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PENGGUNAAN METODE PETA KONSEP DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN MENULIS TEKS CERPEN PADA SISWA KELAS VII H 

SMP NEGERI 9 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2014/2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan metode peta 
konsep dalam meningkatkan kemampuan menulis teks cerpen pada siswa kelas 
VII H SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran 2014/2015. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian ini berupa peningkatan proses dan hasil menulis teks 
cerpen dengan menggunakan metode peta konsep pada siswa kelas VII H SMP 
Negeri 9 Mataram tahun pelajaran 2014/2015. Adapun hasil penelitian ini yaitu 
Pada siklus I aktivitas pembelajaran guru mencapai 68,7 % meningkat menjadi 
100 % pada siklus II. Pada siklus I aktivitas belajar siswa mencapai 50 % dan 
perolehan hasil belajar rata-rata siswa mencapai 62 dengan ketuntasan belajar 37 
%.  Sedangkan pada siklus II aktivitas belajar siswa mencapai 93,75 % dan 
perolehan hasil belajar rata-rata siswa mencapai 75 dengan ketuntasan belajar 80 
%. Dari data tersebut maka bisa disimpulkan bahwa aktivitas pembelajaran guru 
meningkat sebanyak 31,3 %, aktivitas belajar siswa meningkat sebanyak 43,75 % 
dan perolehan hasil belajar siswa meningkat sebanyak 43 %. Penggunaan metode 
peta konsep bisa meningkatkan kemampuan menulis teks cerpen pada siswa kelas 
VII H SMP Negeri 9 Mataram tahun pelajaran 2014/2015.

Kata kunci : metode peta konsep, kemampuan menulis, teks cerpen
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THE USE OF MIND MAPPING METHOD TO IMPROVE STUDENT’S 
ABILITY IN WRITING SHORT STORY TEXT AT VII H CLASS OF 

JUNIOR HIGH SCHOOL 9 MATARAM IN ACADEMIC YEAR 2014/2015

ABSTRACK

This research aims to describe the use of mind mapping method to 
improve student’s ability in writing short story text at VII H class of junior high 
school 9 Mataram in academic year 2014/2015. The methods that use to Collect 
the data in this research were test method, observation, and documentation. The 
data which collect is analysis with descriptive kualitatif method. The result of this 
research are improvement process and writing short story text result by using 
mind mapping method at VII H class of junior high school 9 Mataram in 
academic year 2014/2015. In cycle I, teacher learning activity reached 68,7 % 
increase to 100 % in cycle II. In cycle I, student learning activity reached 50 %  
and average learning result reached 62 with thoroughness learning 37 %. While in 
cycle II student learning activity reached 93,75 % and average learning result 
reached 75 with thoroughness learning 80 %. Based on data above, the conclusion 
that teacher learning activity increase 31,3 %, student learning activity increase 
43,75 % and average learning result increase 43 %. The use of mind mapping 
method can improve student’s ability in writing short story text at VII H class of 
junior high school 9 Mataram in academic year 2014/2015.

Key words : mind mapping method, writing ability, short story text
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran bahasa pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Keterampilan 

berbahasa bertujuan agar siswa dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan 

berkomunikasi seseorang dapat bertukar pikiran dengan orang lain, serta dapat 

mengungkapkan segala pikiran yang hendak disampaikan. Dalam lingkungan 

sekolah, siswa dituntun untuk dapat berkomunikasi secara baik dan benar, baik 

komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi dalam bentuk lisan 

dapat berupa pidato, wawancara, deklamasi, diskusi, bercerita, dan lain-lainnya, 

sedangkan komunikasi dalam bentuk tulisan dapat berupa menulis teks, misalnya 

teks narasi, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, sastra, dan lain-lain.

Sehubungan dengan komunikasi siswa dalam bentuk tulisan,

keterampilan menulis menjadi salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 

Menulis diajarakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah karena 

merupakan keterampilan yang tidak didapatkan begitu saja tanpa proses

pembelajaran. Melalui kegiatan menulis, diharapkan siswa dapat mengemukakan 

gagasan dan perasaannya, serta dapat menemukan dan menggunakan kemampuan 

analitis dan imajinatif yang ada dalam diri siswa.

Menulis dipandang sebagai keterampilan bahasa yang sangat penting 

untuk dikuasai oleh siswa (Hyland dalam Kastam Syamsi, 2012). Dengan 

keterampilan menulis yang baik, seseorang bisa menyebarluaskan pemikiran, 
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pandangan, pendapat, gagasan atau perasaannya secara produktif, menarik, dan 

mudah dipahami, akan tetapi keterampilan menulis adalah keterampilan berbahasa 

yang paling sulit dikuasai karena menulis adalah proses kognitif yang sangat 

rumit (Sibarani dalam Kastam Syamsi, 2012).

Mengingat pada Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia 

menggunakan pendekatan yang berbasis teks, maka salah satu bentuk teks ini 

adalah berupa tulisan. Pembelajaran berbasis teks ini akan melatih dan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir runtut dan menuangkannya ke 

dalam bentuk tulisan. Pembelajaran menulis juga melatih siswa untuk berpikir 

kritis dalam memecahkan masalah.

Pembelajaran menulis yang terdapat pada tingkat SMP banyak sekali 

bentuknya, salah satunya adalah pembelajaran menulis paragraf eksposisi. Dalam 

silabus, menulis paragraf eksposisi dibelajarkan di kelas VII semester genap pada 

Kompetensi Dasar menyusun paragraf hasil observasi, tanggapan deskriptif, 

eksposisi, eksplanasi. Dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk membuat 

paragraf eksposisi sesuai dengan strukturnya.

Eksposisi merupakan karangan yang memaparkan pikiran-pikiran 

seseorang yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi tulisan yang padu. 

Tentu setiap orang memiliki pemikiran-pemikiran yang hendak dituangkan, begitu 

juga pada siswa di sekolah. Dengan adanya pembelajaran menulis paragraf

eksposisi, guru mengajak siswa menuliskan ide-ide atau pikiran-pikiran mengenai 

suatu hal yang hendak dikemukakan.

Berdasarkan observasi secara umum ketika peneliti melakukan PPL di 

SMPN 8 Mataram, ketika peneliti masih belajar di SMP, SMA, banyak kendala-
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kendala yang dialami oleh siswa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia materi

menulis paragraf eksposisi, seperti siswa memiliki rasa malas atau enggan pada 

saat menulis. Kemauan siswa dalam membaca sangat minim sehingga referensi

yang didapatpun kurang beragam, seperti dalam menulis kalimat siswa tidak 

memperhatikan EYD.

Siswa cenderung sulit membedakan jenis-jenis paragraf, seperti 

paragaraf eksposisi, deskripsi, eksplanasi, naransi, dan lainnya. Hal ini disebabkan 

karena siswa menganggap semua jenis paragraf itu sama. Selain itu, siswa masih 

kesulitan dalam menyampaikan ide, gagasan, pikirannya dalam menulis paragaf

eksposisi, padahal paragraf eksposisi bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

kepada pembaca agar pembaca yakin terhadap bacaan tersebut.

Sebagaimana juga terjadi di SMP Negeri 2 Mataram. SMP Negeri 2

Mataram adalah salah satu SMP Negeri yang berlokasi di Jalan Pejanggik Nomor 

5. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada tanggal 31 Juli 2015, guru 

bahasa Indonesia mengatakan bahwa nilai rata-rata siswa 60,52 sementara KKM 

di setiap kelas 78. Hal ini disebabkan karena minat dan keterampilan siswa masih 

rendah. Sebagian besar siswa tidak kondusif dan kurang memperhatikan guru 

pada saat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis paragraf

eksposisi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar guru tidak mampu 

menyajikan materi menulis secara menarik, inspiratif dan kreatif padahal teknik 

pengajaran yang dipilih dan dipraktekkan dalam pembelajaran menulis sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

Sampai saat ini, sebagian besar guru masih melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan konvensional, mengajarkan menulis dengan metode ceramah 
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dan teknik penugasan. Guru menentukan beberapa judul atau topik, lalu meminta 

siswa memilih satu judul sebagai dasar untuk menulis. Yang diutamakan adalah 

produk berupa karangan. Pembahasan karangan jarang dilakukan di kelas. Selain 

itu, hasil karangan siswa tidak ada tindak lanjut dari guru. Karangan siswa 

dikumpulkan, tetapi nilai dari karya siswa tidak diberi tahu oleh guru.

Berdasarkan hal di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan media Menulis Objek Langsung (MOL) 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis paragraf eksposisi agar 

dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Dengan media MOL inilah 

siswa dihadapkan langsung pada objek yang hendak ditulis dan siswa akan 

mampu menguraikan atau menjelaskan objek yang diamati secara detail dan 

sistematis ke dalam sebuah paragraf.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis paragraf eksposisi

pada siswa kelas VII  SMPN 2 Mataram dengan media MOL?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis paragraf eksposisi 

pada siswa kelas VII  SMPN 2 Mataram dengan media MOL?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dalam konsep ilmu, penelitian ini dapat menambah khazanah 

pemikiran ke arah peningkatan mutu pembelajaran yang 

memperhatikan aspek keterampilan menulis siswa.

2. Dapat menjadi referensi peneliti lainnya dalam mengkaji masalah yang 
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berkaitan dengan metode pembelajaran menulis pada siswa Sekolah 

Menengah Pertama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Guru

Manfaat bagi guru adalah dapat menerapkan media pembelajaran MOL

untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf eksposisi siswa dan 

dapat menambah kreatifitas guru dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Siswa

Manfaat bagi siswa adalah dapat meningkatkan kemampuan dan  

pemahaman siswa tentang menulis paragraf eksposisi dengan media 

MOL.

3. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah wawasan mengenai 

penggunaan media MOL dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

khususnya pembelajaran menulis paragraf eksposisi.

4. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif, 

baik bagi sekolah yang bersangkutan dalam rangka perbaikan media

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas khususnya menulis paragraf

eksposisi maupun perbaikan mutu pendidikan Indonesia pada 

umumnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan penulis tidak terlepas dari penelitian relevan 

yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah 

Peningkatan Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi pada Siswa Kelas VII 

SMPN 2 Mataram dengan Media MOL.

Penelitian yang berhubungan dengan menulis paragraf eksposisi sudah 

banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini ditemukan pada 

mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram yang 

dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat menjadi mahasiswa S1 (Srata Satu). 

Namun, penelitian yang dilakukan sebelumnya melaksanakan penelitian dengan

media kartu kalimat, metode struktural, dan teknik MOL.

Penelitian dengan menggunakan media kartu kalimat dilakukan oleh Eka 

Febrina Rianti dengan judul Meningkatkan Kemampuan Membuat Paragraf 

Eksposisi dengan Media Kartu Kalimat pada Siswa Kelas XG SMA Negeri 1 

Narmada Tahun Pelajaran 2006/2007. Hasil penelitiannya menunjukkan

kemampuan siswa di SMA Negeri 1 Narmada dalam membuat paragraf eksposisi 

masih kurang. Hal ini terlihat setelah dilakukannya penelitian pada siklus I dengan 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 54.7 atau 54.7% dan belum mencapai standar 

yang telah ditetapkan, penyebabnya karena tidak adanya pemahaman mengenai 

kegiatan menulis serta kurangnya latihan menulis sehingga siswa menjadi malas 

dan dalam setiap tulisannya sering mengalami kesulitan. Pada siklus II, nilai siswa 
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meningkat 13.7% dari siklus I, yakni sebesar 63.3% meskipun belum mencapai 

standar yang telah ditetapkan. Pada siklus III, nilai siswa meningkat 8.9% dari 

siklus II dan meningkat 21.4% dari siklus I dengan memperoleh nilai sebesar 69.5 

atau 69.5% dengan kriteria baik (66-79)  dan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan media kartu kalimat pada siswa kelas 

XG SMA Negeri 1 Narmada dapat meningkatkan kemampuan membuat paragraf 

eksposisi dengan hasil baik (66-79) dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, 

yakni 75%.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dengan judul Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Membuat Paragraf Eksposisi dengan Metode Struktural 

analisis Sintesis (SAS) pada Siswa Kelas X2 SMA Negeri 1 Kediri Tahun 

Pengajaran 2006/2007. Hasil penelitiannya menunjukkan kemampuan siswa di 

SMA Negeri 1 Kediri  dalam membuat paragraf eksposisi mampu ditingkatkan 

dari hasil kurang pada siklus I menjadi hasil baik pada siklus II dan sesuai dengan 

indikator pencapaian. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan hasil yaitu 

rata-rata 64.9% atau 47.22 secara klasikal pada siklus I menjadi rata-rata 73.12% 

atau 77.78% secara klasikal pada siklus II.

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Elya Fitriani dengan judul 

Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Narasi dengan Teknik Menulis 

Objek Langsung (MOL) pada Siswa Kelas VII-2 SMP Negeri 2 Lingsar Tahun 

Pelajaran 2010/2011. Hasil penelitiannya menunjukkan aspek yang dikuasai oleh 

sebagian besar siswa adalah aspek tema. Sedangkan aspek yang tidak dikuasai 

siswa adalah aspek penutup. Pada proses pembelajarannya mengalami 

peningkatan pada siklus II. Memperhatikan bertambahnya siswa yang aktif dalam 
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bertanya, adanya ekspresi kegembiraan yang ditunjukkan sebagian besar siswa, 

serta adanya keseriusan dan ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran.

Dari ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya, yakni sama-sama melakukan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), penelitian yang dilakukan oleh Eka Ferbrina Ariantini dan Nuriani 

dengan penelitian ini sama-sama meneliti kemampuan siswa menulis paragraf 

eksposisi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elya Fitriani dengan 

penelitian ini sama-sama menggunakan MOL dan sama-sama meneliti siswa 

SMP. Selain itu, ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama 

menilai dari segi EYD. Perbedaaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini, 

yakni penelitian yang dilakukan oleh Elya Fitriani meneliti kemampuan siswa 

menulis karangan narasi, sedangkan penelitian ini meneliti kemampuan siswa 

menulis paragraf eksposisi. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Febriantini 

menggunakan media Kartu Kalimat, penelitian yang digunakan oleh Riani 

menggunakan metode SAS, sedangkan penelitian  ini menggunakan media MOL.

Objek yang diteliti oleh Eka Febriantini dan Nuriani  adalah siswa d SMA, 

sedangkan penelitian ini adalah siswa di SMP.

