikut: 

Tabel Nilai Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV 

SDN 1 Peteluan Indah tahun 2015/2016 

Rentang 

nilai 

Keterangan 

Frekuensi Presentase 

66-79 6 18,18 

56-65 8 24, 24 

46-55 10 30,30 

0-45 9 27, 27 

Jumlah 33 

KKM 55 

(Sumber: SDN 1 Peteluan Indah ) 

Dari tabel nilai Bahasa Indonesia siswa di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 

19 siswa dari 36 jumlah siswa yang mendapat nilai ≥55 atau sekitar 57,57% 

siswa dan terdapat 14 siswa atau sekitar 45,242% siswa yang mendapat nilai 

≤55. Hal tersebut belum sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) 

yaitu 55. Nilai terendah yang diperoleh siswa yaitu 37,23 dan nilai tertinggi 

yaitu 75,28 dengan rata-rata nilai untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas IV yaitu 52,74 yang masih dikategorikan belum mencapai KKM. 



Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah 

 Bagaimanakah hasil penerapan teknik menulis objek langsung pada siswa 

kelas IV SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2015/2016? 

 Bagaimanakah gambaran kemampuan menulis karangan deskripsi 

sebelum dan setelah PTK pada siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah 

tahun pelajaran 2015/2016? 

 Sejauh mana peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi 

melalui penerapan teknik menulis objek langsung pada siswa kelas IV 

SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2015/2016? 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disusun kerangka 

pemecahan masalah dengan menggunakan alternatif pemecahan masalah  

yaitu dengan cara mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

secara matang dan hal-hal yang mendukung proses pembelajaran dan 

mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teknik 

menulis objek langsung  untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 

deskripsi pada siswa sesuai dengan RPP yang disusun. 

Teknik menulis objek langsung memerlukan objek yang nyata, sehingga 

siswa dapat menuangkan pendapatnya terhadap objek yang dilihatnya. 

Dengan demikian siswa dilatih untuk menuangkan pendapatnya  ke dalam 

paragraf sehingga menjadi suatu karangan deskripsi yang sederhana. Adapun 

langkah-langkah dalam penerapan teknik menulis objek langsung adalah 

sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan pengantar  

b. Guru memajang atau memperlihatkan  beberapa objek  

c. Siswa mengidentifikasi objek yang dilihatnya  

d. Siswa membuat tulisan secara runut dan logis  

e. Guru mereflesikan pembelajaran  

  Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah. 

1. Untuk mengetahui hasil penerapan teknik menulis objek langsung pada 

siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2015/2016 

2. Untuk mengetahui gambaran kemampuan menulis karangan deskripsi 

sebelum dan setelah PTK  pada siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah 

tahun pelajaran 2015/2016 

3. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan menulis 

karangan deskripsi melalui penerapan teknik menulis objek langsung 

pada siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2015/2016 

 

B. KAJIAN PUSTAKA  DAN HIPOTESIS TINDAKAN  

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Menulis Objek Langsung  



Teknik objek langsung dengan pembelajaran memiliki pengertian 

sesuatu yang direncanakan atau dibuat dan dipakai pada proses 

pembelajaran dengan menggunakan sesuatu yang menjadi titik fokus dan 

dilihat secara nyata. Alat yang dibutuhkan adalah objek- objek yang 

bervariasi sesuai dengan tema pembelajaran. Teknik ini dapat dijalankan 

secara perseorangan maupun secara kelompok. 

Teknik pengamatan objek langsung dalam proses pembelajaran 

memiliki beberapa tujuan, yaitu (1) dengan teknik pengamatan objek 

langsung siswa diharapkan mampu memperoleh pengalaman langsung dari 

objek yang diamati atau dilihatnya, (2) siswa diharapkan dapat menghayati 

tugas pekerjaannya, serta dapat bertanggung jawab. Selain itu mereka 

dapat melihat, mendengar, meneliti dan mencoba apa yang dihadapinya, 

agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu 

yang sama dapat mempelajari beberapa mata pelajaran, dan (3) siswa 

dalam mengamati objek secara langsung dapat dijadikan sebagai bahan 

belajar yang santai (rekreasi) tetapi serius (Fatoni 2002:27 dalam 

Suryandari 2008:25). 

Skenario penerapan teknik menulis objek langsung antara lain. (1) 

Guru menyampaikan pengantar, (2) Guru memajang beberapa objek di 

depan kelas, (3) Siswa mengidentifikasi objek yang ditampilkan, (4) Siswa 

membuat tulisan secara runut dan logis, (5) Guru bertanya kepada siswa 

tentang alasan tulisan yang dibuatnya, dan (6) Guru merefleksikan 

pembelajaran tersebut (Suyatno, 2004:82). 

2. Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi adalah suatu bentuk sistem komunikasi 

lambang visual didalamnya terdapat gagasan disampaikan melalui bahasa 

yang tepat dan teratur melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan 

sebenarnya, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sesuai 

yang dialami penulis.  Langkah-langkah dalam menulis karangan deskripsi 

adalah. 

a) Menentukan tema  

b) Menetapkan tujuan penulisan 

c) Mengumpulkan bahan 

d) Membuat kerangka karangan 

e) Mengembangkan kerangka karangan  

f) Merevisi karangan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

1) Muharar, 2014 penelitiannya berjudul “Penerapan Teknik Menulis 

Objek Langsung (MOL) dapat Meningkatkan Kemampuan Menulis 



Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 8 Mataram 

Tahun Pelajaran 2013-2014”.  

2) Dewi Kurniati, 2014 penelitiannya berjudul ”Penerapan Model 

Induktif Kata Bergambar untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas IV SDN 1 Dasan Tapen Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. 

 

Kerangka berfikir pada penelitian ini dirumuskan berdasarkan  

masalah yang terjadi di SDN 1 Peteluan Indah berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan pada Bab I adalah kurangnya minat 

membaca dan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa yang 

rendah. Hal ini karena siswa malas untuk menulis, masih sulit dalam 

mengungkapkan gagasan atau pendapatnya, serta penggunaan kata-

kata yang kurang sesuai dengan EYD dan letak tanda baca yang 

kurang tepat. Selain itu, model pembelajaran yang sering digunakan 

adalah model pembelajaran konvensional dimana dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas teknik pembelajaran yang digunakan guru 

kurang menarik, guru hanya menggunakan teknik ceramah sehingga 

pembelajaran menjadi monoton, membosankan dan berpusat pada 

guru, serta kurangnya pemahaman siswa tentang konsep menulis 

terutama menulis karangan deskripsi. 

Teknik menulis objek langsung merupakan teknik 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk mengamati suatu objek, 

kemudian siswa menuliskan pendapatnya tentang objek yang 

diamatinya secara runut dan logis sehingga menjadi  suatu karangan 

sederhana.  

Sebagai teknik yang mengutamakan kemampuan siswa dalam 

mengamati, teknik menulis objek langsung memiliki beberapa 

keunggulan, seperti : melatih siswa menulis dengan cepat berdasarkan 

objek yang dilihat, siswa dapat menulis secara runtut dan logis 

berdasarkan objek yang dilihatnya, dan melatih siswa untuk 

mengungkapkan pendapatnya dalam bentuk  tulisan.  

Dengan demikian, penerapan teknik menulis objek langsung  

diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah Tahun pelajaran 

2015/2016 

Dari kajian teori di atas, maka dirumuskan hipotesis tindakan 

sebagai berikut. Jika penerapan teknik menulis objek langsung 

dilakukan secara optimal, maka kemampuan menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah dapat 

meningkat. 

 

C. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Lokasi Penelitian tindakan ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 

Peteluan Indah Lingsar, Lombok Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama 

empat bulan mulai dari bulan Maret  2016 sampai dengan bulan Juni 2016. 



Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender pendidikan sekolah, 

dengan perinciannya sebagai berikut: persiapan dilakukan pada awal bulan 

Maret 2016, pelaksanaan tindakan dari tanggal 30 Maret 2016 sampai 

dengan tanggal 20 April 2016, dan penyusunan laporan Penelitian 

Tindakan Kelas dilaksanakan pada bulan Juni 2016.  

Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas IV SDN 1 Peteluan Indah 

yang berjumlah 33 siswa, terdiri atas 18 Laki-laki dan 15 Perempuan. 

Guru kelas IV SDN 1 Peteluan Indah sebagai observer dalam penelitian ini 

yang membantu dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga diperoleh 

kesepakatan dan pemahaman yang sama terhadap masalah yang dialami.  

Adapun faktor yang diteliti dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ini antara lain: 

1. Faktor Siswa  

Pada penelitian ini, yang akan diteliti adalah siswa kelas IV SDN 1 

Peteluan Indah, yakni dengan melihat tingkat kemampuan menulis 

karangan deskripsi siswa selama proses pembelajaran sebagai dampak 

penerapan pembelajaran yang berorientasi pada teknik menulis objek 

langsung.  

2. Faktor Guru  

Faktor guru yang di amati adalah aktivitas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, dengan menerapkan teknik menulis objek langsung. Dengan 

menggunakan angket keterlaksanaan pembelajaran yang diisi oleh siswa, 

dan lembar observasi yang diisi oleh guru kelas IV SDN 1 Peteluan Indah.  

Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel harapan dan variabel 

tindakan. Variabel harapan dari penelitian ini adalah peningkatan 

kemampuan menulis karangan deskripsi siswa. Dalam hal ini, kemampuan 

menulis karangan deskripsi yang dimaksud adalah hasil yang diperoleh 

siswa Sekolah Dasar dalam bentuk angka setelah siswa melakukan 

kegiatan (belajar) menulis karangan deskripsi. Sedangkan, variabel 

tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik menulis objek 

langsung, yaitu teknik pembelajaran yang menekankan pembelajaran yang 

kontekstual. Dimana siswa belajar berdasarkan pengalaman langsung 

dengan cara melihat, mengamati, menganalisis dan mencoba secara 

langsung objek yang akan ditulisnya. 

Jenis penelitian ini dalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dengan 

penelitian, dengan menerapkan teknik menulis objek langsung pada proses 

pembelajaran. Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti melakukan 

sosialisasi dengan siswa tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Pada 

pelaksanaannya nanti peneliti sebagai pelaku  kegiatan, guru kelas IV 

sebagai observer dengan mengambil sampel sebanyak 33 siswa (jumlah 

siswa kelas IV).  

1. Langkah-langkah Penelitian 

a. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dikelas IV 

Mata Pelajaran bahasa Indonesia khususnya pada kemampuan menulis 



karangan deskripsi. Proses pembelajaran menggunakan teknik menulis 

objek langsung. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan teknik menulis objek langsung ini, guru terlebih dahulu 

menjelaskan pengertian dan langkah dari teknik pembelajaran tersebut 

kepada siswa agar mengerti tentang teknik Pembelajaaran tersebut. 

b. Rincian Prosedur Penelitian 

1) Siklus I 

a) Tahap Perencanaan 

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan 

sehubungan dengan pelaksanaan PTK. Pada tahap ini peneliti 

merencanakan kegiatan untuk mempersiapkan hal-hal yang 

digunakan pada saat pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas.  

b) Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan, peneliti berperan sebagai 

pengajar. Hal yang dilakukan pada tahap pelaksanaan tindakan ini 

yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai 

dengan rencana yang telah dituangkan dalam skenario 

pembelajaran.  

c) Tahap Observasi dan Evaluasi 

Tahap observasi ini dilakukan bersama dengan tahap 

pelaksanaan tindakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh peneliti, 

guru kelas dan guru anggota.  

d) Tahap Refleksi 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran. Pada tahap ini 

peneliti bersama observer mengkaji pelaksanaan dan hasil yang 

diperoleh dalam pemberian tindakan. Hasil refleksi ini digunakan 

sebagai dasar untuk memperbaiki serta menyempurnakan 

perencanaan dan pelaksanaan tindakan berikutnya. Kelemahan 

atau kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya akan 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 

2) Siklus II 

Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II pada 

prinsipnya sama dengan langkah-langkah pada siklus I. Tahap 

siklus II ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan pada diklus I 

terkait dengan pencapaian Kriteri Ketuntasan Minimal (KKM) 

khususnya pada kemampuan menulis karangan deskripsi siswa.  

 

2. Sumber Data dan Jenis Data  

 Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh siswa kelas IV 

semester II dengan jumlah siswa 33orang, serta peneliti sebagai pengajar 

dan guru kelas IV sebagai observer.  

jenis data yang diperoleh yaitu data kuantitatif yaitu data yang 

diperoleh dari tes hasil belajar siswa yang dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif, yaitu dengan mencari data hasil belajar individu, hasil belajar 

klasikal, rata-rata dan gainternormalisasi. Data kuantitatif ini diperoleh 

dari kegiatan observasi selama proses pembelajaran dalam upaya 



mengumpulkan sejumlah data di lapangan dengan melihat hasil lembar 

observasi guru, angket ketrlaksanaan pembelajaran dan hasil evaluasi 

siswa dalam menulis karangan deskripsi dengan penerapan teknik menulis 

objek langsung.  

 

3. Cara Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana hasil 

belajar siswa pada saat proses pembelajaran di kelas berlangsung.  

b. Metode Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil dari kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. Tes diberikan pada setiap akhir siklus. Untuk 

mendapatkan data menulis karangan deskripsi, peneliti menilai hasil tes 

menulis siswa dengan menggunakan pedoman penilaian menulis.  

c. Metode Kuesioner (Angket) 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan 

pembelajaran dengan penerapan teknik menulis objek langsung.  

d. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan penggunaan daftar nilai tes keterampilan 

menulis deskripsi dan mengambil foto siswa saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

e. Metode Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa. 

wawancara yang dilakukan dengan guru terkait dengan kondisi pembelajaran 

dikelas sedangkan wawancara terhadap siswa terkait dengan tanggapan 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. 

f. Uji Instrumen Tes Hasil Belajar 

Sebelum melakukan tes hasil belajar pada tiap-tiap siklus, di perlukan uji 

instrumen terlebih dahulu, dalam menguji instrumen peneliti melakukan uji 

instrumen hasil belajar siklus. Adapun uji instrumen dilakukan dengan menguji 

daya beda dan tingkat kesukaran soal sebagai berikut : 

a. Uji Validitas  

Uji validitas bertujuan untuk mengukur tingkat validnya instrumen, yang 

terdiri dari validitas internal dan validitas eksternal. Instrumen yang 

mempunyai validitas internal (rasional), bila kriteria yang ada dalam 

instrumen secara rasional (teoritis). Intrumen yang mempunyai validitas 

eksternal, bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan fakta-fakta 

empiris yang telah ada (Sugiyono 2013:174). Untuk melihat tingkat 

validitas instrument menggunakann rumus dibawah ini (Purwanto, 

2014:118). 

