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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Setting Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Trangkil 04 yang terletak Jalan 

Wijayakusuma, Desa Trangkil, Kecamatan Trangkil. SD Negeri Trangkil 04 berdiri  pada 
tahun 1969, di atas tanah berukuran luas tanah 1.892 m2 dan luas bangunan 367 m2.  

Jumlah siswa SD Negeri Trangkil 04 pada tahun pelajaran 2011/2012 adalah 
sebanyak  203 orang dengan rincian jumlah siswa kelas I sebanyak 44 orang, kelas II 
sebanyak 37 orang, kelas III sebanyak 32 orang, kelas IV sebanyak 37, kelas V sebanyak 
33 orang,dan kelas VI sebanyak 20 orang. Selain itu  jumlah tenaga pengajar di SD ini 
adalah sebanyak 12 orang (1 orang kepala sekolah,6 orang guru kelas,3 orang guru 
bidang studi,dan 2 orang guru wiyata bakti).  

SD Negeri Trangkil 04 dipimpin oleh Ibu M.Israhayu. SD Negeri Trangkil 04  memiliki 
fasilitas yang cukup memadai, terdiri dari 6 ruang kelas, dengan jumlah siswa rata-rata 33 
siswa per kelas. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada semester ganjil 
diberikan kepada siswa kelas I sampai dengan kelas VI alokasi waktu 6 jam pelajaran x 35 
menit per minggu.  Jadwal pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas V setiap hari Senin, 
Kamis, dan Jumat.  

Jumlah ruang sebanyak 6 ruang kelas,1 ruang kepala sekolah dan ruang guru, 1 
ruang UKS, 2 kamar mandi, 2 WC, temat parkir sepeda, dan gudang. Selain itu, SD Negeri 
Trangkil 04  juga mempunyai fasilitas penunjang seperti ruang perpustakaan, laboratorium 
IPA, dan laboratorium komputer. 

 
4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri Trangkil 04 pada 
semester 1 tahun pelajaran 2011/ 2012 terkait  penggunaan model pembelajaran kreatif  
didasarkan prosedur tindakan pembelajaran pada prasiklus, siklus I dan siklus II. Hasil 
penelitan ini dijabarkan sebagai berikut.  
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4.2.1 Prasiklus 

Ketuntasan hasil belajar prasiklus terlihat pada tabel 4 di bawah ini. 
 

Tabel 3 
Ketuntasan Hasil Belajar Prasiklus 

 
Nomor Ketuntasan Frekuensi % 

1. Tuntas 1 3% 
2. Tidak tuntas 32 97% 
 Rata-rata 51  
 Nilai tertinggi 76  
 Nilai terendah 37  

 
Hasil tabel 3  tersebut jika digambarkan dalam grafik akan tampak sebagai berikut. 
 

 
Gambar 2. Grafik Ketuntasan Prasiklus 

 
Gambaran umum kondisi dari hasil karangan siswa dalam prasiklus diketahui bahwa 

pembelajaran menulis pada kompetensi dasar menulis karangan deskripsi berbahasa 
Indonesia, pada kelas kelas V kompetensinya masih di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Nilai rata-rata ketuntasan perorangannya 51 di bawah KKM 75, dan rata-rata 
ketuntasan klasikalnya 3% di bawah 80%. 
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Dari wawancara dengan guru juga terungkap bahwa pembelajaran yang dilakukan 
masih cenderung berpusat pada guru, dengan banyak memanfaatkan metode ceramah  
sehingga suasana pembelajaran menjadi pasif dan kurang menarik bagi siswa. Dalam 
pembelajaran tersebut siswa  secara emosional juga kurang dirangsang dan kurang 
terlibat secara aktif. Kondisi ini diasumsikan turut mempengaruhi hasil belajar siswa, 
termasuk di dalamnya kesulitan dalam mengembangkan ide atau gagasan, kesulitan   
penggunaan pemilihan kata , ataupun kesulitan dalam penggunaan ejaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti bersama guru mata pelajaran bahasa 
Indonesia, berdiskusi dan mencoba merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan 
termasuk bagaimana meningkatkan keaktifan dan minat siswa dalam pembelajaran. Hasil 
perenungan peneliti bersama-sama dengan guru inilah yang memfokus dengan mencoba 
untuk melakukan tindakan perbaikan pembelajaran, menerapkan model pembelajaran 
kreatif (creative learning). Dengan model ini memungkinkan siswa dapat  mengembangkan 
kerja sama  di dalam kelas dan mengembangkan kreatifitas individu secara lebih aktif, 
menyenangkan, dan bermakna sehingga kompetensi menulis deskripsinya pun akan 
meningkat. 

4.2.2 Siklus I 

Hasil kegiatan pembelajaran pada siklus I meliputi kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, observasi/ pengamatan, dan refleksi. Hasil kegiatan pembelajaran dalam 
siklus I secara lengkap diuraikan sebagai berikut. 

 
a. Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pada siklus I dilakukan dengan mempersiapkan beberapa instrument: 
yang terkait dengan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), tes evaluasi akhir, pedoman 
observasi (pengamatan) dalam proses belajar mengajar (baik untuk guru kelas ataupun 
siswa), pedoman wawancara dengan siswa, lembar catatan-catatan jurnal siswa. Hal ini 
dilakukan berkoordinasi dengan guru kolaborator. 
b. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran siklus I yang dibuat oleh guru melibatkan kolaborator 
dengan terlibat langsung di dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran dimulai guru dengan 
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mengucapkan “Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh” Para siswa antusias 
menjawab, “Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh” dan salam sejahtera bagi 
yang beragama lain. Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan “selamat siang” 
Ketua kelas memimpin para siswa menjawab mengucapkan “selamat siang Bu”. Guru 
menanyakan  presensi hari itu ternyata semua siswa hadir.  