Penelitian dengan menggunakan media MOL  dimaksudkan untuk lebih 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan dan mengembangkan ide-

idenya dalam membuat paragraf eksposisi secara rinci.
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2.2 Definisi Operasional

2.2.1 Peningkatan

Peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi 

tahu, dari tidak bisa menjadi bisa (Adi D dalam 

http://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan, 2001). 

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha 

kegiatan untuk memajukan sesuatu ke suatu arah yang lebih baik lagi daripada 

sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan adalah 

suatu upaya yang dilakukan oleh pembelajar (guru) untuk membantu pelajar 

(siswa) dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat lebih mudah 

mempelajarinya. 

2.2.2 Kemampuan

Kemampuan (ability) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan (Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge

dalam https://www.google.co.id/ definisi+kemampuan, 2009: 57).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah 

kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian 

dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. 

2.2.3 Menulis

Menulis adalah kegiatan menyampaikan sesuatu menggunakan bahasa 

melalui tulisan, dengan maksud dan pertimbangan tertentu untuk mencapai 

sesuatu yang dikehendaki.
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2.2.4 Eksposisi

Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan menjelaskan atau  memberikan 

informasi tentang sesuatu dengan ciri tulisannya memberikan pengertian dan 

pengetahuan, menjawab tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana, 

disampaikan dengan lugas dengan bahasa baku,  menggunakan nada netral, tidak 

memihak, dan memaksakan sikap penulis kepada pembaca. 

2.2.5 Media 

Menurut Komsiyah (2012: 73) berpendapat media merupakan wahana 

penyalur informasi atau penyalur pesan. Jadi dapat disimpulkan media adalah alat 

bantu apa saja dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan 

pembelajaran.

2.2.6 Pembelajaran

Miarso dalam Komsiyah (2012: 4) mengatakan bahawa 

pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang 

membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, inti dari 

pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi 

proses belajar pada diri peserta didik. 

2.2.7 Menulis Objek Langsung

Menulis Objek Langsung adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menghasilkan tulisan dengan menggunakan sesuatu yang menjadi 

titik fokus dan dapat dilihat secara nyata.
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2.3 Landasan Teori

2.3.1 Interaksi Belajar dan Mengajar

Menurut Sardiman (2014: 1) menyatakan bahwa interaksi edukatif adalah 

interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Oleh karena itu, interaksi edukatif perlu dibedakan dari bentuk 

interaksi yang lain. Dalam arti yang lebih spesifik dalam bidang pengajaran, 

dikenal adanya istilah interaksi belajar-mengajar. Dengan kata lain, apa yang 

dinamakan interaksi edukatif, secara khusus adalah sebagai interaksi belajar 

mengajar.

Interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan 

interaksi dari tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar di satu pihak, 

dengan warga belajar (siswa, anak didik/subjek belajar) yang sedang 

melaksanakan kegiatan belajar di pihak lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa prinsip mengajar 

adalah mempermudah dan memberikan motifasi kegiatan belajar. Sehingga guru 

sebagai pengajar memiliki tugas memberikan fasilitas atau kemudahan bagi suatu 

kegiatan belajar subjek belajar/siswa.

2.3.2 Media Pengajaran Bahasa

Media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran untuk 

menyampaikan suatu pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerimanya 

(Suparno dalam Ismawati, 2010: 133). Media pengajaran bahasa adalah suatu alat 

yang merupakan saluran untuk mengkomunikasikan pesan (informasi) masalah 

kebahasan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dari guru kepada siswa.
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Ada lima jenis media pengajaran bahasa menurut J. Kemp dalam Ismawati (2010: 

137) yakni:

1) Permainan dan Simulasi

Pada prinsipnya permainan bahasa adalah media pembelajaran bahasa 

yang dipakai untuk meningkatkan kadar CBSA dalam PBM . Aktifitas yang 

dilakukan siswa dalam permainan ini bukan saja aktifitas fisik, melainkan 

permainan mental. Permainan bahasa juga dipakai untuk membangkitkan 

kembali gairah belajar siswa yang lesu, karena selain melatih keterampilan 

bahasa, juga menimbulkan kegembiraan sesuai dengan hakikat permainan itu 

sendiri.

2) Media Pandang

Media ini dibagi menjadi dua, yakni media pandang berproyeksi dan 

nonproyeksi. Termasuk media pandang nonproyeksi misalnya: papan tulis, 

papan flanel, papan magnetis, papan selip, cerita gambar atau gambar 

sistematis, gambar seri atau rangkaian gambar yang menggunakan gambar 

memonis, kubus struktur. Modul, kartu gambar, reading box, reading machine,

dan bumbung substitusi.

3) Media Dengar

Termasuk dalam media ini: radio, rekaman, dan lainnya. Media ini 

sangat cocok untuk melatih keterampilan ekspresi lisan yang dipadukan dengan 

metode latihan siap dan praktek. Penggunaan metode latihan praktek dalam 

pengajaran bahasa sejalan dengan prinsip aliran linguistik struktural. Aliran ini 

berpendapat bahwa: bahasa merupakan alat ucap. Oleh karena itu keterampilan 

bahasa secara lisan harus diutamakan. Bahasa merupakan faktor kebiasaan. 
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Oleh karena itu untuk menguasai keterampilan bahasa, seseorang harus 

melakukan latihan berulang-ulang. Semakin banyak berlatih semakin baik 

penguasaan bahasa seseorang. Mekanisme bahasa merupakan suatu proses 

rangsangan tanggapan. Oleh karena itu, dalam latihan, para siswa dibiasakan 

menanggapi secara spontan rangsangan yang diberikan.

4) Media Pandang Dengar

Termasuk media ini antara lain: slide suara, film, TV dan VTR. Media ini 

mempunyai derajat kemediaan tinggi.

5) Media Rasa

Media ini tidak banyak gayutannya dengan media pengajaran bahasa. 

Termasuk media ini: rasa, raba, bau  keseimbangan.

Dari berbagai macam media di atas, ada juga dinamakan media Visual. 

Media Visual ini disebut juga media pandang, karena seseorang dapat menghayati 

media tersebut melalui penglihatannya (Anitah, 2012: 6). Media ini dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu media visual tidak diproyeksikan dan media visual 

diproyeksikan.

Media visual tidak diproyeksikan adalah media yang sederhana, tidak 

membutuhkan proyektor dan layar untuk diproyeksikan di perangkat lunak. 

Misalnya: gambar, poster, grafik, diagram, karikatur, dan lain-lain. Sedangkan 

media visual yang diproyeksikan adalah media yang dapat diproyeksikan pada 

layar melaui suatu pesawat proyektor, misalnya: slide, televisi, dll.

Lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana 

terdapat interaksi antara faktor biotik (hidup) dan faktor abiotik (tak hidup) 

(Sudjana, 2013: 208). Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap 
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individu dan sebaliknya individu memberikan respons terhadap lingkungan. 

Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa 

perubahan tingkah laku.

Lingkungan yang berada disekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar. Lingkungan meliputi: Masyarakat disekeliling sekolah; Lingkungan fisik 

di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai, bahan-bahan 

bekas dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam 

belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, 

media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah 

laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di 

sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi 

dari sekolah dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang 

mereka temui di lingkungan mereka.

Dari berbagai macam media di atas, peneliti menggunakan media 

lingkungan dan media visual sebagai media Menulis Objek Langsung (MOL). 

Media tersebut digunakan karena siswa diajak melihat langsung suatu objek yang 

kemudian akan dituangkan ke dalam sebuah tulisan khusunya menulis karangan 

ekspsosisi.

2.3.3 Pembelajaran Menulis di Sekolah

Menulis sebagai suatu rangkaian sesorang dalam mengungkapkan 

gagasan dan mengungkapkannya melalui bahasa tulis kepada pembaca, untuk 

dipahami tepat seperti yang dimaksudkan oleh mengarang. Mengarang adalah 

menulis dan menyusun sebuah cerita, buku, sajak, dan sebagainya (Moeliono 

dalam Kusumaningsih, dkk 2013: 66).
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Pembelajaran menulis di sekolah sangat penting bagi setiap siswa. Modal 

dasar yang harus dimiliki oleh siswa saat menulis adalah memiliki banyak ide, 

ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Untuk menyampaikan ide-ide, 

pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki siswa harus menguasai 

perbendaharaan kata.

2.3.4 Paragraf Eksposisi

2.3.4.1 Definisi Paragraf Eksposisi

Paragraf eksposisi adalah tulisan yang bertujuan menjelaskan atau  

memberikan informasi tentang sesuatu (Semi dalam Kusumaningsih, dkk 2013: 

80). Jadi paragraf eksposisi yaitu paragraf yang ditulis dengan maksud untuk 

memperjelas suatu pembahasan yang dipaparkan oleh penulis. Paragraf eksposisi 

bertujuan menjelaskan, menerangkan sesuatu, atau memberikan informasi kepada 

pembaca sehingga pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. 

2.3.4.2 Ciri-Ciri Paragraf Eksposisi

Menurut Gorys Keraf (1984:4) ciri-ciri paragraf eksposisi sebagai 

berikut: 1) tujuan maupun gaya penulisannya bersifat informatif, artinya

tulisannya bertujuan memberikan informasi kepada pembaca; 2) bersifat objektif, 

artinya memberikan sesuatu berdasarkan fakta atau berpatokan pada kenyataan 

yang ada; 3) bahasa dalam pembahasannya bersifat logis, artinya bahasa yang 

digunakan mengacu pada sesuatu yang menyangkut penalaran, logika, masuk akal 

dan dapat dibuktikan secara ilmiah.

2.3.4.3 Langkah-Langkah Menulis Paragraf Eksposisi
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Langkah-langkah dalam menulis paragraf eksposisi adalah:1) 

menentukan topik yang akan di sajikan; 2) menentukan tujuan eksposisi. Setelah 

kita menentukan topik yang akan dipaparkan nanti, kita harus memiliki tujuan 

yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca; 3) 

membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih 

dahulu kita membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis; 4) pembahasan. 

Setelah kerangka karangan tersusun, kita mengembangkan secara lebih lengkap 

lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan, eksposisi yang bersifat informatif, 

objektif dan logis. Dalam karangan ini pengarang lebih menjelaskan maksud dari 

topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari 

pembahasan itu; 5) kesimpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah 

karangan eksposisi, kesimpulan ini haruslah sejalan bahkan harus memperkuat 

tesis tersebut.

2.3.4.4 Struktur Paragraf Ekpsosisi

Adapun struktur paragraf eksposisi yaitu: 1) tesis adalah peryataan 

dimana penulis mengenai pandangan dan pendapatnya tentang topik yang akan 

disajikan; 2) argumentasi adalah pernyataan yang berkaitan dengan serangkaian 

alasan untuk memperkuat tesis; 3) penegasan ulang adalah pernyataan penulis 

membuat suatu paragraf singkat yang berisikan penegasan yang lebih atau 

berisikan kesimpulan untuk menguatkan keyakinan terhadap apa yang telah 

diuraikan  atau dijelaskan.
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2.3.5 Media Objek Langsung (MOL)

Menulis objek langsung mempunyai tujuan agar siswa dapat menulis 

dengan cepat berdasarkan objek yang dilihat. Guru  menunjukkan objek kepada 

siswa di depan kelas, misal boneka, vas bunga, mobil-mobilan, dan lain-lain. Dari 

objek tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara tuntut dan logis berdasarkan 

objek yang dilihatnya. Alat yang dibutuhkan adalah obejk-objek yang bervariasi 

sesuai dengan tema pembelajaran. Teknik ini dapat dijalankan secara 

perseorangan maupun secara berkelompok. 

Cara menerapkan menulis objek langsung adalah 1) guru menyampaikan 

pengantar; 2) guru memajang beberapa objek di depan kelas; 3)  Setelah siswa 

melihat objek tersebut, siswa memulai mengidentifikasi objek; 4) siswa membuat 

tulisan secara runtut dan logis; 5) guru bertanya kepada siswa tentang alasan 

tulisan yang dibuatnya; 6) guru merefleksikan pembelajaran tersebut.

2.4 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kerangka pikiran di atas, maka hipotesis tindakan penelitian 

ini adalah dengan menerapkan Media Menulis Objek Langsung pada siswa kelas 

VII C SMP Negeri 2 Mataram, maka dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis paragraf eksposisi dengan kriteria KKM 78.
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BAB III

TEKNIK PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas yang menggunakan 

media objek langsung (MOL) dalam meningkatkan kemampuan menulis paragraf

eksposisi. Peneliti ingin meneliti penggunaan media objek langsung (MOL) dalam 

meningkatkan kemampuan menulis paragraf eksposisi.

3.2 Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Mataram di kelas VII 

C pada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.40-11.20 WITA dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia. Berdasarkan survei awal peneliti, jumlah siswa kelas VII C 

sebanyak 37  siswa.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu varibel harapan dan variabel 

tindakan.Variabel harapan adalah harapan yang ingin dicapai dalam kegiatan 

penelitian, sedangkan variabel tindakan adalah segala tindakan yang dilakukan 

dalam penelitian dengan berpatokan pada variabel harapan.Variabel harapan pada 

penelitian ini adalah kemampuan menulis siswa dalam membuat paragraf 

eksposisi.Variabel tindakan penelitian ini adalah media menulis objek langsung 

(MOL). Jadi hubungan variabel harapan dengan variabel tindakan yaitu dengan 

menggunakan media MOL siswa dapat dengan mudah menulis paragraf eksposisi, 
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karena dengan melihat objek secara langsung, siswa bisa menjelaskan informasi 

secara rinci.

3.4 Rencana Pelaksanaan Tindakan

Adapun rencana pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis paragraf eksposisi dengan 

menggunakan media (MOL) yaitu dengan melalui dua siklus sehingga 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf eksposisi dapat mencapai hasil yang 

maksimal. Tiap-tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu (1) Perencanaan, (2) 

Pelaksanaan Tindakan, (3) Observasi atau Pengamatan, (4) Refleksi (Yulianto 

dalam Hidayat, 2006:22).