V =
 ∑   – ∑   ∑  

 √{ ∑     ∑   }{ ∑     ∑   }
 

 Keterangan : 



 N = Banyaknya Responden 

 X = Skor Butir 

 Y = Skor Total Butir 

  

Instrumen valid, jika rhitung   rtabel dan instrumen tidak valid, jika rhitung 

  rtabel. Nilai rtabel 33 dengan taraf signifikasi 5% adalah 0,344.  

b. Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsisitensi hasil pengukuran. 

Reliabilitas dinyatakan dengan koefisien reliabilitas yaitu koefisien korelasi 

yang menunjukkan derajat hubungan antara dua hasil pengukuran yang 

diperoleh dari instrumen, berikut formulasinya (Purwanto, 2014:162). 

  
 ∑   –  ∑   ∑  

√{ ∑     ∑   } { ∑     ∑   }
 

 Keterangan : 

 r  = Nilai Korelasi Product Moment 

 N = Banyaknya Responden 

 X = Skor Butir 

 Y = Skor Total Butir 

 

c. Taraf Kesukaran 

Menurut Arikunto (2013: 223) soal yang baik adalah soal yang tidak 

terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Rumus Mencari indeks kesukaran:     

  
 

  
 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS  = Jumlah seluruh siswa  

Tabel Kriteria Tingkat Kesukaran Soal Evaluasi  

Hasil P Tingkat kesukaran 

0,00 – 0, 30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 1,00 Mudah 

 

d. Daya Beda Soal 

Menurut Arikunto (2014: 226) Daya beda soal adalah  suatu soal untuk 

membeda-bedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). 

 Rumus mencari indeks diskriminasi : 

  
  

  
 

  

  
 

Keterangan : 

D = Indeks diskriminasi 

BA = Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab dengan benar 



JA = Banyaknya siswa kelompok atas 

BB = Banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

JB = Banyaknya siswa kelompok bawah 

 

Tabel  Kriteria Daya Beda Soal Evaluasi  

Hasil D Tingkat  Daya Beda 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0, 71 – 1,00 Baik sekali 

Instrument yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi ini memuat dimensi dari teknik menulis objek langsung 

yaitu pembelajaran kontektual, yang meliputi. a) inquiry (menemukan), b) 

constructivism (konstruktivisme), c) questioning (bertanya), d) learning 

community (masyarakat bertanya), e) modeling (permodelan), f) reflection 

(refleksi),  dan  g) authentic assessment/ penilaian yang sebenarnya, 

(Mussadat,2013:10). Masing-masing dimensi dalam teknik menulis objek 

langsung mempunyai indikator tersendiri dan masing-masing indikator 

mempunyai 2 sampai 3 deskriptor untuk diamati pelaksanaannya. 

2. Tes 

Tes digunakan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan 

keterampilan menulis deskripsi siswa. Adapun kisi-kisi yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

Tabel Kisi-kisi Instrumen Penilaian Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi 

No  Aspek yang dinilai Interval Skor  

1 Deskripsi objek  1-4 

2 Pengembangan ide  1-4 

3 Penggunaan kalimat  1-4 

4 Penggunaan ejaan dan tanda baca 1-4 

Sedangkan data hasil belajar Bahasa Indonesia siswa di kumpulkan 

melalui teknik tes dengan menggunakan tes hasil  belajar siswa. Tes hasil 

belajar siswa ini berbentuk soal  pilihan ganda dibuat berdasarkan  kisi-kisi 

tes dan mengacu pada aspek-aspek yang terdapat pada indikator 

pembelajaran. Tes ini akan diberikan pada akhir masing-masing siklus. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa data foto-foto pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Serta dapat juga berbentuk data atau informasi mengenai hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran yang dimiliki oleh guru kelasnya.  

1. Angket Pelaksanaan Penerapan Teknik Menulis Objek Langsung 

Untuk mengetahui hasil keterlaksanaan pembelajaran teknik menulis 

objek langsung, maka hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran teknik 

menulis objek langsung dianalisis secara deskriptif yaitu analisis yang 

dilakukan dengan mencari keterlaksanaan pembelajaran (KP). KP dihitung 

dengan rumus sebagai berikut. 



