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ABSTRAK

Penerapan  Metode  Field Trip  untuk Meninghathalt  Kemampunrn_ prenulis
Karungan  Deskripsi  Siswa  SMP  Lewolema,  Kecana{ai.  Ke}th_agolit,  Kapupa:en.
Ftores-Timur ini bertujunlt mefinghatkan kemunpuan menulis karangan desk'ri|]si
siswa   SMP    Lewolema,    Kecariratan   Kelubagotit,    Kchuptlten    Flare.s   Timur.
Penelitian Tindeham Kelas  ini neliputi;  perencancian,  pelcksanaan,  perigaftratan,
derg  ref leksi.  Teknik  pengumpul{in  data   yting  digunder}_i_a_la_h  {etry±k  te:  darz
obser;asi.  Subjek  peneliiian  trdalah  siswa kales  VIII-A  SMP  Im^jolerne  dengan
jumlah 33 siswa.

Peninghatan  kemanpunn   mettulis  harangan  des±ripsi_  siswp  .ft}€.fl.ingkat
setelah dilckirhan siklus 11. Pads siklu.s I, slswa ycmg meiidapatkan iiilai 8`0 ke atas
hanya  17 orang (51 qio}, sedanghan siswa yang in_en_c_apcti nilai_k_u~rap,g se?arryak .1.6.
orirng  {48Cflo}  jpeda  siklu.s  11  meTingkat  menjadi_  30_ orang  (.90f a_)^xpendapTt  nilai
80 ir6 atas,  sedangkan siswa ya[ng met.capai nilal kurang dart 80 Puny_2 ? .ora_nf i
{9Cffo).    0leh   hairena   itu,    simpulkan   bahava   pener_ap.an   qua:ode  _Fi.eid..lr,ip.`dap`atneruinghathan  kemampuan menulis  fear.angan  d3?kripsi.sisv\Ia  Kelas  VIII~A

Snip Lewoleun, Kecunatan Kelubagolit, Kabupaten Flares Timur.

Kth Kunei.. Metode Find Trip, Kemampunn Menulis, K¢rangan deskripsi.

PENDAHULUAN

Pengajaran bahasa Indonesia terdiri dari aspek kemampuan berbchasa dan

bersastra.   Kemampuan   berbahasa   meliputi   empat   aspek  keterampi]an.   Salah

atunya adalah keteranpilan menulis. Keteranpilan tersebut sangat penting dalam

kehidupan.   Dengan   menulis,   seseorang   dapat   menceritakan   ike,   perasaan,

peristiwa, dan benda kepada orang lain. 0leh karena itu, menulis perlu diajarkan

dengan  tepat  di  sckolah.  Selain  itu,  menu}is  juga  merupakan  salch  satu  dari

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dengan balk oleh siswa.
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Menulis merupakan sa}ah satu dari keempat keterampilan berbahasa yang

mendasar  (befoicara,   mendengarkan   membaca,   dan  menu}is).   Secara  umum,

keterampilan-keterampilan  berbahasa di  alas dibagi  menjadi  dua  macam,  yakni

keterampilan    produktif,    sedangkan    rnembaca    dan    mendengar    merupakan

keterampilan reseptif.  Disebut produktif kareHa keterampilan  fe`fsebut digunakan

untuk memprodrksi bahasa d€rfu penyampalan makna, sedangkan disebut reseptif

karena keterarnpilan tersebut digunakan untuk menangkap dan  mencema  makna

guns  pemahanan   terhadap  penyampaian   dalam   bentuk  bahasa2   balk   verbal

maupun nonverbal (Taringan dalam Zainurrahman, 201 1 :2).

Se]ama  ini  pembelajaran  menulis  karangan  deskripsi  dilakukan  secara

konvensional.   Siswa   diberi   sebuah   teori   menulis   deski.ipsi,   kemudian   siswa

meljhat contoh dan  akhimya  siswa ditugasi  untuk membuat karangan  deskripsi

balk secara ]angsung atau dengan jalan melanjutkan  tulisan  yang ada.  Simpulan

tersebut diperkuat  dengan  adanya fckta bchwa  media  atau  sumber belajar yang

variatif tidak  dimunculkan  oleh  guru,  Sumber  belajar di  iuar  gu"  yang  dapat

dimanfaackan oleh siswa hanya buku teks dan Lembar Kerja Siswa (LKS} bahasa

hadonesia.