Perencanaan

PelaksanaanSiklus IRefleksi

Pengamatan

Perencanaan

Siklus II PelaksanaanRefleksi

Pengamatan

?
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Gambar 3.4
Model Penelitian Tindakan (Suharsimi Arikunto, 2006:16)

Jumlah siklus pada penelitian ini direncanakan dilakukan dua siklus, 

karena harus diingat juga jadwal kegiatan belajar di sekolah. Apabila pelaksanaan 

dua siklus ini dirasa belum mencapai hasil yang maksimal, maka akan 

dilaksanakan siklus berikutnya. Adapun tahap pelaksanaan siklus tersebut sebagai 

berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, peneliti mengadakan kegiatan berikut.

a. Membuat rencana pembelajaran dengan memperhatikan media objek 

langsung.

b. Membuat lembar observasi untuk melihat kondisi belajar-mengajar di 

kelas.

c. Menyediakan alat bantu pelajaran dan mengajak siswa melihat langsung 

suatu objek  yang dapat membantu meningkatkan kemampuan menulis 

siswa dalam membuat paragraf eksposisi.

2. Pelaksanaan Tindakan

Tindakan peneliti pada tahap ini adalah peneliti sebagai guru 

melaksanakan pembelajaran menulis paragraf eksposisi dengan media MOL 

sekaligus melakukan pengamatan dari tingkah laku siswa yang tampak dari hasil 

pelaksanaan tindakan tersebut sebagai dasar melakukan refleksi terhadap tindakan 

yang dilakukan.

3. Tahap Pengamatan (Observasi)
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Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Ada dua 

jenis kegiatan pengamatan (observasi) dilaksanakan yaitu pengamatan terhadap 

kinerja guru pada saat pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf eksposisi

dengan media MOL. Selanjutnya pengamatan dilakukan terhadap kinerja siswa 

pada saat mengikuti pembelajaran menulis paragraf eksposisi dengan media MOL  

di kelas VII C SMPN 2 Mataram.

4. Evaluasi dan Refleksi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan evaluasi, guru (peneliti) membuat rubrik penilaian 

hasil dari pelaksanaan tindakan. Hasil yang diperoleh pada saat tindakan pertama 

akan dievaluasi dan akan dipertimbangkan untuk tindakan berikutnya.

Sedangkan, pada tahap refleksi guru menganalisis data yang diperoleh 

pada tahap observasi tindakan kelas yang dilakukan yaitu apakah telah sesuai 

dengan rencana sebelumnya atau tidak. Dengan demikian, peneliti dapat 

memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya jika diperlukan.

3.5 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah kinerja aktivitas pembelajaran guru,  

kinerja aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Sumber data kinerja 

aktivitas pembelajaran guru didapatkan dari guru, kinerja aktivitas belajar siswa 

dan hasil belajar siswa didapatkan dari siswa selama proses pembelajaran. 
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3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan dalam mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian 

tindakan kelas ini yaitu sebagai berikut.

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat sebagai acuan guru untuk 

mengajar. Pada kegiatan ini, guru (peneliti) akan mengajarkan pelajaran bahasa 

Indonesia pada kelas VII dengan kompetensi dasar menyusun paragraf eksposisi 

dan indikator kompetensi menyusun paragraf eksposisi sesuai langkah-langkah 

menyusun paragraf eksposisi. Tujuan pembelajaran tersebut yaitu melalui 

pembelajaran menulis objek langsung peserta didik dapat menyusun paragraf 

eksposisi berdasarkan struktur paragraf eksposisi dengan benar. Materi yang 

digunakan pada pembelajaran tersebut adalah langkah-langkah menyusun paragraf 

eksposisi dan media yang digunakan yaitu media Menulis Objek Langsung 

(MOL).  Selain itu, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu pada 

saat guru masuk kelas guru menyapa siswa, memeriksa daftar hadir siswa dan 

mengkondisikan siswa agar siswa siap menerima pelajaran.  Setelah itu, guru 

menyiapkan media dan sumber belajar, kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, guru menyampaikan 

materi pembelajaran berkaitan dengan media yang akan digunakan.  Sebelum guru 

memulai kegiatan menulis, guru akan memberikan contoh tentang pembelajaran 

dengan media Objek Langsung. Kemudian barulah kegiatan menulis dimulai 

dengan meminta siswa untuk melihat gambar (objek) dalam menyusun paragraf 

eksposisi. Guru akan memandu siswa berpikir tentang ide utama yang akan ditulis 
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berdasarkan contoh gambar yang sudah dilihat. Setelah siswa dapat menemukan 

ide-idenya, guru tetap memandu siswanya dalam menambahkan lebih banyak ide-

ide tentang objek yang akan ditulis. Setelah siswa selesai menulis, guru dan siswa 

melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran. Kemudian barulah 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. (lampiran 1)

2. Pedoman Penilain Hasil Pembelajaran

Pada penilaian ini, aspek yang akan dinilai yaitu: 1) kesesuaian antara 

paragraf eksposisi dengan media MOL; 2) struktur isi paragraf eksposisi; 3) diksi; 

4) penggunaan ejaan. Skor yang akan diberikan yaitu 4-1 dengan keterangan skor 

4 jika sangat baik, skor 3 jika baik, skor 2 jika cukup baik, skor 1 jika kurang 

baik. (lampiran 2)

3. Pedoman Aktifitas Guru

Pada instrumen ini, aspek yang akan dinilai adalah kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan RPP yang sudah dibuat, yaitu: guru menyapa siswa, 

memeriksa daftar hadir siswa, mengkondisikan siswa, menyampaikan materi 

pembelajaran, mengkoordinir siswa menyiapkan selembar kertas putih, 

memberikan contoh media MOL, meminta siswa melihat gambar dalam 

menyusun paragraf eksposisi, memandu siswa berpikir tentang ide utama, 

memandu siswa dalam menambahkan lebih banyak ide tentang objek yang akan 

dibuat, bersama siswa melakukan evaluasi dan refleksi, menyimpulkan 

pembelajaran. Skor yang akan diberikan yaitu skor 4-1. Skor 4 diberikan jika 

terlaksana dengan sangat baik, skor 3 diberikan jika terlaksana baik, skor 2 

diberikan jika terlaksana cukup baik dan skor 1 diberikan jika terlaksana kurang 

baik. (lampiran 3)
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4. Pedoman Aktifitas Siswa

Pada instrumen ini, aspek yang akan dinilai adalah menjawab salam 

guru, menanggapi guru yang mengabsen kehadiran, bertanya jawab tentang materi 

pelajaran yang akan diajarkan, memperhatikan dan mencatat tujuan pembelajaran 

yang telah disampaikan guru, memperhatikan gambar yang dibagikan guru, 

menyiapkan selembar kertas putih, memperhatikan guru dalam menyampaikan 

contoh pembelajaran, menyusun paragraf eksposisi, siswa berpikir tentang ide-ide  

dalam mengembangkan paragraf eksposisi, bersama guru melakukan evaluasi dan 

refleksi, mendengarkan kesimpulan pembelajaran yang sudah dilakukan, 

menerima tugas berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Skor yang 

akan diberikan yaitu skor 4-1. Skor 4 diberikan jika terlaksana dengan sangat 

baik, skor 3 diberikan jika terlaksana baik, skor 2 diberikan jika terlaksana cukup 

baik dan skor 1 diberikan jika terlaksana kurang baik. (lampiran 4)

3.7 Metode Pengumpulan Data

Menurut Kridalaksana (2001:136), metode adalah cara mendekati, 

mengamati,  menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena. Dalam filsafat dan 

ilmu pengetahuan, metode artinya cara memikirkan dan memeriksa suatu hal 

menurut rencana tertentu. Pengambilan data pada penelitian ini akan 

menggunakan beberapa metode di antaranya sebagai berikut.

a. Metode Tes

Metode tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, 

kemampuan, atau bakat yang dimiliki seseorang atau kelompok. Metode tes 

yang digunakan pada penelitian ini berupa tes yang diberikan pada siswa 
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dengan menggunakan media MOL, dengan mengajak siswa melihat langsung 

suatu objek dan mengembangkannya menjadi paragraf eksposisi.

b. Metode Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui 

pengamatan dan pencatatan terhadap permasalahan yang diteliti. Observasi 

dilakukan untuk mengamati kinerja guru dan siswa selama melaksanakan 

proses pembelajaran menulis dengan menggunakan media objek langsung 

(MOL). Data situasi pembelajaran diambil dengan menggunakan lembar 

observasi.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan 

terlewatinya data yang diperlukan dari hasil observasi. Metode ini sangat 

membantu dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian 

seperti proses belajar siswa dalam menulis eksposisi dengan menggunakan 

media objek langsung.

3.8 Indikator Kinerja

Tolak ukur keberhasilan penelitian ini adalah apabila pembelajaran dengan 

menggunakan media MOL mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membuat paragraf eksposisi dengan KKM 78, maka pembelajaran dianggap 

berhasil.  
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3.9 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan peneliti akan diproses agar dapat 

diketahui kesimpulan dari hasil belajar siswa, sehingga dapat menjadi gambaran 

hasil akhir dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan akhir. Data 

yang diperoleh melalui metode observasi dianalisis dengan melihat ketercapaian 

indikator tindakan yang disyaratkan, baik dari aspek guru maupun dari aspek 

siswa. Sedangkan data produk atau paragraf eksposisi hasil karya siswa yang 

diperoleh melalui metode tes, dianalisis menggunakan format penelitian metode 

tes. Hasil karya siswa diberikan nilai sesuai dengan pencapaian indikator pada 

setiap aspek yang dinilai. Rincian langkah analisis data sebagai berikut :

1. Hasil akhir menulis paragraf eksposisi siswa

Nilai = Perolehan Skor X Skor ideal
       Skor Maksimal

Keterangan :

Perolehan Skor : jumlah skor tiap aspek

Skor Maksimal : perolehan skor maksimal tiap aspek (4)

Skor ideal : perolehan skor ideal (100)

Untuk menghitung nilai rata-rata siswa digunakan rumus sbb :

X = � f (X)

N

Keterangan :

X : Nilai rata-rata siswa

� f (X): Jumlah nilai siswa secara keseluruhan
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N : Jumlah siswa

Untuk menghitung ketuntasan belajar siswa digunakan rumus sbb:

KB =  PX 100
N
Keterangan :

KB  : Ketuntasan belajar

P : Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 78

N : Jumlah siswa keseluruhan

Untuk menghitung jumlah ideal digunakan rumus sbb:

JS (X) = (jumlah siswa X nilai tertinggi tiap aspek)

Untuk menghitung nilai rata-rata tiap aspek digunakan rumus sbb:

XN = AS X 100 

JS (X)

Keterangan : 

XN : Nilai rata-rata tiap aspek

AS : Jumlah nilai tiap aspek secara keseluruhan

JS (X) : Jumlah ideal (Jumlah siswa X Nilai tertinggi tiap aspek)

(penelitian tindakan kelas dalam Aqib, 2008:40)
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Deskripsi data hasil penelitian ini diperoleh dari pelaksanaan proses 

belajar mengajar dalam dua siklus tindakan yang telah dilakukan. Berikut 

disampaikan secara berurutan sesuai siklusnya.

4.1.1 Prapenelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa dalam menulis paragraf eksposisi. Observasi 

dilakukan selama satu minggu  dari hari Senin s.d. Sabtu, tanggal 15 s.d. 20 Juni 

2015 yang meliputi: 1). Minat siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Mata 

pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang cukup diminati oleh siswa 

di kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram. Ini dilihat dari keaktifan siswa pada saat 

menerima pelajaran bahasa Indonesia. 2) Waktu belajar dan keadaan kelas. Waktu 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram 

dijadwalkan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu. Satu jam pelajaran 40 menit. 

Kondisi kelas pada proses pembelajaran cenderung efektif. 3) Kendala guru dan 

siswa selama proses pembelajaran. Pada umumnya kendala yang dihadapi guru 

dalam mengajar adalah  menyampaikan materi berbasis teks sesuai kurikulum 

2013, sedangkan peserta didik saat kelas IV SD yang menjadi peserta didik kelas 

VII sekarang, belum pernah diberikan materi berbasis teks. Selain itu, kendala 

yang dialami siswa adalah siswa cepat mengalami kebosanan karena pembelajaran 

peserta didik diberikan teks untuk dibaca. Nilai perolehan minimal 7,8 sesuai 

dengan KKM kelas VII di SMPN 2 Mataram. Berdasarkan hasil observasi 
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terhadap guru bidang studi bahasa Indonesia kelas V11, capaian yang diperoleh 

dari guru pengajar bahasa Indonesia di kelas VII C, rata-rata nilai peserta didik  

dapat diketahui bahwa rata-rata siswa memang masih rendah dalam menulis 

paragraf eksposisi. Penelitian tindakan tahun pelajaran 2014/2015 mencapai 

60,52. Memperhatikan data tersebut, kemampuan menulis teks eksposisi peserta 

didik di kelas VII C dapat dikatakan masih rendah. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf 

eksposisi peserta didik kelas VII C  SMP Negeri 2 Mataram dengan menerapkan 

media MOL. Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan persiapan 

perencanaan tindakan untuk memudahkan proses penelitian pada tiap siklus yang 

dilakukan. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Proses pembelajaran dilaksanakan 

secara individu sesuai dengan cara yang ditentukan. Data yang didapatkan dari 

hasil penelitian pada setiap siklus dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

data yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Penentuan Pelaku Tindakan

Pelaku tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peneliti sendiri. 

Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mudah melakukan langkah-langkah 

perbaikan pada siklus berikutnya jika diperlukan, sehingga pelaksanaan proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

b. Penentuan  Observer

Pengamat (observer) pada penelitian ini adalah guru kelas bahasa 

Indonesia. Hal ini dimaksudkan karena guru kelas sudah mengetahui semua hal 

yang berkaitan dengan keperluan penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti 

dalam melakukan proses pembelajaran.
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4.1.2 Siklus I

Siklus I dilaksanakan dalam  satu pertemuan 3x40 menit. Pertemuan ini 

dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015 Pukul 10.40-11.20. Pada pertemuan itu, 

guru melaksanakan proses pembelajaran. Siklus ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, evaluasi dan refleksi.

4.1.2.1 Perencanaan

Perencanaan tindakan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu proses 

dan hasil pembelajaran. Adapun rencana tindakan tersebut sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan pada siklus I, rencana yang 

dilakukan peneliti meliputi: 1) mempelajari kurikulum. Dalam kurikulum 2013, 

hal yang harus dipelajari peneliti adalah mempelajari kompetensi inti, kompetensi 

dasar,  indikator dan materi pembelajaran;  2) mempelajari kompetensi inti dan 

kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia, dimana di dalam kompetensi 

inti akan mencoba menyaji ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan media MOL yang digunakan. 