Sebelum pelajaran dimulai, guru menanyakan kabar siswa pada hari itu. Siswa 
berebutan menjawab, diselingi dengan tawa-tawa kecil. Hal tersebut dilakukan oleh guru 
untuk membuat suasana menjadi nyaman sehingga siswa terlihat antusias dan penuh 
semangat masuk pada materi hari itu. 

Guru kemudian dengan menyampaikan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan 
standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Guru memberikan 
ceramah dan siswa mendengarkan dengan tenang. Guru juga menjelaskan bahwa tujuan 

pembelajaran pada pertemuan itu, yaitu menulis karangan dalam bentuk deskripsi. Tujuan 
pembelajaran disampaikan bahwa pembelajaran ini merupakan kegiatan untuk mengulang 
dari pertemuan minggu yang lalu agar siswa dapat lebih memahami dan memiliki 
keterampilan yang lebih dalam menulis deskripsi. Siswa pun tampak mendengarkan 
dengan tenang dan beberapa merespon dengan tersenyum. 

Guru kemudian melanjutkan dengan memberikan apersepsi kurang lebih 5 menit. 
Apersepsi dilakukan untuk memberikan pengetahuan awal tentang pentingnya 
pembelajaran menulis, khususnya terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dewasa ini. Guru memberikan gambaran bahwa dengan memiliki keterampilan menulis 
dapat menjadi bekal keterampilan hidup. Guru kemudian memberikan contoh pula tentang 
buku Herry Porter yang menjadi idola jutaan orang merupakan hasil karya seorang penulis 
yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Siswa tampak lebih antusias mendengarkan. 
Kemudian guru pun melanjutkan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa “Siapa 

yang ingin menjadi penulis terkenal dan punya penggemar yang banyak?” Seperti 
dikomando secara serentak hampir bersamaan siswa pun  menjawab “saya, Bu”. 

Pembelajaran dilanjutkan  dengan meminta siswa untuk berhitung secara berurutan 
1 sampai 4, kemudian siswa yang memiliki nomor sama diminta untuk berkumpul. Dari 
sejumlah 33 siswa maka secara acak terbentuklah 8 kelompok. Suasana kelas cukup 
gaduh. Kemudian guru menegur siswa dengan memberikan pertanyaan. Setelah kelas 
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terkondisikan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
yang kurang jelas dari penjelasan guru. Namun tidak ada yang bertanya, karena terlihat 
bahwa sebagian siswa sudah memahami penjelasan dari guru untuk membentuk 
kelompok. 

Siswa berkumpul pada kelompoknya masing-masing, duduk melingkari meja, 
kemudian guru membagikan lembar kerja siswa berikut contoh tulisan berbentuk karangan 
deskripsi sebagai acuan menulis deskripsi. Siswa dalam kelompok kemudian diminta untuk 
mendiskusikan karakteristik karangan deskripsi yang diterimanya.  

Kelas cukup gaduh, terutama pada kelompok yang berada di pojok belakang 
Teguran dari guru berulang kali agar diskusinya jangan terlalu keras ternyata tidak 
membuat mereka menurunkan volumenya. Setelah itu guru mendekati, ternyata mereka 
masih berdebat. Guru membantu menjelaskan karakteristik karangan deskripsi kepada 
mereka dengan terperinci akhirnya mereka paham dan mulai tenang. Guru sambil 
berkeliling kelas, kemudian membagi  judul karangan dalam kelompok. Guru memberi 
tugas agar kelompok secara bersama-sama membuat satu karangan sesuai dengan tema 
dan judul yang diterimanya.  

Kelompok pertama terdapat 4 siswa yaitu 2 perempuan dan 2 laki-laki mereka 
sangat antusias dalam mengerjakan, mereka mempunyai cara sendiri dalam menerapkan 
model pembelajaran kreatif, dengan cara berdiskusi sebelum menulis karangan membuat 
kerangka karangan terlebih dahulu  tiap anak  satu pokok pikiran. Tiap anak menulis pokok 
pikiran di selembar kertas dan mengembangkan menjadi paragraf . Setelah terbentuk 
menjadi beberapa paragraf digabungkan menjadi sebuah karangan. Akhirnya karangan 
terbentuk, mereka tidak mengira bahwa setelah digabungkan menjadi satu karangan atau 
tulisan yang baik. Mereka bersorak ramai karena sangat senang dan puas karangan 
mereka dapat terselesaikan terlebih dahulu.  Kelompok ini mengerjakan tugas dengan 
serius dan menginginkan hasil yang maksimal. 

Kelompok kedua terdiri 4 siswa, semua laki-laki. Kelompok ini  sangat ramai karena 
anggotanya  laki-laki semua. Ada salah satu siswa laki-laki yang pandai dan lebih 
berpengalaman yang sangat berperan lebih membantu siswa dalam melaksanakan tugas 
kelompok. Posisi duduk kelompok ini berada di pojok belakang kelas membuat guru jarang 
mendatangi kelompok dua sehingga mereka lebih sering membuat gaduh di kelas. 
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Teguran dari guru berulang kali ternyata tidak membuat mereka terdiam. Setelah itu guru 
mendekati, ternyata mereka belum paham benar dalam menerapkan model pembelajaran 
kreatif motif mengarang beranting. Setelah guru menjelaskan kepada mereka dengan 
terperinci akhirnya mereka paham dan mulai berdiskusi mengerjakan.  