   
 

   
     

 

 

KP  = Keterlaksanaan Pembelajaran 

S   = Banyak Indikator yang Teramati 

SMi = Skor Maksimal ideal 

Tabel Pedoman Hasil Angket Keterlaksanaan Pembelajaran  

(Nurkancana dan Sunartana, 1990:93) 

Interval Interval Skor  Kategori 

Mi + 1.5 SDi ≤ A ≤ SMi  23-30 Sangat Baik 

Mi + 0,5 SDi ≤ A <Mi + 1.5 SDi 18-22 Baik 

Mi – 0,5 SDi ≤ A <Mi + 0,5 SDi 13-17 Cukup Baik 

Mi – 1,5 SDi ≤ A <Mi – 0,5 SDi 8-12 Tidak Baik 

0 ≤ A <Mi – 1,5 SDi 0-7 Sangat Tidak Baik 

Penerapan teknik menulis objek langsung dikatakan telah terlaksana secara 

optimal apabila presentase keterlaksanaan pembelajaran telah mencapai 

kategori Baik. 

2. Data Hasil Belajar Siswa. 

Hasil Hasil belajar dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu hasil 

belajar individu , hasil belajar klasikal dan rata-rata kelas. 

a. Hasil Belajar Individu. 

Rumus ketuntasan belajar individu menurut Nurkancana dan 

Sunartana (1990: 99) yaitu: 

             
                   

                   
        

b. Hasil Belajar Klasikal 

Siswa dinyatakan tuntas secara ketuntasan klasikal terhadap materi 

yang diajarkan, jika jumlah persentase minimal nilai adalah 85% dari 

jumlah siswa yang memperoleh nilai    , ketuntasan secara klasikal 

dapat dihitung dengan rumus : 

    
 

 
       

Keterangan : 

KK = Ketuntasan Klasikal 

X = Jumlah siswa yang memperoleh nilai     

Z = Jumlah siswa secara keseluruhan 

c. Nilai Rata-Rata 

    N

X
X




 

Keterangan: 

X

   

=  Nilai rata-rata  

∑ X =  Jumlah seluruh skor 



N    = Subjek 

d. Menghitung Gainternormalisasi 

    
                                       

                                      
 

Tabel Kriteria GainTernormalisasi 

g  Kategori 

g ≥ 0,7 Tinggi 

0,3 ≤ g ≤ 0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

Keterangan: 

<g>  = Gain 

Skor Post Test = Rata-rata nilai evaluasi siklus 

Skor Pre Test = Rata-rata nilai Ujian Tengah Semester 

siswa 

3. Penilaian Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi  

Penilaian kemampuan menulis karangan deskrupsi siswa berpedoman pada 

tabel penilaian berikut.  

Tabel Penilaian Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siswa 
No. Aspek yang 

dinilai 

Tingkatan skor 

4 3 2 1 

1. Deskripsi  

objek  

Mengandung 

penggambaran 

objek secara 

detail dan logis  

Mengandung 

penggambaran 

objek secara 

cukup detail dan 

logis 

Mengandung 

penggambaran 

objek secara 

kurang detail 

dan logis 

Mengandung 

penggambaran 

objek secara 

tidak detail dan 

logis 

2. Pengembanga

n ide  

 

Semua ide 

dikembangkan 

dengan jelas, isi 

karangan sangat 

mudah dipahami 

Beberapa ide           

dikembangkan 

dengan jelas, isi 

karangan 

sebagian besar 

mudah dipahami 

Beberapa ide 

dikembangkan 

dengan jelas, isi 

karangan agak 

mudah dipahami 

Ide-ide tidak 

dikemabangkan 

dengan jelas, isi 

karangan tidak 

dapat dipahami 

3. Penggunaan 

Kalimat   

Seluruh kalimat 

disusun dengan 

baik, dan 

diletakkan 

sesuai dengan 

urutan  

 

Sebagian kalimat 

disusun dengan 

baik, dan 

diletakkan sesuai 

dengan urutan  

Beberapa 

kalimat disusun 

dengan baik, 

dan tidak 

diletakkan 

sesuai dengan 

urutan  

Seluruh kalimat 

tidak disusun 

dengan baik dan 

tidak diletakkan 

sesuai dengan 

urutan.  

4.  Penggunaan 

ejaan dan 

tanda baca 

Menguasai ejaan 

EYD, 

menguasai tanda 

baca, menguasai 

kaidah penulisan  

 

Ejaan sesuai, 

hanya terdapat 

sedikit kesalahan 

dan tidak 

mengakibatkan 

pengaburan 

makna.  

Ejaan sering 

terjadi kesalahan 

dan 

mengaburkan 

makna  

 

Ejaan terdapat 

banyak 

kesalahan dan 

tidak sesuai 

aturan.  