Sedangkan kompetensi dasar mata pelajaran, peneliti mempelajari bagaimana 

menyusun paragraf eksposisi sesuai struktur dan langkah menyusun paragraf 

eksposisi dengan media MOL; 3) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), dimana peneliti akan membuat RPP dengan memperhatikan KI, KD, 

Indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, 

sumber belajar, media pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

RPP tersebuat akan dijadikan pedoman guru dalam mengajar; 4) mempersiapkan 
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media pembelajaran. Peneliti akan memberikan sebuah contoh gambar 

perpustakaan untuk dijadikan media MOL ; 5) mempersiapkan instrumen 

penilaian berdasarkan model pembelajaran yang menggunakan media MOL. 

Peneliti akan membuat penilaian hasil karya siswa dengan memperhatikan 

kesesuaian tulisan dengan media MOL, struktur paragraf eksposisi, diksi dan 

EYD; 6) mempersiapkan lembar observasi terhadap proses pembelajaran yang 

menggunakan media tersebut. Peneliti membuat lembar observasi untuk guru dan 

siswa sesuai langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah dibuat dalam 

RPP yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; 

7)  membuat Lembar Kerja Siswa (LKS). Peneliti akan membuat lembar tes 

dengan meminta siswa membuat paragraf eksposisi sesuai dengan gambar (objek) 

yang dilihat.

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan

Tindakan siklus I dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2015 Pukul 

10.40-11.20. Pelaksanaan tindakan dengan media MOL dibagi menjadi empat 

tahap yaitu tahap awal, tahap retensi, tahap reproduksi, dan tahap motivasi. 

Berikut rincian keempat tahap tersebut: 1). Tahap awal. Pada tahap ini, guru 

membuka pelajaran dengan memberikan salam, doa dan mengabsen siswa.  ; 2). 

Tahap retensi. Pada tahap ini, untuk memancing keaktifan siswa atau 

memfokuskan perhatian peserta didik, guru bertanya jawab tentang garis besar 

materi yang sedang dibahas. Guru menyampaikan materi menulis paragraf  

eksposisi dengan media MOL, siswa memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru tentang bagaimana membuat paragraf ekspsosisi sesuai dengan strukturnya 

dengan melihat langsung suatu objek untuk menulis paragraf eksposisi; 3). Tahap 
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reproduksi. Pada tahap ini, siswa mencoba membuat dan mengembangkan 

paragraf eksposisi dengan berpatokan pada objek yang sudah dilihat. Kemudian 

secara bergiliran siswa mempersentasikan paragraf eksposisi yang telah dibuat; 4). 

Tahap motivasi. Pada tahap ini, guru memberikan masukan terhadap hasil menulis 

siswa dan menilai sesuai indikator penilaian yang sudah disiapkan. Untuk 

menutup pembelajaran, guru memberikan motivasi terkait hasil menulis agar  

menjadi lebih baik.

4.1.2.3 Observasi

1) Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran

Pada siklus I awal pembelajaran, observer/guru bahasa Indonesia 

melakukan observasi terhadap persiapan peneliti dalam pelaksanakan 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 81% persiapan dan perencanaan

dapat dicapai dengan optimal. Dari 7 iindikator yang diamati, hanya 1 indikator 

yang tidak tercapai yaitu poin 6.

Tabel 1. Data hasil observasi perencanaan pembelajaran

No Indikator Yang Diamati
Keterlaksanaan

T TT
1. Mempelajari kurikulum 
2. Mempelajari kompetensi dasar mata pelajaran 

bahasa Indonesia


3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP)



4. Mempersiapkan instrumen penilaian berdasarkan 
model pembelajaran yang menggunakan media 
MOL



5. Mempersiapkan lembar observasi terhadap proses 
pembelajaran yang menggunakan metode tersebut.



6. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) 
7. Mempersiapkan media pembelajaran 

Jumlah Ketercapaian 7 0
Ketercapaian Komponen 100 %

Kualitas Ketercapaian 100 %
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Keterangan:

T: Terlaksana

TT: Tidak Terlaksana 

2). Kegiatan Guru

Kegiatan yang dilakukan guru/ observer kelas bahasa Indonesia selama 

proses pembelajaran adalah mengamati peneliti agar dapat diketahui hasil 

pembelajaran yang dilakukan. Berikut data hasil observasi aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran menulis paragraf eksposisi dengan menggunakan 

media MOL.

Tabel 2. Hasil Instrumen Aktivitas Pembelajaran Guru dalam Menulis 
Paragraf Eksposisi

Aspek yang 
dinilai

Indikator yang Diamati Ya/Tidak skor

Pelaksanaan 
Pembelajaran

Pertemuan ke-1

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

1. Guru menyapa siswa
2. Mengajak siswa berdoa, 

memeriksa daftar hadir 
siswa, dan mengkondisikan 
siswa agar siap menerima 
pembelajaran.

            Ya 

             Ya

4

3. Guru menyiapkan media dan
sumber belajar

Ya

4. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran

Ya

Kegiatan Inti (60 menit)
Tahap I. Persiapan MOL

1. Menyampaikan materi 
pembelajaran menulis eksposisi 
berkaitan dengan penggunaan 
media MOL.

Ya

4
2. Mengkoordinir  siswa 

menyiapkan selembar kertas 
Ya
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putih polos dan bolpoin.
3. Memberikan contoh tentang 

pembelajaran dengan media 
MOL.

4. Mendorong siswa bertanya 
tentang contoh pembelajaran 
dengan media MOL.

Ya

Ya

Tahap II. Memulai MOL
1. Meminta siswa melihat 

gambar (objek) dalam 
menyusun paragraf 
eksposisi. Sebagai contoh 
menyusun paragraf eksposisi 
tentang gambar 
perpustakaaan.

2. Meminta siswa membuat 
paragraf eksposisi dengan 
berpatokan pada gambar 
(objek) yang dilihat.

Ya

Ya 
2

3. Memandu siswa berpikir 
tentang ide utama yang akan 
ditulis. Sebagai contoh, 
tentang perpustakaan, apa itu 
perpustakaan?, apa saja yang 
terdapat dalam 
perpustakaan?, apa saja 
fungsi dan manfaat 
perpustakaan?,dll.

Tidak 

4. Memandu siswa dalam 
menambahkan lebih banyak 
ide-ide tentang objek yang 
akan ditulis.

Tidak 

Kegiatan Penutup (10 menit)
1. Bersama siswa melakukan 

evaluasi terhadap pembelajaran
Ya

2. Menyimpulkan pembelajaran 
yang sudah dilakukan

Ya

3. Bersama siswa melakukan 
refleksi

Ya

4. Memberikan tugas kepada 
siswa berkaitan dengan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan 

Tida
k

Keterangan:

Skor 4 diberikan jika 4 indikator terlaksana

Skor 3 diberikan jika 3 indikator terlaksana
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Skor 2 diberikan jika 2 indikator terlaksana

Skor 1 diberikan jikan 1 indikator terlaksana

Data tersebut diperkuat dengan instrumen aktivitas pembelajaran guru 

yang ada di lampiran 3..

Berdasarkan hasil observasi kegiatan aktivitas guru yang dilakukan pada 

siklus I, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf 

eksposisi dengan menggunakan media MOL pada kegiatan pendahuluan 

terlaksana dengan kriteria sangat baik, pada kegiatan inti terlaksana dengan 

kurang baik, dan pada kegiatan penutup terlaksana dengan baik. Pada siklus 

berikutnya diusahakan agar lebih baik lagi. Adapun yang menjadi rekomendasi 

pada siklus berikutnya yaitu : peneliti/guru harus memperhatikan dalam memandu 

siswa untuk berpikir tentang ide-ide dalam menulis paragraf eksposisi, selain itu, 

peneliti/guru juga memperhatikan pemberian tugas kepada siswanya yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, untuk indikator 

yang sudah tercapai harus tetap dipertahankan.

3). Kegiatan Siswa

Selain mengamati kegiatan aktivitas guru, observer juga harus mengamati 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran agar dapat mengetahui kekurangan 

selama proses pembelajaran. Berikut data hasil observasi kegiatan siswa selama 

proses pembelajaran menulis paragraf eksposisi dengan menggunakan media 

MOL.
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Tabel 3. Instrumen Hasil Penilaian Aktivitas Pembelajaran Siswa dalam 
Menulis Paragraf Ekposisi

N
o 

Aktivitas 
yang Dinilai Indikator yang Diamati

Keterlaksanaan
S
S

SB
S
K

B
S

T
A

1
.

Kegiatan 
Awal

Menjawab salam guru dan senyum 
kepada guru



Menanggapi guru yang mengabsen 
kehadiran



Bertanya jawab tentang materi 
pelajaran yang akan diajarkan



Memperhatikan apa yang 
disampaikan oleh guru mengenai 
tujuan pembelajaran
encatat tujuan pembelajaran yang 
akan diajarkan



2 Kegiatan Inti

Tahap I Persiapan MOL
Memperhatikan materi pembelajaran 
menulis eksposisi berkaitan dengan 
penggunaan media MOL.



Menyiapkan selembar kertas putih 
polos dan bolpoin.



Memperhatikan guru dalam 
menyampaikan contoh pembelajaran 
dengan melihat gambar (objek).



Siswa bertanya tentang contoh 
pembelajaran dengan media MOL.



Tahap II. Memulai MOL
Memperhatikan gambar (objek) yang 
dibagikan guru untuk membuat 
paragraf eksposisi.



Siswa menyusun paragraf eksposisi 
sesuai dengan objek gambar yang 
dipilih.



Siswa berpikir tentang ide-ide utama 
dalam mengembangkan paragraf 
eksposisi sesuai objek yang 
digunakan.



Menambahkan lebih banyak ide 
tentang objek yang ditulis.

3

.

Kegiatan 

Akhir

Bersama guru melakukan evaluasi 
terhadap pembelajaran



Mendengarkan kesimpulan 
pembelajaran yang sudah dilakukan



Bersama guru melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran
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Keterangan:
Jika keterlaksanaan SS : Semua Siswa maka skor 4 

SB : Sebagian Besar maka skor 3
SK : Sebagian Kecil maka skor 2 
BS : Beberapa Siswa maka skor 1 
TA : Tidak Ada Siswa maka skor 0

Data tersebut diperkuat dengan instrumen aktivitas pembelajaran siswa 

yang ada di lampiran 4.

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam menulis paragraf 

eksposisi dengan menggunakan media MOL di atas, menunjukkan bahwa 

aktivitas pembelajaran siswa pada kegiatan awal dengan kriteria baik, kegiatan 

inti dengan kriteria kurang baik, dan kegiatan akhir dengan kriteria baik. Dilihat 

dari ketercapaian di atas, ada beberapa hal yang belum tercapai yang harus 

diusahakan tercapai pada siklus berikutnya. Adapun rekomendasi untuk dilakukan 

pada siklus berikutnya yaitu siswa harus lebih ditegaskan lagi dalam melaksakan 

proses pembelajaran agar hasil pembelajaran  menjadi lebih baik lagi.

4.1.2.3 Evaluasi dan Refleksi

1) Evaluasi

Setelah melaksanakan tindakan pada siklus I, data kemampuan siswa 

sebanyak 37 orang pada kelas VII C SMPN 2 Mataram dalam menulis paragraf 

eksposisi dengan media MOL belum mencapai hasil yang maksimal. Dilihat dari 

nilai rata-rata siswa yaitu 67 dengan ketuntasan belajar 20%. Berikut data hasil 

menulis siswa kelas VII C SMPN 2 Mataram dengan menggunakan media MOL.

Menerima tugas berkaitan dengan 
pembelajaran yang sudah dilakukan
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Tabel 4. Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi Siswa

No Nama Siswa

Aspek yang 
Dinilai Sk

or
Nil
ai

Keterangan

1 2 3 4

1
Adliya Syaza 
Mudrikah

4 2 3 3 12 75 TIDAK TUNTAS

2
Ahmad Hammam 
Suharmadi

4 1 4 3 12 75 TIDAK TUNTAS

3 Ahmad Syahbano 4 1 1 1 7 44 TIDAK TUNTAS

4 Aprilia Santoso 4 4 2 2 12 75 TIDAK TUNTAS

5 Aqila Tazkia Rayani 4 1 3 4 12 75 TIDAK TUNTAS

6
Arizky Farinsyah 
Pratama

4 1 1 2 8 50 TIDAK TUNTAS

7 Arymita Mecky 2 1 3 2 8 50 TIDAK TUNTAS

8 Bintang Rizki 2 2 2 2 8 50 TIDAK TUNTAS

9
Bq. Nurul Maghfira 
Agni Firdausi

4 2 3 4 13 82 TUNTAS

10
Brenda Gladystha 
Rupidara

4 3 2 2 11 69 TIDAK TUNTAS

11
Bunga Inkuni 
Sugiarta

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

12
Christofer Gavriady 
Tanara 

4 2 1 2 9 57 TIDAK TUNTAS

13
Darrel Tiga 
Simatupang

4 3 2 2 11 69 TIDAK TUNTAS

14
Dean Zebadiah 
Ananda Hartono

4 2 1 1 10 50 TIDAK TUNTAS

15
Dinda Ayu Dwi 
Ariesta

4 3 3 3 13 82 TUNTAS

16
Fernanda Wawang 
Azraqi

4 1 1 1 7 44 TIDAK TUNTAS

17
I Gde Abhi Bayu 
Pranambhawa

4 1 1 3 9 57 TIDAK TUNTAS

18
I Gede Restu 
Astikadeni

3 1 3 1 8 50 TIDAK TUNTAS

19
I Gusti Komang 
Upadhi Nirartha 

4 1 2 3 9 63 TIDAK TUNTAS
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Geramona