0leh  karena  itu,  suasana belajar-mengajar  tentang  keterampilan  menulis

menjadi  membosankan  dan  siswa  merasa jenuh  mengikuti  proses  pembelajaran

tersebut.   Selain   itu,   s3swa  belum   mampu   mengidentifikasi   sebuah   peristiwa

ataupun  ganbaran  yang  ada  dalam  pikiran  musing-musing  untuk  dirangkai  ke

daiam benluk tuiisan  a[au  dalam kata lain  siswa kurang dapat mel-iggali  ide dan

gagasan. Padahal guru sudan menentukan tema tulisan secara jelas. Namun, masih

saja  kegiatan  menulis,  khususnya  menulis  deskripsi,  termasuk  dalam  aktivitas

pembelajaran yang memprihalinkan.

Dengan  demikian,   agar  kemampuan  siswa  dalam  menuiis  meningkat,

diperlukan adanya upaya guru untuk menciptckan suatu kondisi belajar-mengajar

menulis  yang dapat  mcmberi  peluang munculnya  aktivitas  dan  kreativitas  siswa

yang tinggi dalam bentuk pelatinan-pelatihan menuiis yang kongkret, efektif, dan

kreatif,Hambatan   dalam  mencapai   ketei.ampilafi   m€nulis,   khususnya   menulis
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karangan   deskripsi,   ditemukan   di   SMP   Lewolema,   Faktor-fcktor   penyebab

rendahnya    kemampuan    menuiis    karangan    deskripsi    tefsebut    adalah    saat

pembglajaran  berlangsung  gum  cenderung  menggunakan  metode  pembelajaran

ceramah  dengan  sedikit  menerapkan  metode  tanya jawab  dan  pemodeian,  guru

jarang menafsirkan untuk dalam setiap pembe]ajaran, sehingga siswa kurang aktif

dan  materi  kurang  dimengerti.  0leh  karena itu,  keterampilan  menulis  karangan

deskripsi siswa masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan   uralan   di   atas,   penelitian   bertujuan   untuk   mengetanui

kemampuan  menulis  karangan  deskripsi  dengan  mengunckan  metode ¢gj#  frz`p

prda siswa kelas VHI-A SMP Lewolema, Fz.€Jd 'rr!.p mermpakan pesiar (€dskwrsz.)

yang  digunakan  oleh  para  peserta  didik  untuk  melengkapi  pengalaman  belajar

tgrtentu,  Tujuan  metode  ini  adalah  dengan  melaksanakannya  diharapkan  siswa

dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya,  dapat turut

menghayati  tugas  pekerjaan  milik  seseorang  serfs  dapat  bertanggung  jawab.

Dengan  demikian  diharapkan  siswa  meningkat  kemampuan  menulis  karangan

deskripsinya dengan mengggunckan metode  F!.€/Of rrz.p.

NIetode Fleid Trip

Fz.eJd   fri.p   ialah   pesiar   (ekskursi)   yang   dilakukan   oleh   siswa   untuk

melengkapi   pengalaman   belajar   tertentudan   merupakan   bagian   integral   dari

kurikulum sekolah Sagala, (2012:214}.  Sedangkan  menurut Roestiyah (2008:85}±

F!.gjg! I,pz.p  merupckan cara  mengajar yang dilaksanakan dengan me,ngajak siswa

ke   guam  tempat  atau  objek  tertentu  di  luar  sekolah  utuk  mempelajari  atau

menyelidiki  sesuatu.  Tidak jauh berbeda,  menurut  pendapat  Sudjana  (2008:87),

Fz.e/d  rri'p  merupakan  kegiatan  kunjungan  ke  iuar  kelas  dalam  rangka  belajar,

Fz.g/d  rr!.p  yang  dimaksudkan  adalah  mengambil  tempat  yang  tidak jauh  dari

sekolah dan tidck memerlukan waktu yang lama dalam pelakeanaannya+

Berdasarkan  pendapat~pendapat  di  alas,  maka  yang  dimaksud  dengan

metode  Fie`!d  rrz`p  adalah  §tiafu  mftode  yang  digunakan  dalam  pembelajaran

dengan cara mengajak siswa keluar sigko{al yang dapat melengkapi pengalaman
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belajar   siswa    menjadi    lebih    nyata.    Metode    Fi.eJd    r#.p    mengedepankan

pembeiajaran  yang  dilakukan  di  lingkungan  atau  objek  tertentu  di  luar sekQlah.