 

 



Data  hasil  menulis karangan deskripsi siswa dianalisis dengan 

menggunakan skala 1-4, jumlah aspek yang diamati 4 dengan skor tertinggi 4, 

maka skor maksimalnya  (SM) adalah  4 ×4 = 16.  

Indiaktor keberhasilan merupakan rumusan keberhasilan yang akan 

dijadikan pedoman untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan penelitian.  

Penelitian ini akan dikatakan berhasil jika:  

1) Hasil menulis karangan deskripsi siswa mengalami peningkatan  gain, 

melalui uji gainternormalisasi minimal  berada pada kategori sedang. 

2) Penerapan pembelajaran dengan menggunakan teknik menulis objek 

langsung minimal berkategori baik. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

a. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Peteluan Indah Kecamatan 

Lingsar, kabupaten Lombok Barat mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 

tanggal 20 April 2016. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan 

menerapkan teknik pembelajaran menulis objek langsung untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV 

SDN  1 Peteluan Indah  tahun pelajaran 2015/2016. 

1. Hasil Uji Instrumen Penelitian  

Adapun hasil uji instrumen yang dilakukan pada penelitian ini 

meliputi tingkat kesukaran soal, hasil daya beda, validitas dan 

reliabilitas pada soal evaluasi dan angket keterlaksanaaan pembelajaran. 

Dengan menggunakan analisis data yang telah dirumuskan pada bab III. 

Hasil uji instrumen dapat dilihat pada tabel berikut. 

a) Validitas Tes  

Tabel  Validitas Butir Soal Evaluasi 

No Siklus  Kriteria Jumlah  

Valid  Invalid  Valid Invalid  

1 Siklus I 2,3,4,6,7,9 1,5,7,10 6 4 

2 Siklus II 1,2,3,4,5,6,7,8,10 9 9 1 

b) Reliabilitas Tes  

Tabel  Reliabilitas Tes Soal Evaluasi 

No Siklus Nilai Reliabilitas 

1 Siklus I 0,1089 Inreliabilitas  

2 Siklus II 0,4274 Reliabilitas 

 

c) Daya Beda  

Tabel  Daya Beda Butir Soal Evaluasi  

No Kriteria Siklus Jumlah 

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1 Jelek 1,5,8 1,5,7,8 3 4 

2 Cukup 2,3,9,10 2,3,4,6,9 4 5 

3 Baik 4,6,7 10 3 1 

4 Baik Sekali - - - - 



d) Kesukaran Soal  

Tabel Tingkat Kesukaran Soal Evaluasi 

No Kriteria Siklus Jumlah 

Siklus I Siklus II Siklus I Siklus II 

1 Sukar - - - - 

2 Sedang 2,3,4,6,7,8,10 - 7 - 

3 Mudah 1,5,9 1-10  3 10 

 

2. Penerapan Teknik Menulis Objek Langsung 

Penelitian ini menggunakan angket respon siswa terhadap 

keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan teknik menulis objek 

langsung. Tujuan pengisian angket ini untuk megetahui keterlaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan teknik pembelajaran menulis objek langsung.  

a) Siklus I 

Hasil angket respon siswa terhadap keterlaksanaan pembelajaraan 

dengan menerapkan teknik pembelajaran menulis objek langsung pada 

siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2015-2016, berada 

pada kategori sangat baik dengan frekuensi sebanyak 31 orang, dan  

persentase keterlaksanaan sebesar 85,66. Hal ini berarti angket 

keterlaksanaan pembelajaran siswa pada siklus I sudah tercapai.   

b) Siklus II 

Hasil angket respon siswa terhadap keterlaksanaan pembelajaraan 

dengan menerapkan teknik pembelajaran menulis objek langsung pada 

siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah tahun pelajaran 2015-2016 sudah 

tercapai, hal ini dapat dilihat dari hasil angket keterlaksanaan 

pembelajaran yang berkategori sangat baik dengan frekuensi sebanyak 31 

orang siswa dan persentase keterlaksanaan 89,6. 

3. Hasil Menulis Karangan Deskripsi  

a. Deskripsi Data Siklus I 

Tindakan siklus I dilaksanakan tiga kali pertemuan, yaitu pada 

hari Kamis, 31 Maret, Senin  4 April dan Rabu, 6 April 2016 dikelas 

IV SDN 1 Peteluan Indah.  Adapun tahapan dalam pelaksanaan 

tindakan pada siklus I, yaitu: (a) perencanaan tindakan, (b) 

pelaksanaan tindakan, (c) Observasi dan evaluasi serta (d)  refleksi. 