Kelompok ketiga terdiri dari 4  siswa yaitu terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki 
kelompok ketiga sangat antusias dan tertib dalam mengerjakan, mereka langsung 
bertanya kepada guru bila kurang paham. Kelompok ini terlihat kompak dalam bekerja 
terutama dalam berbagi ide dan ada salah satu anak yang memimpin sehingga praktik 
kelompok berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Yaitu tiap anak 
bergantian  memahami sebuah karangan yang telah diberikan guru atau pengamat dan 
mendiskusikan. 

Kelompok keempat terdiri 4 siswa yaitu 2 perempuan dan 2 laki-laki. Ketika 
mendapat tema wisata dari guru tidak langsung mengerjakan, mereka masih agak bingung 
dengan tugas yang harus dikerjakan, kemudian guru menjelaskan ulang kepada kelompok 
4 dan mereka pun mulai mengerjakan.  

Kelompok kelima terdiri dari 4 siswa yaitu 1 perempuan dan 3 laki-laki. Kelompok ini 
masih terlihat bingung dengan model pembelajaran yang digunakan. Melihat kelompok 
lainnya asyik mengerjakan kelompok lima terlihat bengong. Siswa laki-laki terkadang 
malas dalam mengerjakan mereka hanya mengandalkan teman kelompok yang 
perempuan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Melihat hal tersebut guru langsung 
mengambil tindakan mendekati mereka dan memberikan penjelasan kembali. Ternyata 
sama dengan kelompok ketiga belum begitu paham dengan bimbingan guru. Setelah 
diberikan penjelasan kembali akhirnya kelompok lima mengerjakan tugas dengan baik. 

Kelompok keenam terdiri dari 4 siswa yaitu 1 perempuan dan 3 laki-laki. Kelompok 
ini sangat antusias dalam mengerjakan, apabila kurang paham mereka langsung bertanya 
kepada guru atau peneliti terutama yang perempuan. Dua siswa yang laki-laki terlihat malu 
untuk berdiskusi dan mereka menjadi malas dalam bekerja. Guru kemudian mendatangi 
dua anak tersebut dan diberi pengarahan agar ikut bekerja membantu kelompoknya. 
Akhirnya pelan-pelan mereka bisa menyesuaikan diri dan terlihat aktif dalam berdiskusi.  
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Kelompok ketujuh terdiri dari 4 siswa yaitu 1 perempuan dan 3 laki-laki. Kelompok 
ini kelihatan serius dalam berdiskusi. Adanya selisih pendapat kadang ramai tetapi kerja 
samanya baik. 

Kelompok kedelapan terdiri dari 5 siswa yaitu 2 perempuan dan 3 laki-laki. 
Kelompok ini berada di sebelah kanan sendiri namun kelompok delapan tidak membuat 
kegaduhan meskipun anggota kelompok paling banyak. Mereka asyik dan sangat antusias 
sampai mereka melupakan kelompok lain yang mengerjakan. Kelompok terakhir ini 
mengerjakan tugas menulis deskripsi dengan serius dan kompak.  

Pada pertemuan pertama siklus I ini terlihat siswa cukup antusias dalam 
menerapkan model pembelajaran kreatif motif mengarang beranting. Siswa tampak saling 
membantu dalam menulis deskripsi, untuk saling membantu dalam kelompoknya. Siswa 
yang merasa kesulitan menuangkan ide dibantu oleh siswa lain dalam satu kelompok. 

Setelah kurang lebih 20 menit guru meminta semua hasil karangan siswa untuk 
ditukar dengan kelompok lain. Guru memberikan kesempatan untuk saling menilai 
memberikan komentar dan memberikan tanggapan. Beberapa siswa pada setiap 
kelompok yang dianggap mampu kemudian diminta untuk menuliskan hasilnya di papan 
tulis. Siswa yang lain diminta untuk menanggapi. Suasana cukup aktif guru sesekali juga 
memberikan pujian dan meminta siswa untuk bertepuk tangan. Guru juga memberikan 
penegasan dan kesimpulan tentang syarat-syarat karangan deskripsi yang baik dari hasil 
siswa.  

Siswa tersenyum dengan merespon  cukup meyakinkan telah memahami tentang 
syarat-syarat karangan yang baik. Pembelajaran dilanjutkan dengan evaluasi akhir 
pembelajaran. Guru meminta siswa untuk membuat karangan ulang secara individu sesuai 
tema yang sama dalam kelompok. Setiap siswa diberi keleluasaan untuk menuliskan judul 
sesuai dengan pengalaman pribadi yang dimiliki. Sebelum mengerjakan tugas, guru 
memberi penegasan ulang tentang aspek yang harus diperhatikan siswa dalam membuat 
karangan deskripsi yang ditentukan. 

Siswa diberi waktu kurang lebih 30 menit kemudian hasil dikumpulkan untuk 
dievaluasi guru. Hasil akhirnya dikumpulkan guru, beberapa siswa tampak masih sibuk 
ada yang belum selesai, namun bel telah berbunyi tanda selesai pembelajaran. Kemudian 
guru segera menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan dari hasil 
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pembelajaran yang telah dilakukan siswa. Siswa pun diminta untuk meneruskan dan 
mengembangkan karangan deskripsi yang lain sebagai pekerjaan rumah dalam buku 
tugas untuk bahan minggu depannya. 

 
c. Pengamatan 

Pengamatan digunakan untuk mengetahui situasi belajar mengajar. Pengamatan 
dilakukan oleh guru kolaborator yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan belajar mengajar. 
Pengamatan menggunakan instrumen monitoring yang telah direncanakan, berupa lembar 
chek list (�). Pengamatan difokuskan pada kegiatan siswa. Dari kegiatan siswa data yang 
diamati antara lain: (1) perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran (bertanya, 
menanggapi, dan membuat catatan); (2) partisipasi secara aktif dalam kegiatan diskusi 
kelompok; (3) respons positif (senang) siswa terhadap pembelajaran; dan (4) keaktifan 
menjawab dan selalu bertanya apabila menemukan kesulitan. 