20
I Putu Janardana 
Wijaya

3 2 3 3 11 69 TIDAK TUNTAS

21
Ida Ayu Amara 
Puspita Rani

4 2 3 3 12 75 TIDAK TUNTAS

22
Kartika Maharani 
Kusuma Dewi

4 4 2 1 11 69 TUNTAS

23 Lalu Hulaimi Arif 3 1 1 2 7 44 TIDAK TUNTAS

24
Lalu Lesmana Dwi 
Marsyandi

3 3 3 3 12 75
TIDAK TIDAK 

TUNTAS

25
Muhammad Afif 
Rabbani

4 4 2 2 12 75 TIDAK TUNTAS

26
Muhammad Amin 
Farras Muhsyaf

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

27 Pindah sekolah P P P P P P PINDAH

28 Nanda Rizqi Amalia S S S S S S SAKIT

29 Nandini Rohmi S S S S S S SAKIT

30
Ni Nengah Prasanti 
Tarisya Dewi

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

   
31

Ni Nyoman Gita 
Tresnasari Dewi 

4 2 3 2 11 69 TIDAK TUNTAS

32
Ni Wayan Laxmi 
Kirana Juniawan

4 3 3 4 14 88 TUNTAS

33 Nurul Azzahra 4 4 2 4 14 88 TUNTAS

34
Nyoman Trysna 
Satya Kusuma

4 2 2 2 10 63 TIDAK TUNTAS

35 Putra Bimo As’Ari 3 3 3 3 12 75 TUNTAS

36
Putu Diah 
Ardhanareswari

1 1 3 3 8 50 TIDAK TUNTAS

37 Redinda Cahyani 1 1 3 3 8 50 TIDAK TUNTAS

38
Renaldy Hadny 
Maulana

1 1 1 1 4 25 TIDAK TUNTAS

Jumlah nilai ideal 140 140 140 140
20
0

229
6
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Jumlah nilai tiap aspek
12
3

80 80 80

Nilai rata-rata tiap aspek
88
%

58
%

57
%

60
%

Nilai rata-rata siswa 65,6

Nilai tertinggi
               

88 

Nilai terendah
               

25 

Jumlah siswa tuntas
               

7

Jumlah siswa tidak tuntas
               

28 

Ketuntasan belajar 20%

Keterangan :

Aspek yang dinilai: (2) Kesesuaian antara paragraf eksposisi dengan media 

MOL  (3) Struktur isi paragraf eksposisi

(4) EYD

  (5)  Diksi

Instrumen yang digunakan yaitu pedoman penilain hasil kemampuan 

menulis yang ada di lampiran 6.

a. Nilai rata-rata siswa

X =
	�	 	( )

Keterangan :

X : Nilai rata-rata siswa

� f (X) : Jumlah nilai siswa secara keseluruhan

N : Jumlah siswa

X =

= 65,6
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Nilai rata-rata siswa dalam menulis paragraf eksposisi dengan 

menggunakan media MOL pada siklus I yaitu 65,6. Jumlah siswa yang tuntas 

pada siklus I sebanyak 7 orang, sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 28 orang. Dari data tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan pada 

siklus berikutnya. 

b. Ketuntasan Belajar

KB =  P X 100
           N

Keterangan :

KB  : Ketuntasan belajar

P : Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 78

N : Jumlah siswa keseluruhan

KB =  7 X 100
           35

= 20 %

Data ketuntasan belajar siswa dalam menulis paragraf eksposisi dengan 

menggunakan media MOL pada siklus I belum mencapai hasil yang maksimal. 

Maka perlu dilakukan penyempurnaan pada siklus berikutnya.

c. Jumlah ideal

JS (X) = (jumlah siswa X nilai tertinggi tiap aspek)

= 35 X 4

=140

d. Nilai rata-rata tiap aspek

XN = AS X 100 

JS (X)

Keterangan : 
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XN : Nilai rata-rata tiap aspek

AS : Jumlah nilai tiap aspek secara keseluruhan

JS (X) : Jumlah ideal (Jumlah siswa X Nilai tertinggi tiap aspek)

1. Aspek kesesuaian paragraf dengan media MOL yang dibuat

XN = 123 X 100
  140

= 88 %

2. Aspek struktur kalimat

XN = 80 X 100
  140

= 58 %

3. Aspek diksi 

XN = 80 X 100
  140

= 57 %

4. Aspek ejaan

XN = 80 X 100
  140

= 60 %

2) Refleksi

Pelaksanaan proses pembelajaran menulis paragraf eksposisi dengan 

media MOL yang dilakukan oleh guru dan siswa pada kegiatan pendahuluan dan 

kegiatan penutup terlaksana dengan baik. Namun, kegiatan proses pembelajaran 

pada kegiatan inti terlaksana kurang baik. Ketuntasan menulis siswa mencapai 

20% dengan nilai rata-rata siswa mencapai 65,6 dengan kriteria kurang. 

Sedangkan indikator keberhasilan penelitian ini yaitu jika KB ≥ 78 siswa 
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mencapai 78-85 dengan kriteria baik. Melihat proses pembelajaran yang 

dilakukan guru dan siswa pada kegiatan inti terlaksana kurang baik dan  nilai rata-

rata siswa belum mencapai hasil yang maksimal, maka peneliti akan melakukan 

beberpa rencana perbaikan pada siklus berikutnya.

4.1.3 Siklus II

Siklus II dilaksanakan dalam  satu pertemuan 3x40 menit. Pertemuan ini 

dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2015 Pukul 09.40-11.20. Pada pertemuan itu, 

guru melaksanakan proses pembelajaran. Siklus ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.

4.1.3.1 Perencanaan

Perencanaan tindakan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu proses 

dan hasil pembelajaran. Adapun rencana tindakan tersebut sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan pada siklus I, rencana yang 

dilakukan peneliti meliputi: 1) mempelajari kurikulum. Dalam kurikulum 2013, 

hal yang harus dipelajari peneliti adalah mempelajari kompetensi inti, kompetensi 

dasar,  indikator dan materi pembelajaran;  2) mempelajari kompetensi inti dan 

kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia, dimana di dalam kompetensi 

inti akan mencoba menyaji ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan media MOL yang digunakan. 

Sedangkan kompetensi dasar mata pelajaran, peneliti mempelajari bagaimana 

menyusun paragraf eksposisi sesuai struktur dan langkah menyusun paragraf 
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eksposisi dengan media MOL; 3) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), dimana peneliti akan membuat RPP dengan memperhatikan KI, KD, 

Indikator, tujuan pe,mbelajaran, materi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, 

sumber balajar, media pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. 

RPP tersebuat akan dijadikan pedoman gru dalam mengajar; 4) mempersiapkan 

media pembelajaran. Peneliti akan memberikan smengajak langsung siswa ke 

perpustakaan perpustakaan untuk dijadikan media MOL ; 5) mempersiapkan 

instrumen penilaian berdasarkan model pembelajaran yang menggunakan media 

MOL. Peneliti akan membuat penilaian hasil karya siswa dengan memperhatikan 

kesesuaian tulisan dengan media MOL, struktur paragraf eksposisi, diksi dan 

EYD; 6) mempersiapkan lembar observasi terhadap proses pembelajaran yang 

menggunakan media tersebut. Peneliti membuat lembar observasi untuk guru dan 

siswa sesuai langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah dibuat dalam 

RPP yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup; 

7)  membuat Lembar Kerja Siswa (LKS). Peneliti akan membuat lembar tes, 

diman tes tersebut meminta siswa membuat paragraf eksposisi sesuai dengan 

gambar (objek) yang dilihat.

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan

Tindakan siklus II dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 Pukul 

09.40-11.20. Pelaksanaan tindakan dengan media MOL dibagi menjadi empat 

tahap yaitu tahap awal, tahap retensi, tahap reproduksi, dan tahap motivasi. 

Berikut rincian keempat tahap tersebut: 1). Tahap awal. Pada tahap ini, guru 

membuka pelajaran dengan memberikan salam, doa dan mengabsen siswa.  ; 2). 

Tahap retensi. Pada tahap ini, untuk memancing keaktifan siswa atau 
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memfokuskan perhatian peserta didik, guru bertanya jawab tentang garis besar

materi yang sedang dibahas. Guru menyampaikan materi menulis paragraf  

eksposisi yang sudah dilakukan pada pertemuan I dengan media MOL; 3). Tahap 

reproduksi. Pada tahap ini, siswa membuat paragraf eksposisi dengan 

memperbaiki paragraf yang sudah dibuat pada siklus I dengan siswa diajak 

langsung melihat objek; 4). Tahap motivasi. Pada tahap ini, guru memberikan 

masukan terhadap hasil menulis siswa dan menilai sesuai indikator penilaian yang 

sudah disiapkan. Untuk menutup pembelajaran, guru memberikan motivasi terkait 

hasil menulis agar  menjadi lebih baik.

4.1.3.3 Observasi 

1) Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran

Pada siklus II, diawal pembelajaran observer/guru bahasa Indonesia 

melakukan observasi terhadap persiapan peneliti dalam pelaksanakan 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan 100 % persiapan dan perencanaan 

dapat dicapai dengan baik. Dari 7 indikator yang diamati, semua indikator 

tercapai dengan baik.

Tabel 1. Data hasil observasi perencanaan pembelajaran

No Indikator Yang Diamati
Keterlaksanaan

T TT
1. Mempelajari kurikulum 
2. Mempelajari kompetensi dasar mata pelajaran 

bahasa Indonesia


3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP)



4. Mempersiapkan instrumen penilaian berdasarkan 
model pembelajaran yang menggunakan media 
MOL



5. Mempersiapkan lembar observasi terhadap proses 
pembelajaran yang menggunakan metode tersebut.



6. Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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7. Mempersiapkan media pembelajaran 
Jumlah Ketercapaian 7 0

Ketercapaian Komponen 100 %
Kualitas Ketercapaian 100 %

Keterangan:

T : Terlaksana

TT : Tidak Terlaksana

Berdasarkan data hasil observasi perencanaan pembelajaran di atas, maka 

terdapat peningkatan dari sebelumnya 80% menjadi 100 %. Maka hal-hal yang 

sudah dicapai harus terus dipertahankan agar guru lebih maksimal dalam 

melakukan persiapan pembelajaran.

2) Kegiatan Guru

Selama pelaksanaan pembelajaran, observer melakukan pengamatan pada 

peneliti untuk mengetahui kekurangan dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Berikut data hasil observasi aktivitas guru dalam pembelajaran menulis paragraf 

eksposisi dengan menggunakan metode MOL.

Tabel 2. Hasil Instrumen Aktivitas Pembelajaran Guru dalam Menulis 
Paragraf Eksposisi

Aspek yang 
dinilai

Indikator yang Diamati Ya/Tidak
Sk
or 

Pelaksanaan 
Pembelajaran

Pertemuan ke-1

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

Guru menyapa siswa
Guru mengajak siswa berdoa, 
memeriksa daftar hadir siswa, 
dan mengkondisikan siswa agar 
siap menerima pelajaran.

Ya 

Ya 4

Guru menyiapkan media dan 
sumber belajar

Ya

Menyampaikan tujuan 
pembelajaran

Ya

Kegiatan Inti (60 menit)
Tahap III. Mengembangkan Ya 
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eksposisi berdasarkan media 
MOL
Mengkoordinir siswa 
menyiapkan kertas putih polos 
dan bulpoin.
Memandu siswa mencermati 
tugas pada pertemuan pertama 
yang telah dibuat pada tahapan 
II. Kemudian mengkordinir 
siswa keluar kelas untuk 
melihat objek sesuai pada 
gambar yang sudah dibuat pada 
pertemuan 1.

Ya

4

Mengarahkan siswa untuk 
melakukan finalisasi objek 
langsung (memperbaiki 
penulisan,EYD dll).

Ya

Tahap IV. Review Eksposisi
Memandu siswa dalam 
melakukan review paragraf 
eksposisi melalui persentasi.

Ya 

4Memandu siswa memperbaiki 
ide berdasarkan hasil review.

Ya

Memandu siswa memperbaiki 
mekanisme penulisan paragraf 
eksposisi berdasarkan hasil 
review

Ya

Menulis paragraf eksposisi utuh 
berdasarkan hasil review

Ya

Kegiatan Penutup (10 menit) Ya 
Bersama siswa melakukan 
evaluasi terhadap pembelajaran.

Ya 

Menyimpulkan pembelajaran 
yang sudah dilakukan.

Ya 

Bersama siswa melakukan 
refleksi terhadap pembelajaran.

Ya 

Memberikan tugas kepada 
siswa berkaitan dengan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan

Ya 

Keterangan: 

Skor 4 jika 4 indikator terlaksana

Skor 3 jika 3 indikator terlaksana

Skor 2 jika 2 indikator terlaksana
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Skor 1 jika 1 indikator terlaksana

Data tersebut diperkuat dengan instrumen aktivitas pembelajaran guru 

yang ada di lampiran 3.

Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap tindakan siklus II, 

diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan 

sampai kegiatan penutup tercapai dengan sangat baik. Pelaksanaan tindakan 

pembelajaran mengalami peningkatan dari sebelumnya kegiatan  penutup 

mencapai kriteria cukup pada siklus I menjadi kriteria sangat baik pada siklus II.

3). Kegiatan Siswa

Selama pelaksanaan pembelajaran, selain observer melakukan pengamatan 

pada peneliti untuk mengetahui kekurangan dalam pembelajaran yang dilakukan. 

Observer juga melakukan pengamatan pada siswa. Berikut data hasil observasi 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis paragraf eksposisi dengan 

menggunakan media MOL.

Tabel 3. Data hasil observasi aktivitas siswa
Pertemuan ke-2
N
o

Aktivitas 
yang dinilai Indikator yang Diamati

Keterlaksanaan

SS SB
SK BS T

A

1.
Kegiatan 

Awal

Menjawab salam guru dan 
senyum kepada guru



Menanggapi guru yang 
mengabsen kehadiran



Bertanya jawab tentang 
materi pelajaran yang akan 
diajarkan



Memperhatikan apa yang 
disampaikan oleh guru 
mengenai tujuan 
pembelajaran dan mencatat 
tujuan pembelajaran yang 
akan diajarkan
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Kegiatan Inti

Tahap III Mengembangkan paragraf eksposisi 
berdasarkan media MOL

Menyiapkan selembar kertas 
putih polos dan bulpoin.



Mencermati tugas yang 
dibuat siswa pada pertemuan 
pertama yang telah dibuat 
pada tahapan II. Kemudian 
keluar kelas untuk melihat 
langsung objek yang sama 
pada contoh gambar pada 
pertemuan 1.



Melakukan finalisasi 
(memperbaiki penulisan 
berdasarkan EYD, dll)



Mengembangkan susunan 
paragraf eksposisi utuh sesuai 
struktur paragraf eksposisi.



Tahap IV Review eksposisi
Melakukan review eksposisi 
melalui persentasi dalam 
kelompok



Memperbaiki ide berdasarkan 
hasil review eksposisi



Memperbaiki mekanisme 
penulisan ekpsosisi 
berdasarkan hasil review.