Tabel  Data Hasil Evaluasi Belajar Siswa kelas IV pada Siklus I 

 di SDN 1 Peteluan Indah Tahun Pelajaran 2015/2016 

No. Komponen Penilaian Keterangan 

1.  Jumlah siswa yang mengikuti tes 33 

2.  Nilai tertinggi 81 

3.  Nilai terendah 43,25 

4.  Rata-rata kelas 57,52 

5.  Jumlah siswa yang tuntas 19 orang  

6.  Jumlah siswa yang tidak tuntas 14 orang  

7.  Persentase ketuntasan 57,57% 

8.  Gain ternormalisasi 0,091 



b. Deskripsi data Siklus II 

Siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan yaitu pada hari Senin, 18 

April 2016 dan Rabu,  20 April 2016 dengan alokasi waktu 2 x 35 

menit. berdasarkan hasil refleksi dan diskusi dengan guru kelas atas 

tindakan pada siklus I, disepakati bahwa hal-hal yang menjadi catatan 

penting akan ditindaklanjuti pada siklus II. Adapun tahapan dalam 

pelaksananaan tindakan pada siklus II, yaitu : (a) Perencanaan 

tindakan, (b) Pelaksanaan tindakan, (c) Observasi dan evaluasi serta 

(d)  Refleksi. 

Tabel Data Hasil Evaluasi Belajar Siswa kelas IV pada Siklus II 

 di SDN 1 Peteluan Indah Tahun Pelajaran 2015/2016 

No. Komponen Penilaian Keterangan 

1.  Jumlah siswa yang mengikuti tes 33 

2.  Nilai tertinggi 89 

3.  Nilai terendah 50,25 

4.  Rata-rata kelas 68,57 

5.  Jumlah siswa yang tuntas  29 

6.  Jumlah siswa yang tidak tuntas 4 

7.  Persentase ketuntasan 87,87 % 

8.  Gain ternormalisasi 0,407 

 

4. Gain Ternormalisasi <g> 

Uji Gain ternormalisasi <g> ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

peningkatan terhadap hasil rata-rata menulis karangan deskripsi siswa 

sebelum dilakukan penelitian dan sesudah penelitian. penelitian ini dapat 

dikatakan berhasil apabila <g> berkategori sedang (0,30-0,69). Adapun hasil 

<g> lengkap dapat dilihat pada lampiran 14. Berikut gambaran hasil gain 

ternormalisasi <g>. 

Tabel Tabel Kerja Gain Ternormalisasi <g> 

Test  Xideal  Xmin Xmaks Mean  Gain  <g> Kategori  

Data awal  100 34 89 54,46 3,16  14,07 0,091 Rendah  

Siklus I  100 34 89 57,62 10,91 0,347 Sedang  

Siklus II 100 34 89 68,53  0,407 Sedang  

b. Pembahasan  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Peteluan 

Indah tahun pelajaran 2015/2016 pada tangga 31 Maret sampai dengan 20 

April 2016. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis karangan deskripsi siswa dengan menerapkan teknik menulis 

objek langsung. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, siklus I dengan 

tiga kali pertemuan dan siklus II dengan dua kali pertemuan. Hasil tes 

mengacu pada peolehan nilai yang dicapai oleh siswa dalam soal evaluasi 

dan hasil menulis karangan deskripsi melalui penerapan teknik menulis 

objek langsung. 

Sebelum dilakukan penelitian pada siswa kelas IV SDN 1 Peteluan 

Indah, Nilai rata-rata bahasa Indonesia siswa dan pre test terhadap hasil 

menulis karangan siswa diperoleh rata-rata 52,74 dengan jumlah siswa 



yang tuntas 14 dari 33 orang siswa dengan persentase ketuntasan klasikal 

45,45%.  

Dengan menerapkan teknik menulis objek langsung hasil menulis 

karangan deskripsi siswa dapat meningkat dengan baik dari sebelum PTK 

ke siklus II. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik di 

bawah ini. 

Tabel  Peningkatan Angket Keterlaksanaan Pembelajaran, dan Hasil Menulis 

Karangan Deskripsi Sebelum PTK dan Sesudah PTK  pada siswa  

kelas IV SDN 1 Peteluan Indah Tahun pelajaran 2015/2016 
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Grafik Perbandingan Data Sebelum PTK dan Sesudah PTK 

dalam Bentuk  <g>  

 

 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, diketahui bahwa terjadi 

peningkatan hasil nilai rata-rata menulis karangan deskripsi siswa dari 

sebelum dilakukan penelitian (pre test) dengan rata-rata 54,46 sampai 

siklus II (post test) dengan rata-rata 68,53 dan hasil gain dari sebelum PTK 

sampai siklus II terjadi peningkatan sebesar 14,07. Peningkatan yang 

signifikan dapat dilihat dari nilai siswa sebelum PTK sampai siklus II yang 

ditunjukkan oleh nilai gain ternormalisasi sebesar 0,407 dengan kategori 

sedang. Dari analisis yang dilakukan dapat dilihat bahwa peningkatan 

terjadi karena dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan 
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menerapkan teknik menulis objek langsung siswa dapat melihat, meneliti, 

dan mencoba objek yang ditampilkan, sehingga siswa dapat menulis 

karangan deskripsi dengan tepat dan jelas berdasarkan pengalaman 

langsung dari objek yang ditampilkan oleh guru.  