Hasil pengamatan dari siklus I secara lengkap diuraikan  dalam tabel sebagai 
berikut. 

Tabel 4 
 Data Pengamatan Kegiatan Siswa Siklus I 

 

No Aspek yang diamati 
Kategori Hasil Jumlah 

Siswa 
Baik Cukup Kurang   

1 Keaktifan bertanya  9 25 9 33 
2 Keaktifan menanggapi 15 15 3 33 
3 Keaktifan membantu temanya 17 15 1 33 

 

 
Hasil tabel 4 tersebut jika digambarkan dalam grafik akan tampak sebagai berikut. 
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Gambar 3. Grafik Pengamatan Kegiatan Siswa Siklus I 

 
Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa aktivitas kegiatan 

siswa dalam proses pembelajaran secara umum  dapat dikategorikan cukup baik. Hanya 
memang pada aspek perhatian, respons dan keaktifan menjawab siswa masih perlu 
mendapatkan perhatian khusus pada siklus berikutnya. Kondisi ini  menurut guru bidang 
studi jika dibandingkan dengan keadaan prasiklus terjadi peningkatan yang cukup baik. 
Keadaan prasiklus siswa cenderung malas-malasan dalam mengerjakan tugas. Siswa juga 
cenderung menunggu untuk meniru pekerjaan temannya. 

  
d. Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan reduksi yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran, 
yang menyangkut hasil tes dan proses suasana pembelajaran. Hasil tes direduksi dari 
evaluasi hasil karangan menulis deskripsi siswa. Proses suasana pembelajaran direduksi 
melalui pengamatan, wawancara, angket ataupun catatan lapangan. 

 
1)  Refleksi Hasil Tes 

Berdasarkan data hasil tes  belajar menulis deskripsi siswa pada siklus I yang 
meliputi 5 aspek, yaitu: (1) kesesuaian judul dengan isi; (2) diksi; (3) ketepatan ejaan dan 
tanda baca; (4) kerapihan tulisan; (5) kohesi dan koherensi.  

Ketunasan hasil belajar siswa pada siklus I akan tampak pada tabel berikut.  
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Tabel 5 
Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

 
Nomor Ketuntasan Frekensi % 

1. Tuntas 10 30,3% 
2. Tidak tuntas 23 69,7% 

 Rata-rata 65,5  
 Nilai tertinggi 83  
 Nilai terendah 43  
 

Hasil tabel 5 tersebut jika digambarkan dalam grafik akan tampak sebagai 

berikut.  
Gambar 4. Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I 

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa rata-rata ketuntasan perorangan 
pada siklus I sebesar 65,5 dan rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 30,3% (sebanyak 10 
siswa nilainya sama atau di atas KKM). Dengan demikian, target indikator kriteria 
keberhasilan tindakan dapat dimaknai bahwa ketuntasan perorangan pada siklus I belum 
tercapai yaitu kurang dari skor 75, dan untuk  rata-rata ketuntasan klasikal juga belum 
tercapai yaitu kurang dari skor 80% (masih ada 23 siswa di bawah KKM). Walaupun 
demikian hasil ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan hasil prasiklus dengan rata-
rata ketuntasan perorangan yang sebesar 51 dan rata-rata ketuntasan klasikal 3%. 

Berdasarkan hasil tes siklus I ini secara umum dapat disimpulkan bahwa telah 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan kondisi prasiklus. 
Peningkatan tersebut jika dituangkan dalam bentuk tabel tampak sebagai berikut. 
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Tabel 6 
 Peningkatan Hasil Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus I 
 

No Tindakan Pembelajaran 
Rata-Rata Nilai 

Ketuntasan Perorangan 
(KKM 75) 

Ketuntasan 
Klasikal 

(KKM 80%) 
1 Prasiklus 51 3% 
2   Siklus I 65,5 30,3% 

 
Dari hasil tabel 6  tersebut jika digambarkan dalam grafik tampak sebagai berikut. 

 
Gambar 5. Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa Prasiklus dan Siklus I 

Berdasarkan hasil tabel dan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan 
pembelajaran pada siklus I walaupun secara umum belum memenuhi target kriteria 
keberhasilan pembelajaran, namun sudah ada peningkatan hasil. Oleh karena itu masih 
perlu dilakukan perbaikan pada siklus II. 

 
2) Refleksi Proses Pembelajaran 

Refleksi proses pembelajaran direduksikan dari hasil pengamatan, wawancara, 
angket dan catatan lapangan guru. Analisa yang ditemukan dari hasil wawancara dan hasil 
angket bahwa waktu dalam pelaksanaan tes mengarang deskripsi perlu ditambah 
sehingga siswa dapat lebih mengembangkan karangannya. Berdasarkan hasil catatan 
lapangan dan pengamatan dalam proses pembelajaran,  media dalam menentukan judul 
karangan perlu dikongkretkan dalam bentuk gambar. Siswa  merasa tertantang untuk bisa 
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melakukan apa yang ditugaskan guru. Namun beberapa temuan catatan lapangan juga 
diketahui bahwa masih ada beberapa siswa dalam kelompok masih pasif sehingga pada 
siklus berikutnya guru harus lebih responsif memperhatikan dan memberikan penguatan. 
Guru disarankan juga lebih banyak lagi memberikan penguatan berupa pujian dan 
sanjungan dengan harapan motivasi siswa dapat terus meningkat. Mobilitas guru 
berkeliling serta kuantitas memberikan motivasi perlu dikuatkan lagi. Siswa juga harus 
lebih banyak diberi stimulasi untuk bertanya.  