Menulis paragraf eksposisi 
utuh berdasarkan hasil review 
paragraf eksposisi.



3.
Kegiatan 

Akhir

Bersama guru melakukan 
evaluasi terhadap 
pembelajaran



Mendengarkan kesimpulan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan



Menerima tugas berkaitan 
dengan pembelajaran yang 
sudah dilakukan



Bersama guru melakukan 
refleksi terhadap 
pembelajaran



Keterangan:
Jika keterlaksanaan SS : Semua Siswa maka skor 4 dengan kriteria Sangat Baik

SB : Sebagian Besar maka skor 3 dengan kriteria Baik
SK : Sebagian Kecil maka skor 2 dengan kriteria Cukup
BS : Beberapa Siswa maka skor 1 dengan kriteria Kurang
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TA : Tidak Ada Siswa maka skor 0 dengan kriteria 
sangat Kurang

Data tersebut diperkuat dengan instrumen aktivitas pembelajaran siswa 

yang ada di lampiran 4.

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas siswa dalam menulis paragraf 

eksposisi dengan menggunakan media MOL di atas, menunjukkan bahwa 

aktivitas pembelajaran siswa meningkat. Siklus I menunjukkan kegiatan awal 

dengan kriteria sangat baik, kegiatan inti dengan kriteria sangat baik, dan kegiatan 

akhir dengan kriteria sangat baik.

4.1.3.3 Evaluasi dan Refleksi

1) Evaluasi

Data kemampuan menulis siswa sebanyak 36 orang yang diperoleh setelah 

melaksanakan penilaian terhadap kemampuan menulis dengan menerapkan 

penggunaan media MOL pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram 

disajikan dalam bentuk tabel hasil kemampuan menulis siswa berikut.

Tabel 1. Tabel Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Eksposisi Siswa

No Nama Siswa

Aspek yang Dinilai
Sk
or

Nilai Keterangan

1 2 3 4

1
Adliya Syaza 
Mudrikah

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

2
Ahmad Hammam 
Suharmadi

4 2 3 3 12 75 TIDAK 
TUNTAS

3 Ahmad Syahbano 4 4 2 3 13 82 TUNTAS

4 Aprilia Santoso 4 3 4 3 14 88 TUNTAS
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5 Aqila Tazkia Rayani 3 3 4 3 13 82 TUNTAS

6
Arizky Farinsyah 
Pratama

4 4 3 4 15 94 TUNTAS

7 Arymita Mecky 4 3 3 3 13 82 TUNTAS

8 Bintang Rizki 3 3 3 2 11 69
TIDAK 

TUNTAS

9
Bq. Nurul Maghfira 
Agni Firdausi

4 3 3 4 14 88 TUNTAS

10
Brenda Gladystha 
Rupidara

3 3 2 2 10 63
TIDAK 

TUNTAS

11
Bunga Inkuni 
Sugiarta

3 4 3 3 13 82 TUNTAS

12
Christofer Gavriady 
Tanara 

3 3 2 2 10 63 TIDAK 
TUNTAS

13
Darrel Tiga 
Simatupang

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

14
Dean Zebadiah 
Ananda Hartono

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

15
Dinda Ayu Dwi 
Ariesta

4 4 4 3 15 94 TUNTAS

16
Fernanda Wawang 
Azraqi

4 3 3 3 14 88 TUNTAS

17
I Gde Abhi Bayu 
Pranambhawa

3 3 3 2 11 69
TIDAK 

TUNTAS

18
I Gede Restu 
Astikadeni

3 2 3 2 10 63 TIDAK 
TUNTAS

19
I Gusti Komang 
Upadhi Nirartha 
Geramona

4 3 3 3 13 82 TUNTAS

20
I Putu Janardana 
Wijaya

2 2 3 3 10 63 TIDAK 
TUNTAS

21
Ida Ayu Amara 
Puspita Rani

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

22
Kartika Maharani 
Kusuma Dewi

4 3 3 3 13 82 TUNTAS

23 Lalu Hulaimi Arif 3 2 2 2 9 57 TIDAK 
TUNTAS

24
Lalu Lesmana Dwi 
Marsyandi

4 3 3 3 13    82 TUNTAS

25
Muhammad Afif 
Rabbani

4 4 3 3 14 88 TUNTAS
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26
Muhammad Amin 
Farras Muhsyaf

4 4 3 2 13 82 TUNTAS

27 Pindah sekolah P P P P P P PINDAH

28 Nanda Rizqi Amalia 4 4 3 3 14 88 TUNTAS

29 Nandini Rohmi 4 4 3 4 14 94 TUNTAS

30
Ni Nengah Prasanti 
Tarisya Dewi

4 4 3 3 14 88 TUNTAS

   31
Ni Nyoman Gita 
Tresnasari Dewi 

4 3 3 3 13 82 TUNTAS

32
Ni Wayan Laxmi 
Kirana Juniawan

4 3 3 3 13 82 TUNTAS

33 Nurul Azzahra 3 4 3 3 13 82 TUNTAS

34
Nyoman Trysna 
Satya Kusuma

4 3 2 2 11 69
TIDAK 

TUNTAS

35 Putra Bimo As’Ari 4 3 3 3 13 82 TUNTAS

36
Putu Diah 
Ardhanareswari

4 4 3 4 15 94 TUNTAS

37 Redinda Cahyani 2 2 2 2 8 50 TUNTAS

38
Renaldy Hadny 
Maulana

3 2 2 2 9 57
TIDAK 

TUNTAS

Jumlah nilai ideal 144 144 144 144 493 2938

Jumlah nilai tiap aspek 134 120 107 105

Nilai rata-rata tiap aspek
93
%

83
%

74
%

73
%

Nilai rata-rata siswa 79,40

Nilai tertinggi 94                

Nilai terendah 50               

Jumlah siswa tuntas 27               

Jumlah siswa tidak tuntas 10                



53

Ketuntasan belajar 77,14%

Keterangan :

Aspek yang dinilai: (1) Kesesuaian antara paragraf eksposisi dengan media 

MOL  (2) Struktur isi paragraf eksposisi

(3) EYD

  (4)  Diksi

a. Nilai rata-rata siswa

X =
	�	 	( )

Keterangan :

X : Nilai rata-rata siswa

� f (X) : Jumlah nilai siswa secara keseluruhan

N : Jumlah siswa

X = 2938
             37 

= 79,40

Nilai rata-rata siswa dalam menulis paragraf eksposisi dengan 

menggunakan media MOL pada siklus II yaitu 79,40. Jumlah siswa yang tuntas 

pada siklus II sebanyak 27 orang, sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 9 orang. Dari data tersebut maka penggunaan media MOL dapat 

meningkatkan kemampuan menulis paragraf eksposisi pada siswa kelas VII C 

SMP Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2015/2016.

b. Ketuntasan Belajar

KB =  P X 100
           N

Keterangan :
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KB  : Ketuntasan belajar

P : Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 78

N : Jumlah siswa keseluruhan

KB =  27 X 100
           37

= 77,14 %

Data ketuntasan belajar siswa dalam menulis paragraf eksposisi dengan 

menggunakan media MOL pada siklus II sudah lebih baik dari siklus sebelumnya.

c. Jumlah ideal

JS (X) = (jumlah siswa X nilai tertinggi tiap aspek)

= 36 X 4

=144 

d. Nilai rata-rata tiap aspek

XN = AS X 100 
JS (X)

Keterangan : 

XN : Nilai rata-rata tiap aspek

AS : Jumlah nilai tiap aspek secara keseluruhan

JS (X) : Jumlah ideal (Jumlah siswa X Nilai tertinggi tiap aspek)

1. Aspek kesesuaian paragraf dengan media MOL yang dibuat

XN = 134 X 100
  144

= 93 %
2. Aspek struktur kalimat



55

XN = 120 X 100
  144

= 83 %

3. Aspek diksi 

XN = 107 X 100
  144

= 74 %
4. Aspek ejaan

XN = 105 X 100
  144

= 73 %

2). Refleksi

Kemampuan menulis paragraf eksposisi siswa dengan penggunaan media 

MOL pada siklus II bisa dikatakan sudah berhasil. Dilihat dari indikator 

keberhasilan penelitian ini yaitu jika KB ≥ 78 siswa mencapai 78-80 dengan 

kriteria baik. Untuk siklus berikutnya bisa dihentikan. Akan tetapi, ada beberapa 

rekomendasi yang harus dilakukan yaitu guru harus tetap memberikan perhatian 

dan motivasi lebih kepada siswa yang belum mencapai nilai tuntas, indikator yang 

sudah tercapai agar dipertahankan pada pembelajaran berikutnya.

4.2 Pembahasan

Dalam melaksanakan tindakan selama pembelajaran berlangsung, 

observer/ guru mata pelajaran mengamati peneliti dalam tiap siklus yang 

dilaksanakan. Maka, didapat data hasil observasi berikut :

4.2.1 Data observasi kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus I dan II
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Data hasil observasi aktivitas guru disajikan dalam tabel 4.2.1 dan grafik 

4.2.1 berikut ini:

Tabel. 4.2.1 Data hasil observasi aktivitas guru pada siklus I dan II

Dari data pelaksanaan tindakan guru di atas, pada siklus I pelaksanaan 

tindakan guru mencapai 80 % dengan kriteria sangat baik. Hanya saja guru kurang  

memperhatikan LKS pada pembelajaran yang berlangsung.

Sedangkan, pada siklus II pelaksanaan tindakan guru mencapai 100 % 

dengan kriteria sangat baik. Pada siklus II tindakan pelaksanaan sudah lebih baik 

dari sebelumnya.

Dari data pada siklus I dan siklus II pada pelaksanaan pembelajaran 

menulis paragraf eksposisi dengan menggunakan media MOL mengalami 

peningkatan yaitu dari 80 % pada siklus I menjadi 100 % pada siklus II. Adapun 

hasil pelaksanaan tindakan disajikan pada grafik 4.2.1 berikut.

Grafik 4.2.1 Data hasil observasi aktivitas guru pada siklus I dan II

4.2.2 Data hasil observasi kegiatan siswa pada siklus I dan II

NO Tindakan Pelaksanaan Tindakan Kriteria
1 Siklus I 80% Sangat Baik
2 Siklus II 100 % Sangat Baik
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Selama proses pembelajaran berlangsung, observer/ guru mata pelajaran 

mengamati perilaku siswa dalam tiap siklus yang dilaksanakan. Maka, didapat 

data hasil observasi aktivitas siswa yang disajikan dalam tabel 4.2.2 dan grafik 

4.2.2 berikut ini.

Tabel. 4.2.2 Data hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I dan II

Dari data hasil observasi perilaku siswa pada tiap siklus di atas, pada 

siklus I perilaku siswa mencapai 80 % dengan kriteria sangat baik, hanya saja 

siswa harus lebih ditegaskan lagi dalam melaksakan proses pembelajaran agar 

hasil pembelajaran  menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan, pada siklus II perilaku siswa  mencapai 9 % dengan kriteria 

sangat baik. Pada siklus II perilaku siswa sudah lebih baik dari sebelumnya. Dari 

data pada siklus I dan siklus II pada perilaku siswa dalam menulis paragraf 

eksposisi dengan menggunakan media MOL mengalami peningkatan yaitu dari 80 

% pada siklus I menjadi 99 % pada siklus II. Adapun hasil pelaksanaan tindakan 

disajikan pada grafik 4.2.2 berikut.

Grafik 4.2.2 Hasil Observasi Kegiatan Siswa Pada siklus I dan II

4.2.3 Hasil belajar siswa rata-rata pada siklus I dan siklus II
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NO Tindakan Perilaku Siswa Kriteria
1 Siklus I 80 % Sangat Baik
2 Siklus II 99 % Sangat Baik
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Hasil belajar siswa rata-rata pada siklus I diperoleh hasil belajar siswa 

rata-rata menjadi 65,6 dan pada siklus II diperoleh hasil belajar siswa rata-rata 

79,40. Hasil belajar siswa rata-rata pada siklus I dan siklus II disajikan pada tabel 

4.2.3 dan grafik 4.2.3 berikut.

Tabel 4.2.3 Hasil belajar siswa rata-rata pada siklus I siklus II

Grafik 4.2.3 Hasil belajar rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II

Berdasarkan hasil penelitian tindakan yang sudah dilakukan pada siswa 

kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram dengan penggunaan media MOL dalam 

menulis paragraf eksposisi siswa pada dua siklus, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penggunaan media MOL telah berhasil meningkatkan proses dan hasil 

belajar pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 

2015/2016. Proses belajar siswa dengan menggunakan media MOL meningkat 
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NO Nama Siswa
Tindakan

Skor
Siklus I Siklus II

1 Bq. Nurul Maghfira A.F 82 88
2 Dinda Ayu Dwi Ariesta 82 94
3 Ni Nengah Prasanti 88 88
4 Ahmad Syahbano 44 82
5 Putu diah ardhanareswari 50 94
6. Fernanda Wawang 50 94

Nilai rata-rata 66 90
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dari 80 % menjadi 99 %. Sedangkan hasil belajar siswa meningkat dari nilai rata-

rata siswa 65,6 menjadi 79,40.

Siklus I Siklus II

Rata-rata tiap 
aspek

Nilai 
rata-
rata 
siswa

Ketuntasan 
Belajar

Rata-rata tiap 
aspek

Nilai 
rata-rata 

siswa

Ketun
tasan 
Belaja

r
Kesesuaian 
paragraf 
dengan 
media MOL

88%

65,6 20 %

93%

79,40
77,14 

%
Struktur 
paragraf 58% 83%

Diksi
57% 74%

Ejaan 60% 73%

Berdasarkan hasil menulis paragraf eksposisi siswa di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil menulis paragraf eksposisi siswa mengalami 

peningkatan pada masing-masing aspek yang dinilai sebagai berikut.