Kegiatan belajar-mengajar yang diJakukan di  luar kelas atau  sekolah mempunyai

tujuan-tujuan   pokok   yang   ingin   dicapai   sesuai   dengan   cita-cita   pendidikan.

Dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan tidak lepas dari kurikulum yang

ada dalam sekolah.  Vera (2012:21) merinci tujuan dilakukannya pembelajaran di

luar    kelas    atau    sckolah    sebagai    berikut:     I)    mengarahkan    siswa    untuk

mengembangkan bakat dan kreativitas dengan seluas-luasnya di alam terbukat 2}

menysdiakan  latar  {setting}  yang  dapat  membentuk  sikap  dan  mental  siswa,  3)

meningkatkan  kesadaran,  apresiasi,  dan  pemahanan  `siswa  terhadap  lingkungan

sekitar,   serta  cara  balk  untuk   membangun   hubungan  balk  dengan   alam,   4)

membantu mer[ggmbangkan petensi siswa agar m€njedi manusia yang sempuma,

yaitu  merfuliki  perkembangan jiwa,  raga,  dan  spirit9  dan  5}  membgrikan  konsep

dal&m pengenalan berkehjdupan sosial dalam tataran praktik.

2. Langkah-langkah Pembelajaran Metode F!.gjc! rrz'p

Roestiyah   N.K.   (2001:86)   memaparkan   langkahnlangkab   yang   harus

dilaksa-nakan dalam pembelajaran dengan metode Fj.€Zcf rr['p sebagai berikut;

I.  Tahap Persiapan.  Pada tahap ini  guru  melakukan kegiatan  `sebagai beriku*  a)

merumuskan  tujuaninstruksional  yang jelas,  b)  menetapkan  objek  yang  hendak

dipi]ih,  c)  menyusun  I.encana  be]ajar  bagi  siswa,  dan  d)  merencanakan  sarana

belajar yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan. Tahap ini gum melaksanakan kegjatan sebagal berikut:  a}

melaksanakan   proses    pembelajaran   di   tempat   Fg.GJd   rr!.p,    b)    mengawasi

pelaksanaan pembelajaran, dan c) memberikan bimbingan kepada para siswa.

3.  Tabap Tindak Lanjut.  Tahap ini  guru melaksanakan kegiatan sebagai  berikut:

¢)  mendiskusikan  hiasil  yang  dipero}eh  di  tempat  F!.€Jd  rr{'p,  b)  membimbing

siswa   menyusun   ]aporan   berupa   karangan,   dan   c)   ketiga   tahapan   da]am

melaksanakan  proses  pembe]ajaran  dengan  penerapan.  Pgndapat  tersebut  dapat

disimpulkan, pembelajaran dengan metode Fz.€jt! rr!.p harus menempuh langkah-
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1angkch  yaitu  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  tindak  lanjut  setelah  Fie;d

rr,.p.

3.  Kelebihan dan Kelemahan Metode F!.gjd rrf.p

Menurut   Djamarah   (1995:106),   ke]ebihan   metede   Fz.€Zd   r7.I.p   sebagai

berikut:     a`)     Karya    wisata    memili-ki    prinsip    pengajaran     moderen     yang

memanfaatkan   lingkungan   nyata   dalam   pengajaran,   b)   membuat   apa   yang

dipelajari   di   sekelah   lebih   relevan   dengan   kenyataan   dan   kebutuhan   di

masyarakat,  c)  pengajaran  serupa  ini  dapat  lebih  merangsang  kreativitas  siswa,

dan d) informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas dan aktual.