Berdasarkan refleksi hasil tes evaluasi dan refleksi dari kegiatan pembelajaran pada  
sikus I maka perencanaan pembelajaran pada siklus II maka dalam pelaksanaan 
pembelajaran guru harus menyediakan gambar, alokasi waktu untuk mengarang individu 
perlu ditambah, dan mobilitas guru berkeliling serta kuantitas memberikan motivasi perlu 
dikuatkan lagi, khususnya bagi siswa yang masih terlihat pasif. 

 
4.2.3 Siklus II 

Hasil kegiatan pembelajaran pada siklus II merupakan hasil evaluasi dan refleksi 
siklus I yang juga meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi/ pengamatan, 
dan evaluasi-refleksi.  Hasil kegiatan pembelajaran dalam siklus II secara lengkap 
diuraikan sebagai berikut 
 
a. Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pada siklus II lebih difokuskan pada hasil evaluasi dan refleksi pada 
siklus I, yaitu perlu memberikan gambar sesuai tema, alokasi waktu untuk mengarang 
individu perlu ditambah, dan mobilitas guru berkeliling serta kuantitas memberikan motivasi 
perlu dikuatkan lagi, khususnya bagi siswa yang masih terlihat pasif. 

Perencanaan pada siklus II dilanjutkan dengan mempersiapkan beberapa 
instrument: yang terkait dengan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), tes evaluasi 
akhir, pedoman observasi (pengamatan) dalam proses belajar mengajar (baik untuk guru 
kelas ataupun siswa), pedoman wawancara dengan siswa, lembar catatan-catatan 
lapangan. Hal ini dilakukan juga tetap berkoordinasi dengan guru kolaborator. 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran 
Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilakukan guru dimulai dengan menyampaikan 

tujuan pembelajaran disesuaikan dengan standar kompetensi,  kompetensi dasar dan 
indikator yang akan dicapai. Guru memberikan ceramah dan siswa mendengarkan dengan 
tenang. Guru juga menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu 
menulis karangan deskripsi berbahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran tersebut 
mengulang dari pertemuan minggu yang lalu dengan penekanan pada aspek pilihan kata 
dan kemampuan menyusun kalimat agar siswa dapat lebih memahami dan memiliki 
keterampilan yang lebih dalam hal tulis menulis. Siswa pun tampak mendengarkan dengan 
tenang dan beberapa merespon dengan tersenyum. 

Guru kemudian melanjutkan dengan memberikan apersepsi mengulang tentang 
pentingnya pembelajaran menulis. Guru juga mengevaluasi tentang hasil pembelajaran 
minggu lalu. Siswa tampak lebih antusias mendengarkan. Pembelajaran dilanjutkan  
dengan membentuk 8 kelompok. Guru kemudian membagikan contoh karangan deskripsi, 
menentukan tema dan membagikan gambar pada setiap kelompok untuk dikerjakan 
menjadi sebuah karangan deskripsi. Tidak lupa guru memberikan penegasan ulang akan 
karakteristik karangan deskripsi. Siswa pun diminta untuk menanggapi contoh karangan 
deskripsi yang telah dibagi. Tampak siswa mulai berdiskusi dalam kelompok. Guru 
berkeliling  membantu siswa bertanya jawab.  

Pembelajaran dilanjutkan dengan mengamati gambar sesuai tema yang ditugaskan. 
Siswa dalam kelompok diminta untuk membuat kalimat yang sesuai dengan beberapa 
gambar yang ada. Siswa diberi penguatan pentingnya keterpautan gambar atau  paragraf 
ketika akan berganti alinea. Siswa diminta untuk melihat kembali hubungan antar kalimat  
pada paragraf yang berbeda sehingga menjadi sebuah bacaan yang memiliki hubungan 
(koheren). Guru juga terus mengingatkan pentingnya ejaan dan tanda baca. Siswa juga 
diminta untuk saling mengoreksi hasil pilihan kata yang digunakan oleh temannya.  Siswa 
kemudian saling bertukar hasil tugas untuk diskusikan kembali dan ditanggapi. Suasana 
kelas cukup gaduh.  

Guru terus berkeliling mengevaluasi hasil siswa pada setiap kelompok. Hasil 
karangan masing-masing siswa yang telah dibuat dengan proses diskusi dalam kelompok 
kemudian saling ditukar untuk diskusikan kembali terkait aspek: relevansi judul dengan isi; 
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diksi; ejaan dan tada baca; kerapian tulisan; dan kohesi-koherensi. Guru kemudian 
menunjuk salah satu kelompok yang dianggap mampu untuk menuliskan hasilnya di papan 
tulis. Suasana cukup aktif. Guru sesekali juga memberikan pujian dan meminta siswa 
untuk bertepuk tangan. Guru terus memberikan penegasan dan kesimpulan dari hasil 
karangan siswa, khususnya terkait dengan pilihan kata dalam kalimat, termasuk  ejaan dan 
tanda baca, termasuk di dalamnya kohesi dan koherensi. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan evaluasi akhir pembelajaran. Guru meminta siswa 
secara individual untuk membuat karangan seperti tema dan gambar yang diterima dalam 
kelompok. Sebelum mengerjakan guru memberi penegasan ulang tentang aspek yang 
harus diperhatikan siswa dalam membuat karangan deskripsi yang ditentukan. 