Berdasarkan hasil menulis paragraf eksposisi siswa di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil menulis paragraf eksposisi siswa mengalami 

peningkatan pada masing-masing aspek yang dinilai yaitu : 1) Kesesuaian 

paragraf dengan media MOL pada siklus I mencapai  88% dengan kriteria sangat 

baik meningkat menjadi 93 % dengan kriteria sangat baik.; 2) struktur paragraf 

eksposisi pada siklus siklus I mencapai  58% dengan kriteria kurang baik 

meningkat menjadi 83 % dengan kriteria sangat baik; 3) aspek diksi pada siklus I 

mencapai  57% dengan kriteria kurang baik meningkat menjadi 74 % dengan 

kriteria baik; 4) aspek EYD pada siklus I mencapai  60% dengan kriteria kurang 

baik meningkat menjadi 73 % dengan kriteria baik. Hasil kemampuan menulis 

paragraf eksposisi siswa juga disajikan pada  grafik 4.3 berikut.
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Grafik 4.3 Data Hasil Kemampuan Menulis Paragraf Ekpsosisi Siswa Pada 
siklus 

Peningkatan tersebut tidak terlepas dari tindakan kerjasama guru, siswa, 

dan sarana yang mendukung. Dalam proses pembelajaran menulis paragraf 

ekspsosisi siswa, guru selalu memperhatikan hal-hal kecil selama proses 

pembelajaran berlangsung yaitu seperti media pembelajaran dan lain sebagainya. 

Penggunaan mengembangkan ide-ide siswa secara rinci. MOL dapat bekerja 

dengan baik karena apa yang akan ditulis ke dalam sebuah paragraf dapat dengan 

mudah dilakukan dengan ide-ide yang didapat dari objek yang dapat dilihat secara 

langsung. 

Meskipun penelitian ini berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis paragraf eksposisi, namun dalam penelitian ini, peneliti menyadari 

banyak terdapat kekurangan. Untuk itu,  perlu tindakan yang lebih lanjut dari guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia yang bersangkutan agar proses pembelajaran dan 

hasil belajar siswa dapat terus meningkat.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil meningkatkan kemampuan 

menulis paragraf eksposisi pada siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram 

dengan penerapan media Menulis Objek Langsung (MOL). Hal ini dapat 

dibuktikan dengan peningkatan proses dan hasil belajar siswa. Pada siklus I 

aktivitas pembelajaran guru mencapai 80 % meningkat menjadi 100 % pada siklus 

II. Pada siklus I aktivitas belajar siswa mencapai 80 % meningkat menjadi 99% 

pada siklus II. Dan perolehan hasil belajar rata-rata siswa pada siklus I mencapai 

65,6 meningkat menjadi 79,16 pada siklus II  dengan ketuntasan belajar 78. Dari 

data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru mengalami 

peningkatan sebanyak 20%, aktivitas belajar siswa meningkat sebanyak 19% dan 

perolehan hasil belajar siswa meningkat sebanyak 13,56%. Penggunaan media 

MOL terbukti dapat meningkatkan kemampuan menulis paragraf eksposisi pada 

siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Mataram tahun pelajaran 2015/2016.

5.2 Saran 

1. Penggunaan media MOL dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 

menulis paragraf eksposisi. Oleh karena itu, disarankan kepada guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia agar menerapkan model pembelajaran menulis 

paragraf eksposisi dengan media MOL. 
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2. Para guru hendaknya menerapkan metode maupun media pembelajaran yang 

inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih 

senang dan bersemangat dalam belajar.

3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau referensi 

dalam penelitian berikutnya untuk penggunaan media yang sama. 

Mengingat, penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran 

dan kritik sangat peneliti butuhkan untuk perbaikan.
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Lampiran 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS 1

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Mataram
Mata Pelajaran       : Bahasa Indonesia
Kelas/ Semester : VII/2
Materi Pokok : Paragraf Eksposisi
Alokasi Waktu               : 4 x 40 menit  (2 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No
.

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

1. 1.2   Menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang
Maha Esa sebagai sarana 
memahami informasi lisan dan 
tulis

1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 
dalam berkomunikasi lisan maupun 
tulisan

2. 2.2 Memiliki perilaku percaya diri dan 
tanggung jawab dalam membuat 
tanggapan pribadi atas karya 
budaya masyarakat Indonesia yang 
penuh makna

2.2.1 Percaya diri dalam menanggapi hasil 
persentasi

2.2.2 Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan 
tugas 

3. 4.2 Menyusun paragraf eksposisi 
baik   secara lisan maupun tulisan

4.2.1 Menyusun paragraf eksposisi sesuai 
langkah-langkah menyusun paragraf 
eksposisi

C. Tujuan Pembelajaran   

Pertemuan ke-1
Melalui pembelajaran media MOL peserta didik dapat menyusun paragraf eksposisi 
berdasarkan struktur paragraf eksposisi dengan benar.
Pertemuan ke-2
Melalui pembelajaran media MOL peserta didik dapat mengembangkan paragraf eksposisi 
berdasarkan revisi yang telah dilakukan dengan tepat.
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D. Materi Pembelajaran  

Pertemuan ke-1
Langkah-langkah menyusun paragraf eksposisi berdasarkan penggunaan media objek 
langsung (MOL).
Pertemuan ke-2
Mengembangkan paragraf eksposisi berdasarkan media MOL yang dibuat.

E. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan: Saintifik

F. Sumber Belajar
 Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP/M.Ts. Kelas VII. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 60 s.d 110
 Internet dan media massa

G. Media Pembelajaran

Media : Menulis Objek Langsung (MOL)

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Tahap Pembelajaran Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
Pendahuluan (10 menit) 1. Guru menyapa siswa.

2. Mengajak siswa berdoa, 
memeriksa daftar hadir 
siswa, dan 
mengkondisikan siswa 
agar siap menerima 
pembelajaran.

3. Menyiapkan media dan 
sumber belajar.

4. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran.

1. Menjawab salam dan 
senyum kepada guru.

2. Siswa berdoa dan 
kemudian menanggapi 
guru yang mengabsen 
kehadiran.

3. Bertanya jawab tentang 
materi pelajaran yang 
akan diajarkan.

4. Memperhatikan apa yang 
akan disampaikan oleh 
guru mengenai tujuan 
pembelajaran.

5. Mencatat tujuan 
pembelajaran yang akan 
diajarkan.

Inti (60 menit) Tahap Persiapan MOL
1. Menyampaikan materi 

pembelajaran menulis 
eksposisi berkaitan 
dengan penggunaan 
media MOL.

2. Mengkoordinir siswa 
menyiapkan selembar 

Tahap Persiapan MOL
1. Memperhatikan materi 

pembelajaran menulis 
eksposisi berkaitan 
dengan penggunaan 
media MOL.

2. menyiapkan selembar 
kertas putih polos dan 
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kertas putih polos dan 
bulpoin.

3. Memberikan contoh 
tentang pembelajaran 
dengan media MOL.

4. Mendorong siswa 
bertanya tentang contoh 
pembelajaran dengan 
media MOL.
Tahap Memulai MOL

1. Meminta siswa melihat 
gambar (objek) dalam 
menyusun paragraf 
eksposisi. Sebagai contoh 
gambar tentang 
perpustakaan.

2. Meminta siswa membuat 
paragraf eksposisi dengan 
berpatokan pada gambar 
(objek) yang dilihat.

3. Memandu siswa berpikir 
tentang ide utama yang 
akan ditulis. Sebagai 
contoh, tentang 
perpustakaan, apa itu 
perpustakaan?, apa saja 
yang terdapat pada 
perpustakaan?, apa saja 
fungsi dan manfaat 
perpustakaan?.

4. Memandu siswa dalam 
menambahkan lebih 
banyak ide-ide tentang 
objek yang akan ditulis.

bulpoin.
3. Memperhatikan contoh 

tentang pembelajaran 
dengan media MOL.

4. Siswa bertanya tentang 
contoh pembelajaran 
dengan media MOL.

Tahap Memulai MOL
1. Memperhatikan gambar 

(objek) yang dibagikan 
guru untuk membuat 
paragraf eksposisi.

2. Siswa memulai untuk 
membuat paragraf 
eksposisi dengan 
berpatokan pada gambar 
yang sudah dibagikan.

3. Siswa berpikir tentang 
ide-ide utama tentang 
gambar yang dilihat.

4. Menambahkan lebih 
banyak ide tentang objek 
yang ditulis.

Penutup (10 menit) 1. Bersama siswa 
melakukan evaluasi 
terhadap pembelajaran.

2. Menyimpulkan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan.

3. Bersama siswa 
melakukan refleksi.

4. Memberikan tugas kepada 
siswa berkaitan dengan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan.

1. Bersama guru melakukan 
evaluasi terhadap 
pembelajaran.

2. Mendengarkan 
kesimpulan pembelajaran 
yang sudah dilakukan.

3. Bersama guru melakukan 
refleksi terhadap 
pembelajaran.

4. Menerima tugas dari guru 
yang berkaitan dengan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan.
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I. Penilaian

1. Sikap siswa dalam pembelajaran menyusun paragraf eksposisi
a. Teknik Penilaian: Observasi
b. Bentuk Instrumen: Lembar Observasi

2. Hasil belajar siswa
a. Teknik Penilaian: Tes
b. Bentuk Instrumen: Uraian

                                         Mataram, 20 Agustus 2015

Guru Bahasa Indonesia
SMPN 2 Mataram

Dra. Ni Made Kembar Sailantini, Mpd
NIP. 196312311984112132

Mahasisiwa

Ni Ketut Ayu Kartikawati
NIM.E1C111075

Mengetahui

Kepala SMPN 2 Mataram

Dr. H. Mohammad Zulkifli, S. Pd, M.Pd

NIP. 195808151980031031
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Lampiran 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS 2

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Mataram
Mata Pelajaran       : Bahasa Indonesia
Kelas/ Semester : VII/2
Materi Pokok : Paragraf Eksposisi
Alokasi Waktu               : 4 x 40 menit  (2 x pertemuan)

J. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata.

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori.

K. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No
.

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3. 1.2   Menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa sebagai sarana 
memahami informasi lisan dan 
tulis

3.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia 
dalam berkomunikasi lisan maupun 
tulisan

4. 2.3 Memiliki perilaku percaya diri dan 
tanggung jawab dalam membuat 
tanggapan pribadi atas karya 
budaya masyarakat Indonesia yang 
penuh makna

2.2.3 Percaya diri dalam menanggapi hasil 
persentasi

2.2.4 Selalu tepat waktu dalam menyelesaikan 
tugas 

3. 4.2 Menyusun paragraf eksposisi 
baik   secara lisan maupun tulisan

4.2.2 Menyusun paragraf eksposisi sesuai 
langkah-langkah menyusun paragraf 
eksposisi

L. Tujuan Pembelajaran   

Pertemuan ke-1
Melalui pembelajaran media MOL peserta didik dapat menyusun paragraf eksposisi 
berdasarkan struktur paragraf eksposisi dengan benar.
Pertemuan ke-2
Melalui pembelajaran media MOL peserta didik dapat mengembangkan paragraf eksposisi 
berdasarkan revisi yang telah dilakukan dengan tepat.
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M. Materi Pembelajaran  

Pertemuan ke-1
Langkah-langkah menyusun paragraf eksposisi berdasarkan penggunaan media objek 
langsung (MOL).
Pertemuan ke-2
Mengembangkan paragraf eksposisi berdasarkan media MOL yang dibuat.

N. Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan: Saintifik

O. Sumber Belajar
 Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP/M.Ts. Kelas VII. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 60 s.d 110
 Internet dan media massa

P. Media Pembelajaran

Media : Menulis Objek Langsung (MOL)

Q. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Tahap Pembelajaran Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
Pendahuluan (10 menit) 5. Guru menyapa siswa.

6. Mengajak siswa berdoa, 
memeriksa daftar hadir 
siswa, dan 
mengkondisikan siswa 
agar siap menerima 
pembelajaran.

7. Menyiapkan media dan 
sumber belajar.

8. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran.

6. Menjawab salam dan 
senyum kepada guru.

7. Siswa berdoa dan 
kemudian menanggapi 
guru yang mengabsen 
kehadiran.

8. Bertanya jawab tentang 
materi pelajaran yang 
akan diajarkan.

9. Memperhatikan apa yang 
akan disampaikan oleh 
guru mengenai tujuan 
pembelajaran.

10. Mencatat tujuan 
pembelajaran yang akan 
diajarkan.

Inti (60 menit) Mengembangkan Eksposisi 
berdasarkan MOL
1. Memandu siswa 

mencermati tugas pada 
pertemuan pertama yang 
telah dibuat pada tahapan 
II.

2. Mengkoordinir siswa 

Mengembangkan Eksposisi 
berdasarkan MOL
5. Memperhatikan siswa 

mencermati tugas pada 
pertemuan pertama yang 
telah dibuat pada tahapan 
II.

6. Siswa keluar kelas untuk 
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keluar kelas untuk melihat 
objek yang sama seperti 
gambar yang telah dibuat 
pada pertemuan I.

3. Mengarahkan siswa untuk 
melakukan finalisasi 
objek langsung 
(memperbaiki penulisan, 
EYD dll).

4. Memandu siswa 
mengembagkan eksposisi 
utuh berdasarkan struktur 
paragraf eksposisi.

Review MOL
5. Memandu siswa 

melakukan review 
eksposisi melalui 
presentasi.

6. Memandu siswa 
memperbaiki ide 
berdasarkan hasil review.

7. Memandu siswa 
memperbaiki mekanisme 
penulisan paragraf 
eksposisi berdasarkan 
hasil review.

8. Guru meminta siswa 
menulis eksposisi utuh 
berdasarkan hasil review.

melihat objek yang sama 
seperti gambar yang telah 
dibuat pada pertemuan I.

7. Siswa melakukan 
finalisasi objek langsung 
(memperbaiki penulisan, 
EYD dll).

8. siswa mengembagkan 
eksposisi utuh 
berdasarkan struktur 
paragraf eksposisi.

Review MOL
5. siswa melakukan review 

eksposisi melalui 
presentasi.

6. Siswa memperbaiki ide 
berdasarkan hasil review.

7. siswa memperbaiki 
mekanisme penulisan 
paragraf eksposisi 
berdasarkan hasil review.

8. Siswa menulis eksposisi 
utuh berdasarkan hasil 
review.

Penutup (10 menit) 5. Bersama siswa 
melakukan evaluasi 
terhadap pembelajaran.