Teknik menulis objek langsung sangat bermanfaat dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Dengan melihat secara langsung 

objek yang diamati, diharapkan  siswa memperoleh  pengalaman langsung 

dan mempunyai rekaman atau gambaran dari objek tersebut, sehingga 

siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan objek 

yang diamatinya.  

David (Puskur 2006: 34) memaparkan hasil penelitian yang 

memperkuat pernyataan bahwa belajar dengan cara mengalami langsung 

akan meningkatkan kebertahanan informasi dalam pikiran kita. Dengan 

demikian teknik menulis objek langsung memungkinkan untuk turut 

meningkatkan daya tahan ingatan siswa. Siswa mengalami kegiatan secara 

langsung, bereksplorasi, berinteraksi dengan teman dan gurunya, 

berkomunikasi tentang apa yang mereka peroleh dari belajarnya, dan 

melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari, merupakan hal yang 

sebaiknya terjadi dalam setiap PBM ( Proses Belajar Mengajar ) agar 

tercapai hasil maksimal. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini terlihat adanya peningkatan gain ternormalisasi <g>  

terhadap kemampuan menulis karangan deskripsi siswa sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penerapan teknik menulis objek langsung dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi  siswa kelas IV 

SDN 1 Peteluan Indah Tahun Pelajaran 2015/2016. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada BAB I, penelitian 

ini telah berhasil meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi 

pada siswa melalui penerapan teknik menulis objek langsung. Berdasarkan 

permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil analisis data, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Penerapan teknik menulis objek langsung pada proses pembelajaran 

berada pada kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari rekapitulasi hasil 

angket respon siswa terhadap pembelajaran dengan penerapan teknik 

menulis objek langsung pada siswa kelas IV SDN 1 Peteluan Indah 

tahun pelajaran 2015/2016 yaitu berada pada interval antara 23-30 

dengan frekuensi sebanyak 31 orang siswa pada siklus I dan siklus II. 

Dan persentase keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I 85,66 dan 

89,6 pada siklus II.  

2. Kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV SDN 1 

Peteluan Indah tahun pelajaran 2015/2016, ditunjukkan dari nilai rata-

rata hasil menulis karangan deskripsi siswa sebelum penelitian yaitu 

52,74, dengan 14 orang siswa yang telah mencapai ketuntasan klasikal 



atau sekitar 45,45%.  Pada siklus I  jumlah siswa yang tuntas menjadi 

19 orang  dan nilai rata-rata 57,52 dengan ketuntasan klasikal 57,57%.  

Dan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata siswa  68,57 dengan 

ketuntasan klasikal 87,87% dengan  29 orang yang tuntas.  

3. Peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi melalui 

penerapan teknik menulis objek langsung dapat dilihat dari 

peningkatan (gain) melalui uji gain ternormalisasi <g>. Peningkatan 

(gain) diperoleh dari nilai rata-rata post test (siklus II)  yaitu 68,53 

dikurangi dengan nilai rata-rata pre test (sebelum penelitian) yaitu 

54,46, dengan hasil peningkatan (gain) 14,07 dan hasil  uji gain 

ternormalisasi <g> sebelum penelitian dengan siklus I  sebesar 0,091 

yang berkategori rendah. Pada siklus I dengan siklus II dengan  nilai 

<g> 0,347 yang berkategori sedang. Pada data sebelum penelitian 

dengan siklus II  meningkat dengan <g> sebesar 0,407 yang 

berkategori sedang. Peningkatan kemampuan menulis karangan 

deskripsi siswa terjadi karena teknik menulis objek langsung 

menekankan pada pembelajaran yang kontektual, dimana siswa 

mendapatkan pengalaman secara langsung dari objek yang ditampilkan 

guru dengan cara melihat, mengamati, menganalisis  dan mencoba 

objek yang ditampilkan. Belajar dengan cara mengalami langsung 

dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam  

menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk karangan deskripsi.   

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan melihat hasil yang diperoleh  setelah dilakukannya penelitian 

ini diharapkan guru dapat memanfaatkan teknik menulis objek 

langsung pada pokok bahasan yang lain.  

2. Guru sebagai pendidik hendaknya menerapkan strategi pembelajaran 

yang bervariasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi 

semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3. Penelitian tentang kemampuan menulis karangan deskripsi ini 

merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di SDN 1 Peteluan 

Indah, oleh karena itu diperlukan penelitian yang berkelanjutan guna 

meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa 
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