Siswa diberi waktu dengan agak diperpanjang menjadi  kurang lebih 45 menit 
kemudian hasil dikumpulkan untuk dievaluasi guru. Tidak lupa sebelum menutup 
pembelajaran dan memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran, guru juga 
membagikan angket untuk siswa.  Bel pun berbunyi siswa pun diberi tugas untuk terus 
mengembangkan kemampuan untuk menulis karangan deskripsi pada hal-hal lain yang 
lebih menarik. 

 
c. Pengamatan 

Pengamatan pada siklus II digunakan untuk mengetahui situasi belajar mengajar. 
Pengamatan dilakukan oleh guru kolaborator, terlibat di dalam pelaksanaan belajar 
mengajar. Pengamatan tetap menggunakan instrumen monitoring yang telah 
direncanakan, berupa lembar chek list (�). Pengamatan difokuskan pada kegiatan siswa. 
Dari kegiatan siswa data yang diamati antara lain: (1) perhatian dan respon siswa dalam 
mengikuti pembelajaran (bertanya, menanggapi, dan membuat catatan); (2) partisipasi 
secara aktif dalam kegiatan diskusi kelompok; (3) respon positif (senang) siswa terhadap 
pembelajaran; dan (4) keaktifan menjawab dan selalu bertanya apabila menemukan 
kesulitan. 

Hasil pengamatan dari siklus II secara lengkap diuraikan  dalam tabel sebagai 
berikut. 
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Tabel 7 
 Data Pengamatan Kegiatan Siswa Siklus II 

 
No Aspek yang diamati Kategori Hasil Jumlah 

Siswa Baik Cukup Kurang  
1 Keaktifan bertanya 12 17 4 33 
2 Keaktifan menaggapi 17 14 2 33 
3 Keaktifan membantu teman 21 11 1 33 

 
Hasil tabel 7 tersebut jika digambar dalam grafik tampak sebagai berikut. 

 
Gambar 6. Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa  Siklus II 

 
Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa aktivitas kegiatan 

siswa dalam proses pembelajaran meningkat positif. Aspek perhatian, respon dan 
keaktifan menjawab siswa pun juga meningkat. Diskusi siswa dalam kelompok pun tampak 
lebih aktif. 
d. Refleksi 

Refleksi pada siklus II diperoleh dari data hasil evaluasi belajar menulis deskripsi 
siswa, yang direduksikan dengan proses suasana pembelajaran dari hasil pengamatan, 
wawancara dan jurnal.  
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1)  Refleksi Hasil Tes 
 Refleksi hasil tes menulis deskripsi siswa pada siklus II diperoleh nilai terkait 

dengan aspek: relevansi judul dengan isi; diksi; ejaan dan tanda baca; kerapian tulisan;dan 
kohesi-koherensi.  

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus ll tampak pada tabel dibawah ini. 
 

Tabel 8 
Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

 
Nomor Ketuntasan Frekwensi % 

1. Tuntas 29 87,8% 
2. Tidak Tuntas 4 12,2% 

 Rata-rata 80,6  
 Nilai tertinggi 94  
 Nilai terendah 67  
 
Hasil tabel 8 tersebut jka digambarkan dalam grafik akan tampak sebagai berikut. 

 
Gambar 7. Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Siklus II 

 
Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa rata-rata ketuntasan 

perorangan pada siklus II sebesar 80,6, dan rata-rata ketuntasan klasikal sebesar 81,8% 
(sebanyak 29 siswa nilainya sama atau di atas KKM). Dengan demikian, target indikator 
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kriteria keberhasilan tindakan dapat dimaknai bahwa ketuntasan perorangan pada siklus II 
telah tercapai yaitu lebih dari  skor 75, dan untuk  rata-rata ketuntasan klasikal juga telah 
tercapai yaitu lebih dari skor 80% (masih ada 4 siswa di bawah KKM). Hasil ini 
menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil siklus I dengan 
rata-rata ketuntasan perorangan yang sebesar 65,4 dan rata-rata ketuntasan klasikal 
30,3%. 

Berdasarkan hasil tes siklus II ini secara umum dapat disimpulkan bahwa telah 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa jika dibandingkan dengan kondisi siklus I. 
Peningkatan tersebut jika dituangkan dalam bentuk tabel tampak sebagai berikut. 

 
Tabel 9 

  Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 
 

No Tindakan Pembelajaran 
Rata-Rata Nilai 

Ketuntasan Perorangan 
(KKM 75) 

Ketuntasan Klasikal 
(KKM 80%) 

1 Siklus I 65,5 30,3% 
2 Siklus II 80,6 87,8% 

 
Peningkatan hasil tindakan pada siklus I ke siklus II merupakan hasil refleksi 

langkah-langkah model pembelajaran kreatif dengan penguatan menggunakan media 
gambar untuk kerja kelompok ataupun tes individu, serta menambah alokasi waktu pada 
tes individu.  

Hasil tabel 9 tersebut jika digambarkan dalam grafik akan tampak sebagai berikut. 

 
Gambar 8. Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut dapat diketahui bahwa tindakan 
pembelajaran pada siklus II telah memenuhi target kriteria keberhasilan pembelajaran.  
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2) Refleksi Proses Pembelajaran 
Refleksi proses pembelajaran direduksikan dari hasil pengamatan, wawancara, 

angket dan catatan lapangan guru. Pada siklus II ini menurut hasil wawancara dengan 
beberapa siswa diketahui bahwa pembelajaran menulis deskripsi dengan model 
pembelajaran  kreatif lebih menarik dan menyenangkan. Siswa cenderung lebih mampu 
dalam menyusun kalimat yang runtut dengan hasil kerja kelompok yang diperolehnya. 
Dengan memberikan tambahan waktu pada saat evaluasi siswa menjadi lebih dapat 
mengembangkan idenya. Siswa juga merasa lebih santai, dan tidak tampak lagi siswa 
yang pasif, guru telah lebih responsif memperhatikan dan memberikan penguatan pada 
seluruh siswa.  