6. Menyimpulkan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan.

7. Bersama siswa 
melakukan refleksi.

8. Memberikan tugas kepada 
siswa berkaitan dengan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan.

5. Bersama guru melakukan 
evaluasi terhadap 
pembelajaran.

6. Mendengarkan 
kesimpulan pembelajaran 
yang sudah dilakukan.

7. Bersama guru melakukan 
refleksi terhadap
pembelajaran.

8. Menerima tugas dari guru 
yang berkaitan dengan 
pembelajaran yang sudah 
dilakukan.

R. Penilaian

1. Sikap siswa dalam pembelajaran menyusun paragraf eksposisi
a. Teknik Penilaian: Observasi
b. Bentuk Instrumen: Lembar Observasi
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2. Hasil belajar siswa
a. Teknik Penilaian: Tes
b. Bentuk Instrumen: Uraian

                                         Mataram, 20 Agustus 2015

Guru Bahasa Indonesia
SMPN 2 Mataram

Dra. Ni Made Kembar Sailantini, Mpd
NIP. 196312311984112132

Mahasisiwa

Ni Ketut Ayu Kartikawati
NIM.E1C111075

Mengetahui

Kepala SMPN 2 Mataram

Dr. H. Mohammad Zulkifli, S. Pd, M.Pd

NIP. 195808151980031031
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Lampiran 3

Instrumen aktivitas pembelajaran guru dalam menulis paragraf eksposisi siklus 1

Aspek yang 
dinilai

Indikator yang Diamati Ya/Tidak Skor

Pelaksanaan 
Pembelajaran

Pertemuan ke-1

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

Guru menyapa siswa, 
memeriksa daftar hadir siswa, 
dan mengkondisikan siswa agar 
siap menerima pelajaran.
Guru menyiapkan media dan 
sumber belajar
Menyampaikan tujuan 
pembelajaran

Kegiatan Inti (60 menit)
Tahap I. Persiapan MOL

Menyampaikan materi 
pembelajaran menulis eksposisi 
berkaitan dengan penggunaan 
media MOL

Mengkoordinir  siswa menyiapkan 
selembar kertas putih polos dan 
bolpoin

Memberikan contoh tentang 
pembelajaran dengan media MOL

Tahap II. Memulai MOL
Meminta siswa melihat gambar 
(objek) dalam menyusun 
paragraf eksposisi. Sebagai 
contoh menyusun paragraf 
eksposisi tentang gambar 
perpustakaaan.
Memandu siswa berpikir 
tentang ide utama yang akan 
ditulis. Sebagai contoh, tentang 
perpustakaan, apa itu 
perpustakaan?, apa saja yang 
terdapat dalam perpustakaan?, 
apa saja fungsi dan manfaat 
perpustakaan?,dll.

Memandu siswa dalam 
menambahkan lebih banyak 
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ide-ide tentang objek yang akan 
ditulis.
Kegiatan Penutup (10 menit)
Bersama siswa melakukan evaluasi 
terhadap pembelajaran
Bersama siswa melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran
Menyimpulkan pembelajaran yang 
sudah dilakukan
Memberikan tugas kepada siswa 
berkaitan dengan pembelajaran 
yang sudah dilakukan 

Keterangan :

Jika terlaksana (4) indikator maka skor 4 dengan kriteria sangat baik

(3) indikator maka skor 3 dengan kriteria  baik

(2) indikator maka skor 2 dengan kriteria cukup 

(1) indikator maka skor 1 dengan kriteria kurang
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Lampiran 4

Instrumen Penilaian Aktivitas Pembelajaran Siswa Dalam Menulis Paragraf Ekposisi

siklus 1

No Aktivitas 

yang dinilai
Indikator yang Diamati

Keterlaksanaan

SS SB SK BS TA

1.
Kegiatan 

Awal

Menjawab salam guru dan senyum 

kepada guru

Menanggapi guru yang mengabsen 

kehadiran

Bertanya jawab tentang materi 

pelajaran yang akan diajarkan

Memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru mengenai 

tujuan pembelajaran

dan mencatat tujuan pembelajaran 

yang akan diajarkan

2. Kegiatan Inti

Tahap I Persiapan MOL

Memperhatikan gambar (objek) yang 

dibagikan guru untuk membuat 

paragraf eksposisi.

Menyiapkan selembar kertas putih 

polos dan bolpoin.

Memperhatikan guru dalam 

menyampaikan contoh pembelajaran 

dengan melihat gambar (objek).

Tahap II. Memulai MOL

Siswa menyusun paragraf eksposisi 

sesuai dengan objek gambar yang 

dipilih.

Siswa berpikir tentang ide-ide dalam 

mengembangkan paragraf eksposisi 
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sesuai objek yang digunakan.

3.
Kegiatan 

Akhir

Bersama guru melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran

Bersama guru melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran

Mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran yang sudah dilakukan

Menerima tugas berkaitan dengan 

pembelajaran yang sudah dilakukan
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Lampiran 2

Instrumen Penilaian Hasil Belajar Siswa Dalam Menulis Paragraf Eksposisi Siklus 1

No Aspek yang dinilai Deskripsi
Tingkat 

skor

1.

Kesesuaian antara paragraf 

eksposisi dengan media 

MOL yang dibuat

Paragraf eksposisi sesuai semua dengan media 
MOL.

4

Paragraf eksposisi sebagian besar sesuai 

dengan MOL yang dibuat.
3

Paragraf eksposisi beberapa sesuai dengan 

MOL yang dibuat.
2

Paragraf eksposisi hanya sebagian kecil 
sesuai dengan MOL yang dibuat.

1

2.
Struktur isi paragraf 

eksposisi (4 struktur)

Semua struktur paragraf eksposisi ada 
dalam paragraf eksposisi yang dibuat

4

Sebagian besar struktur ekpsosisi ada 
dalam paragraf eksposisi yang dibuat

3

Hanya beberapa struktur eksposisi yang ada 
dalam paragraf eksposisi yang dibuat

2

Tidak ada struktur eksposisi dalam paragraf 
eksposisi yang dibuat

1

3. Diksi 

Semua menggunakan diksi dengan sangat 
baik

4

Sebagian besar menggunakan diksi dengan 
baik

3

Beberapa menggunakan diksi dengan 
cukup baik

2

Sebagian kecil menggunakan diksi dengan 
kurang baik

1

4 Penggunaan Ejaan

Semua penggunaan ejaan baik 4

Sebagian besar penggunaan ejaan baik 3

Beberapa penggunaan ejaan cukup baik 2

Sebagian kecil penggunaan ejaan kurang 
baik

1
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Lampiran 3

Instrumen Aktivitas Pembelajaran Guru dalam Menulis Paragraf Eksposisi Siklus 2

Aspek yang 
dinilai

Indikator yang Diamati Ya/Tidak Skor

Pelaksanaan 
Pembelajaran

Pertemuan ke-1

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)

Guru menyapa siswa, berdoa,
memeriksa daftar hadir siswa, 
dan mengkondisikan siswa agar 
siap menerima pelajaran.
Guru menyiapkan media dan 
sumber belajar
Menyampaikan tujuan 
pembelajaran

Kegiatan Inti (60 menit)
Tahap I. Persiapan MOL

Memandu siswa mencermati 
tugas pada pertemuan pertama 
yang telah dibuat pada tahapan 
II. Kemudian mengkordinir 
siswa keluar kelas untuk 
melihat objek sesuai pada 
gambar yang sudah dibuat pada 
pertemuan 1.
Mengarahkan siswa untuk 
melakukan finalisasi objek 
langsung (memperbaiki 
penulisan,EYD dll).
Memandu siswa memperbaiki 
mekanisme penulisan paragraf 
eksposisi berdasarkan hasil 
review, kemudian siswa 
menulis paragraf eksposisi.

Kegiatan Penutup (10 menit)
Bersama siswa melakukan evaluasi 
terhadap pembelajaran
Bersama siswa melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran
Menyimpulkan pembelajaran yang 
sudah dilakukan
Memberikan tugas kepada siswa 
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berkaitan dengan pembelajaran 
yang sudah dilakukan 

Keterangan:

Jika terlaksana (4) indikator maka skor 4 dengan kriteria Sangat Baik

(3) indikator maka skor 3 dengan kriteria Baik

(2) indikator maka skor 2 dengan kriteria Cukup

(1) indikator maka skor 1 dengan kriteria Kurang
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Lampiran 2

Instrumen Penilaian Hasil Belajar Siswa Dalam Menulis Paragraf Eksposisi Siklus 2

Keterangan:

Skor (4) jika Sangat Baik

Skor (3) jika Baik

Skor (2) jika Cukup Baik

Skor (1) jika Kurang Baik

No Aspek yang dinilai Deskripsi
Tingkat 

skor

1.

Kesesuaian antara paragraf 

eksposisi dengan media 

MOL yang dibuat

Paragraf eksposisi sesuai semua dengan media 
MOL.

4

Paragraf eksposisi sebagian besar sesuai 

dengan MOL yang dibuat.
3

Paragraf eksposisi sebagian besar sesuai 

dengan MOL yang dibuat.
2

Paragraf eksposisihanya sebagian kecil 
sesuai dengan MOL yang dibuat.

1

2.
Struktur isi paragraf 

eksposisi

Semua struktur paragraf eksposisi ada 
dalam paragraf eksposisi yang dibuat

4

Sebagian besar struktur ekpsosisi ada 
dalam paragraf eksposisi yang dibuat

3

Hanya beberapa struktur eksposisi yang ada 
dalam paragraf eksposisi yang dibuat

2

Tidak ada struktur eksposisi dalam paragraf 
eksposisi yang dibuat

1

3. Diksi 

Menggunakan diksi dengan sangat baik 4

Menggunakan diksi dengan baik 3

Menggunakan diksi dengan cukup baik 2

Menggunakan diksi dengan kurang baik 1

4 Penggunaan Ejaan

Menggunakan ejaan dengan sangat baik 4

Menggunakan ejaan dengan baik 3

Menggunakan ejaan dengan cukup baik 2

Menggunakan ejaan dengan kurang baik 1
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Lampiran 4

Instrumen Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus 2

No Aktivitas 

yang dinilai
Indikator yang Diamati

Keterlaksanaan

SS SB SK BS TA

1.
Kegiatan 

Awal

Menjawab salam guru dan senyum 

kepada guru

Menanggapi guru yang mengabsen 

kehadiran

Bertanya jawab tentang materi 

pelajaran yang akan diajarkan

Memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru mengenai 

tujuan pembelajaran

dan mencatat tujuan pembelajaran 

yang akan diajarkan

2. Kegiatan Inti

Tahap III Mengembangkan paragraf eksposisi berdasarkan media 

MOL

Mencermati tugas yang dibuat siswa 

pada pertemuan pertama yang telah 

dibuat pada tahapan II. Kemudian 

keluar kelas untuk melihat langsung 

objek yang sama pada contoh 

gambar pada pertemuan 1.

Melakukan finalisasi (memperbaiki 

penulisan berdasarkan EYD, dll)

Mengembangkan susunan paragraf 

eksposisi utuh sesuai struktur 

paragraf eksposisi.

Tahap IV Review eksposisi

Melakukan review eksposisi melalui 
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persentasi dalam kelompok

Memperbaiki ide berdasarkan hasil 

review eksposisi

Memperbaiki mekanisme penulisan 

ekpsosisi berdasarkan hasil review.

Menulis paragraf eksposisi utuh 

berdasarkan hasil review paragraf 

eksposisi.

3.
Kegiatan 

Akhir

Bersama guru melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran

Mendengarkan kesimpulan 

pembelajaran yang sudah dilakukan

Menerima tugas berkaitan dengan 

pembelajaran yang sudah dilakukan

Bersama guru melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran

Keterangan:

Jika keterlaksanaan SS : Semua Siswa maka skor 4 dengan kriteria Sangat Baik

SB : Sebagian Besar maka skor 3 dengan kriteria Baik

SK : Sebagian Kecil maka skor 2 dengan kriteria Cukup

BS : Beberapa Siswa maka skor 1 dengan kriteria Kurang

TA : Tidak Ada Siswa maka skor 0 dengan kriteria 

sangat Kurang
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Lampiran 8

DOKUMENTASI HASIL BELAJAR

Menjelaskan media MOL

Membagikan gambar perpustakaan 

Mengumpulkan hasil teks eksposisi
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Membantu memperbaiki hasil karya siswa yang dilakukan pada pertemuan pertama

Menulis teks eksposisi 
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LAMPIRAN 9 DAFTAR NILAI OBSERVASI SISWA

Kelas : VII G
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Kompetensi Dasar : Menyusun Paragraf Eksposisi

Tahun Pelajaran :2014/2015

NO. 
URT

NO. 
IDK N  A  M  A

L / P

Nilai Ket.

1 7287 Anshory Padli L 68
2 7288 Aprimon Setiawan L 82 Tuntas
3 7289 Arian Gunawan L 50
4 7291 Aristi Febriyantini P 50
5 7292 Arjun Jultio L 63
6 7293 Atika Diarti Rosidi P 50
7 7311 Dinda Komala Fajri P 50
8 7312 Dinda Maulia Eka Putri P 63
9 7339 Giovani P 63
10 7340 Gishella Savitri P 50
11 7347 Hisyam Yusranul Rizki L 63
12 7348 Holid Saputra L 68
13 7350 I Gde Bagus Whisma Bagiartha L 68
14 7384 Lalu Risma Al Rasyid L 63
15 7385 Lalu Risqi Ananta Firdaus L 63
16 7386 Lalu Rizky Mahesa Murtiguna L 82 Tuntas
17 7387 Lalu Sahid Dahabia Zulkarnaen L 82 Tuntas
18 7390 Lia Ayu Febriani P 70
19 7391 Lia Fatmawati P 50
20 7422 Muhamad Aprian Wahyudi L 68
21 7423 Muhamad Diki Maulana L 43
22 7424 Muhamad Ganda Putra L 43
23 7442 Muhammad Sapardi L 43
24 7447 Muhammad Yasin Hernawan L 68
25 7448 Muhammad Zaenal Fanandri L 82 Tuntas
26 7449 Muhammad Zainul Arifin L 43
27 7454 Mustika Dewi Waskita P 43
28 7457 Ni Luh Desi Wulandari P 70
29 7478 Raden Roro Joan Devi Satriany P 43
30 7480 Rahma Indriana P 50
31 7495 Rivki Sabila Rosyad L 63
32 7496 Rizal L 43
33 7498 Rizki Setiawan L 63
34 7518 Siti Susanti P 43
35 7521 Sri Utami P 50
36 7540 Windiyani P 63
37 7542 Wulan Dari P 70
38 7548 Yudha Maulandi Inandar L 82 Tuntas
39 7549 Yudi Sutrisno L 68
40 7553 Yusril Putra Mahendra L 82 Tuntas

Jumlah Nilai 2421

Rata-rata 60,52

Guru Mata Pelajaran,

(Dra. Ni Made Kembar Sailantini)