Menurut Syalful Bahri Djamarali ( 1995: 106) kelemalian metode Fz.c/d rr!.p

sebagal  berikut:  a)  fasilitas  yang  diperlukan  dan  biaya  yang  dipergunckan  sulit

untuk  disediakan oleh siswa atau sekolah, b) sangat memerlukan persiapan atau

perencanaan  yang matang,  c)  memerlukan  koordinasi  dengan  guru  serta bidang

studi  lain  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  wcktu  dan  kegiatan  selama  karya

wisafa, d) saat karyawisata sering unsur rekreasj  menjadi lebih prjoritas darn pada

tujuan  utama,  sedang  unsuf  sfudinya  menjadi  terabaikan,  dan  e)  sulit  mengatur

siswa yang banyak dan mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi

permasalahan.

K€terampHan Menulis

Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa

yang  harus  dikuasai  oleh  siswa.Menurut  Nurgiantoro  (2001 : 175),  keterampilan

menulis  adalah salah  satu  keterampilan berbahasa yang  produktif dan ekspresif

yang dipergunckan untuk befkomunikasi  secara tidak langsung dan tidak secara

tatap muka dengan pihak lain.

i.  Pengertian Menuhis

Menulis  bukanlah  hal  yang  sulit  namun  tidck  juga  dikatakan  mudah.

Menulis  di  katakan  bukan  hal  yang  sulit  bila  menuris  hanya  diartikan  sebagai

aktivitas    mengungkapkan    gagasan    melalui    lambang-lambang    grafis    tanpa

memperhatikan  unsur  penulisan  dan  unsur  di  luar  penulisan  seperti  pembaca.

Sementara itu, sebagian besar orang beapendapat bahwa menulis bukan hal yang
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mudah   sebab   diperlukan   banyak   bekal   bagi   sefec}rang   untuk   keterampilan

menulis.

Nurgiantoro  (2001 :273)  mengungkapkan bahwa menulis  adalah  aktivitas

mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Batasan yang dibuat Nurgiantoro

sangat   sederhana,   menurutnya   menulis   hanya   sekedar   mengungkapkan   ide,

gagasan,  arau  pendapat  dalam  bahasa  tulis,  lepas  dari  mudah  tidaknya  tulisan

tersebut   dipahami   oleh   pembaca.Pendapat   senada   disanpaikan   oleh   Semi

(1993:47)   menyatakan   menulis   sebagal   tindckan   pemindahan   pikiran   atau

perasaan dalam bahasa tulis dengan menggunakan lambang-lanbang atau grafem.

Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya ada tiga

hal   yang   ada  dalam   aktivitas   menulis   yaltu   adanya   ide   atau   gagasan   yang

mflandasi  seseorang  untuk  menulis,   adanya  media  bermpa  bahasa  tulis,  dan

adanya   tujuan   menjadikan   pembaca   memahami   p€san   atau   informasi   yang

diLsanpaikan oleh penulis.

2.  Manfaat Menulis

M€nulis dapat memberikan manfaat yang besar. Menurut Nursisto {1999:  5~

6)  memaparkan  manfaat  menulis  sebagai  berikut;  1)  sarana  pengungkapan  diri.

Tulisan  mampu  mengungkapkan  perasaan  seseorang,  misalnya  dengan  m€nulis

sajak    dan    pui`si,    2)    sarana    untuk    memahami    sesuatu.    Tulisan    mampu

mengungkapkan gagasan sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman yang

tiaru   t_entang   sesuatu   yang   dit]jlisnya,   dan   3)   saran[a   un€ukmengembangkan

kepuasan pribadi, kebanggaan, dan rasa harga diri. Rasa bangga, puas, dan harga

diri merupakan manfaat yang dapat dirasakan dari keberhasi]an menulis. Perasaan

itu mampu membangkitkan kepercayaan terhadap kemampuan diri `sendiri untuk

melahirkan karya tulis lainnya,

Manfaat  menuljs  yang  lain  disampaikan  oleh  Tarigan  dalam  Rukaych

(2013,  8}  adalah  sebagal  sarana  penemuan  diri.  Hal  ini  dapat ditemukan  da]am

tulisan  pribadi  yang  bemada  akrab.  Tulisari  pribadi  adalch  suatu  bentuk  luliszin

yang  memberikan  sesuatu  yang  paling  menyenangkan  da]am  penj€lajahan  diri
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pribadi  sang  penulis.  Tulisan  membuat  seseorang  sadar  akan  kehidupan  sebab

ketika menaruh pikiran mengenai kehidupan dalam kata-kata maka akan mcnjadi

lebih sadar tentang kehirfupan itu sendiri.