Hal tersebut juga didukung hasil  angket setelah pembelajaran siklus II berlangsung, 
bahwa minat dan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran lebih aktif, baik  
motivasinya maupun kompetensinya dalam menulis. Siswa juga cukup antusias untuk 
bertanya atau menjawab. Hanya memang intensitas keaktifan siswa perempuan lebih 
tinggi kuantitasnya jika dibandingkan dengan siswa laki-laki. Dengan demikian 
pelaksanaan pembelajaran pada siklus II dapat dikatakan telah mencapai target indikator 
keberhasilan yang diharapkan. 

 
4.3 Pembahasan  

Guru merupakan agen pembelajaran yang diharapkan mampu mengatasi kegiatan 
pembelajaran yang dialaminya sendiri untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, salah 
satunya terkait pembelajaran menulis siswa. 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif untuk 
mengungkapkan ide, pikiran, gagasan dan pengetahuan. Dalam kegiatan menulis, maka 
penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Oleh 
karena itu kemampuan menulis membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik untuk 
dapat memilih kata secara tepat sehingga mampu memindahkan pikiran dan perasaan ke 
dalam lambang bahasa.  

Hasil tindakan kelas dalam pembelajaran menulis deskripsi berbahasa Indonesia 
melalui model pembelajaran  kreatif model pada siklus I ada peningkatan jika dibandingkan 
dengan kondisi prasiklus, dan meningkat signifikan pada siklus II. 
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Pencapaian indikator kerbahasilan pada siklus I sebesar 65,5, dan rata-rata 
ketuntasan klasikal sebesar 30,3% (sebanyak 10 siswa nilainya sama atau di atas KKM). 
Dengan demikian, target indikator kriteria keberhasilan tindakan dapat dimaknai bahwa 
ketuntasan perorangan pada siklus I belum tercapai yaitu kurang dari skor 75, dan untuk  
rata-rata ketuntasan klasikal juga belum tercapai yaitu kurang dari skor 80% (masih ada 23 
siswa di bawah KKM). Walaupun demikian hasil ini masih lebih baik jika dibandingkan 
dengan hasil prasiklus dengan rata-rata ketuntasan perorangan yang sebesar 51 dan rata-
rata ketuntasan klasikal 3%. 

Berdasarkan pemantauan kegiatan siklus I dapat dilihat adanya peningkatan 
keterampilan menulis deskripsi siswa dengan model pembelajaran kreatif.  Dari lima aspek 
yang terdapat dalam kisi-kisi penilaian menunjukkan adanya peningkatan. Namun 
demikian, masih ada beberapa aspek yang belum mampu dikuasai siswa. Beberapa aspek 
yang masih belum dikuasai siswa pada kegiatan siklus I dapat dilihat dari cuplikan data 
berikut: 
1. Aspek kesesuaian judul dengan isi 

Data S 12 (Ariffa Nur Oktavi Azizah), analisis relevansi isi dengan judul pada hasil 
prasiklus masih banyak mengalami kekurangan dalam menggambarkan isi dengan judul 
dan masih kurang jelas siswa hanya mampu menulis sebanyak 2 kalimat dalam setiap 
paragraf. Siswa belum memahami bentuk paragraf deskripsi, karena yang ditulis paragraf 
narasi.Contohnya : 

“Hari ini kami akan pergi berwisata ke air terjun Tawangmangu. Pada pukul 05.00 
WIB kami berangkat menuju Solo menggunakan bus pariwisata. Aku duduk di bangku 
nomor lima bersama teman-temanku”. 

Setelah diterapkan model pembelajaran kreatif pada hasil karangan siklus I siswa 
absen 12 mendapat skor 16 karena isi tulisan sesuai dengan judul tetapi penggambaran 
isinya kurang jelas. Siswa sudah memahami bentuk paragraf deskripsi.  

Sedangkan pada siklus II data S 12 mendapat skor 19 karena isi tulisan sesuai 
dengan judul yaitu menceritakan tentang Keindahan Air Terjun, penggambaran isinya pun 
sudah cukup jelas. Siswa telah menggunakan jenis karangan deskripsi,  paragraf pertama 
mendeskripsikan tempat, paragraf kedua mendeskripsikan keadaan alam sekitarnya, 
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paragraf ketiga mendeskripsikan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan 
keindahan air terjun, paragraf keempat mendeskripsikan ucapan syukur kepada Tuhan. 

 
2. Aspek diksi (pilihan kata)  

Karangan siswa S16 (Hardian Oktaviani Putri) pada siklus 1 dapat dilihat pada 
lampiran yang oleh siswa tersebut karangnya disajikan dalam lima paragraf, yang masih 
mengandung banyak kekurangan dalam hal diksi sehingga mendapat skor 12 (cukup). 
Kekurangan itu, antara lain, terlihat pada pemakaian kata yang tidak tepat  yang tampak 
pada kalimat berikut :  

1.Pemandangan di perkebunan tembakau udara terasa segar dan bersih. 

2.Gunung tinggi menjulang alam tampak cerah. 

Dari kutipan di atas dapat terlihat kesalahan pemilihan kata sehingga makna kalimat 
tidak jelas. Pada kalimat pertama “Pemandangan di perkebunan tembakau udara terasa 
segar dan bersih”, seharusnya “Pemandangan di perkebunan tembakau sangat indah”. 
Sedangkan pada kalimat kedua “Gunung tinggi menjulang alam tampak cerah”, 
seharusnya “Gunung menjulang tinggi. Alam di sana tampak cerah”. 

 
3. Aspek ejaan dan tanda baca 

Pada hasil data S 8 (Andrian Dwiki Pri Hartono) siklus I aspek ejaan memperoleh 
skor 10 (kurang). Dalam penulisan ejaan masih banyak mengalami kesalahan  terlihat 
pada contoh berikut ini : 

1) Pantai Bali berada diprovinsi Bali. 