Kedua   pendapat   tersebut   dapat   di§impulkan,   manfaat   menulis   yaitu

menjadi  sarana pengungkapan  dirt,  menyerap  informasi,  berlatih  sikap  objektif,

memecahkan masalah, dan berpikir lebih tertib dan terarah. Manfaat menulis yang

dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa

dalan   menggunakan   bahasa   tulis,   menemukan   ide   baru,   mengembangkan

imajinasi,  meningkatkan  pengetahuan  dan  wawasan,  dan  dapat  menjadi  saraiia

belajar.

3.  HakikatMenulis

Me,nulis  adalah  membuat  huruf  (angka  dan   sebagalnya  dengan  pena

(pensil,   kapur.   dan   sebagainya);   melahirkan   pikiran   atau   perasaan   (seperti

mengarang, membuat surat) dengan tulisan. Tim Penyusun Kanus Pusat Bahasa,

(2005:   1219).  Henry  Guntur  Tarigan  (2cO8:  22)  menjelaskan,  menulis  adalab

menurunkan   atau  melukiskan  lanbang~lambang  grafik  yang  menggambarkan

suatu bahasa yang dipahani oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca

lambang-lanbang  grafik tersebut.  M.Afar  Semi  (2cO7: 14)  menyatakan,  menulis

adalah  proses  kreatif  yang  memindahkan  gagasan  ke  dalam  lambang-lambang

tulisan.      Canal      Komandoko      (2cO6:17)      menyatakan,      menulis      adalah

menyampaikan   gagasan   kepada   orang   lain   sehingga   orang   lain   itu   dapat

memahami       maksud       yang       diinginkan.        Saleh       Abbas       (2006:125)

berpendapat.menulis adalah kemanpuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan

perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis.  Berdasarkan beberapa pendapat

tersebut,    dapat   disimpulkan   bahwa   menulis    adalah   proses    kreatif   untuk

nengungkapkan  pikiran,  gagasan,  pendapat,  dan  perasaan  kepada  orang  lain

sehingga  orang  lain  itu  mampu  memaharni  maksud  yang  diinginkan  dengan

menggunakan   bahasa   tulis,    Pgng8rdan   mennlis   sedng   disamakan   dengan

pengertianmengarangkargnapadahckikatnyaadalahmenuangkangagasandalam
bentuk karangan.
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4.  Karangan Deskripsi

Kata    de`skripsi    berasal    dari    bahasa    latindcscrj.b€rc    yang    artinya

menggambarkan atau memberikan .sesuatu hal. Dari segi istilah, menurut Supamo

dan  Yunus (2006: 4.6), deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan

sesuatu  sesuai  dengan  keadaan  sebenamya,  sehingga  pembaca  dapat  mencitrai

(me]ihat,  mendengar,  mencium,  dan  merasakan)  apa  yang  dilukiskan  itu  sesuai

dengan citra penulis.  Sedangkan menurut Marahimin (2010:45), deskripsi adalah

memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana

atau keadaan.

Dalam karangan deskripsi dituntut agar objek yang digambarkannya sesuai

dengan   kenyataan   yang   sebenamya.   Penulis   harus   memahami   detail   yang

bcrkenaan  dengan  objek  tulisannya.  Singkatnya,  karangan  deskripsi  mempakan

karangan   yang   kita   susun   untuk   melukiskan   sesuatu   dengan   maksud   untuk

menghidupkan kesan dan daya khayal mendalam pada si pembaca.

Deskripsi  atau  pemerian  merupakan  suatu  bentuk  tulisan  yang  bertalian

dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari objek yang

s€dang  dibicarakan.  Penulis  memindahkan  kesan-kesannya,  memindahkan  hasil

pengamatan  dan  perasaannya kepada para pembaca,  ia menyampalkan  si fat  dan

semua perincian wujud yang dapat ditemukan pada objck tersebut.  Sasaran yang

ingin    dicapai    oleh    seorang    penulis    deskripsi    adalah    menciptakan    atau

memungkinkan  terciptanya  daya khayal  (imajinasi)  pada para pembaca,  seolah-

olah  mereka  melihat  sendiri  objek  tadi  secarakeseluruhan  sebagal  yang  dialami

fisik oleh penulisnya.