2) Dipesisir pantai terdapat tumbuhan kelapa. 

3) Di sana juga terdapat prahu untuk menangkap ikan. 

Penulisan kata diprovinsi, dipesisir, dan prahu mengalami kesalahan dalam 
penulisan.Kata tersebut seharusnya ditulis di propinsi, di pesisir, dan perahu. Data-data 
tersebut menunjukkan bahwa masih ada siswa yang membuat kesalahan dalam hal 
penulisan kata. Hal ini menjadi bukti bahwa siswa belum cukup mampu  dalam penulisan 
kata dengan tepat. Setelah berlanjut di siklus kedua hasil karangan siswa skor pada aspek 
ejaan meningkat menjadi 14 kesalahan dalam penulisan berkurang hanya terdapat sedikit 
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kesalahan. Siswa terbukti sudah cukup mampu dalam penulisan ejaan. Sedangkan dalam 
pemakaian tanda baca, kesalahan pada pemakaian tanda baca titik pada akhir kalimat 
berita. 

 

4. Aspek Kerapian Tulisan 

Pada data karangan S5 (Albertus Kevin Enanta) aspek kerapian tulisan dapat dilihat 
dari lampiran hasil siswa. Hasil tulisan pada prasiklus dan siklus 1 kerapian tulisan masih 
sangat kurang hasil tulisan siswa kurang jelas terbaca dan tidak bersih masih banyak 
coretan. Sedangkan pada siklus II hasil karangan siswa sudah terlihat rapi dan mudah 
dibaca.Siswa tidak lagi merasa terburu-buru sehingga  kerapian pada hasil karangannya 
tampak lebih baik. 

 
5. Aspek kohesi-koherensi  

Pada hasil karangan siklus I pada S 12 (Ariffa Nur Oktavi Azizah) dengan judul 
“Sekolahku” yang terdiri dari 4 alinea/paragraf, ada beberapa alinea telah mengandung 1 
ide pokok. Setiap alinea dikembangkan menjadi beberapa kalimat dan di dalam setiap 
kalimat berhubungan satu sama lain sehingga diberi skor 16 (baik). Paragraf pertama 
menceritakan keberadaan sekolahku. Paragraf kedua mendeskripsikan keadaan 
sekolahku. Paragraf ketiga menceritakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Paragraf 
keempat menceritakan tanggaung jawab siswa dan tata tertib sekolah. 

Setelah berlanjut di siklus ke II dengan judul karangan Keindahan Air Terjun, hasil 
karangan siswa meningkat terutama pada aspek kohesi koherensi menjadi skor 19 (sangat 
baik), karangan terbagi 4 paragraf yang tiap paragraf memiliki ide pokok atau kalimat 
utama yang diikuti dengan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan misalnya: 

Paragraf 1  :“Indonesia memiliki beragam kenampakan alam yang sangat indah”. 

Paragraf 2  : “Keadaan alam di sekitar air terjun”. 

Paragraf 3  : “Kita harus dapat menjaga dan melestarikannya”. 
Paragraf 4  :“Kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptakan alam 

seindah ini”. 
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Beberapa kelemahan yang muncul pada karangan siswa pada siklus I tersebut 
menjadi bahan diskusi kolaborator dengan guru  untuk terus meningkatkan ketercapaian 
hasil belajar sehingga  siklus II dilaksanakan dengan beberapa penguatan khusus. 
Penguatan tersebut sebagai hasil refleksi proses pembelajaran  direduksikan dari hasil 
pengamatan, wawancara, angket dan catatan lapangan guru pada siklus I, antara waktu 
dalam pelaksanaan tes mengarang deskripsi sehingga siswa dapat lebih baik dalam 
mengembangkan karangannya. Penyediaan media dalam menentukan tema lebih 
dikongkretkan dalam bentuk gambar. 

Hasil belajar rata-rata ketuntasan perorangan meningkat pada siklus II menjadi 
sebesar 80,6 , dan rata-rata ketuntasan klasikal menjadi sebesar 87,8% (sebanyak 29 
siswa nilainya sama atau di atas KKM). Dengan demikian, target indikator kriteria 
keberhasilan tindakan dapat dimaknai bahwa ketuntasan perorangan pada siklus II telah 
tercapai yaitu lebih dari  skor 75, dan untuk  rata-rata ketuntasan klasikal juga telah 
tercapai yaitu lebih dari skor 80% (masih ada 4 siswa di bawah KKM). Hasil ini 
menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil siklus I dengan 
rata-rata ketuntasan perorangan yang sebesar 65,5 dan rata-rata ketuntasan klasikal 
30,3%. Dengan demikian hasil belajar pada siklus II telah memenuhi target indikator 
keberhasilan yang ditentukan. 

Pembahasan ketuntasan hasil belajar menulis deskripsi model pembelajaran kreatif 
pada prasiklus, siklus I, dan siklus II tampak dalam tabel berikut ini. 
 

Tabel 10 
Ketuntasan Hasil Belajar Prasiklus,Siklus I, dan Siklus II 

 
Kategori Prasiklus Siklus I Siklus II 

 Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 
Tuntas 1 3% 10 30,3% 29 87,8% 

Tidak tuntas 32 97% 23 69,7% 4 12,2% 
Jumlah 33 100% 33 100% 33 100% 

 

Hasil tabel 10 tersebut jika digambar dalam grafik akan tampak sebagai berikut 
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 Prasiklus  Siklus I  Siklus II 

 
 

Gambar 9. Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Prasiklus, Siklus I, dan Siklus II 

 
 