Dart pengertian-pengertian yang dikemukakan di alas, dapat disimpulkan

bahwa  deskripsi  adalah  sebuah  bentuk  tulisan  yang  menggambarkan  si fat  dan

semua  perincian  wujud  yang  dapat  ditemukan  dalam  objek  yang  dibicarakan.

Sasaran   yang  ingin  dicapai   oleh  penulis  deskripsi  adalah  pembacanya  dapat

menerima,  seolah-olah melihat,  mendengarkan,  mencium,  atau merasckan  objek

yang digambarkan.  Pilihan kata yang tepat hanrs diperlihatkan  oleh penulis agar

dapat  melahirkan  gambaran  yang  hidup  dan  segar  dalam  imajinasi  pembaca.

Adapun  jenis-jenis  karangan  deskripsi,  M.  Atar  Semi  (2007:  67-70)  membagi
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karangan   deskripsi   menjadi   dua  jenis,   yaitu   deskripsi   artistik   dan   deskripsi

ekspositorik.  Deskripsi  artistik merupckan  deskripsi  yang  memiliki  nilai  artistik

atau nilai keindahan dan disajikan dalam dengan gaya bahasa sastra, seperti novel

atau  cerita  pendek.  Deskripsi  artistik  biasanya  digunakan  untuk  menjelaskan

suasana,  perilaku  tokoh  cerita,  tatar  tempat  peristiwa  berlangsung  atau  tentang

adegan yang perlu dijelaskan secara rinci.  Tujuan yang hendak dicapai deskripsi

artistik   adalah   mempengaruhi   emosi   pembaca   agar  pembaca   terlibat   secara

emosional dalam cerita.

Deskripsi ekspositorik mendekati bentuk eksposisi, baik mengenai isi yang

berupa  fckta  maupun  gaya  penyampalannya  yang  lugas.  Deskripsi  ekspositorik

menekankan  pada  detail  dan  rincian  sehingga  sering  digunakan  sebagai  uralan

t,entang ilmu pengetahuan menulis kerangka deskripsi.

RETODE
Penelitian  ini  berbentuk  penelitian  tindakan  kelas  (PTK)  yaitu  penelitian

tjndakan  yang dilakukan dengan tujuan  memperbaiki  mutu  praktik pembelajaran

di  kelas.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  siswa  ke]as  VIII-A  SMP  Lewolema,

kecamatan Kelubagolit, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 33 orang

siswa,   terdiri   alas   siswa   laki-laki   sebanyak   14   orang   dan   siswa   perempuan

sebanyak   19  orang.Prosedur  penelitian  tindakan  kelas  ini  dibagi  menjadi  dua

siklus.  Pengumpu]an  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  observasi  dan  tes

kemampuan menulis karangan  deskripsi.  Teknik analisis data pada penelitian  ini

adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpu!an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan  hasil  penelitian  menggunakan  metode

F!.c/d     rrj.p     sebagai     upaya    peningkatan     kemampuan     menulis     karangan

deskripsi.Hasil  yang  dipaparkan  meliputi  data  hasil  proses,  data  basil  kegiatan

yang diperolehdari hasil pemantauan melalui kegiatan di lapangan, hasil observasi

pada aktivitas peneliti dan siswa serta frokumentasi basil kerja siswa.

Berdasarkan   hasil   yang   diperoleh   dari   tindakan   observasi   ditemukan
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adanya  peningkatan  kualitas  proses  yang  terjadi  dalam  pembeiajaran  menulis

karangandeskripsi  meialui  metode  Fz.g#  #j'p.  Dapat  diiihat  dari  tes  menulis

karangan deskripsi pada siklus I belum mengunakan metede fl€Jd frz.p.Hasil yang

dicapal pada siklus I adalahsiswa yang mendapatkan kategori baik dari nilai 80-89

adalah  17  orang  siswa  {51,51%}  dan  yang  mendapathan  nilal  cukup  dari  75-79

adalah 13 siswa (39,40%),sedangkan yang mendapatkan nilal kategori kurang balk

did 51-74 adalah 3 siswa {59,07eyt!}, dari hasil penilaian pads lembar kerja siswa.

Hasil  anali`sis  data  pada  siklus  I  menunjukan  bahwa jumlah  siswa  yang

meneapal  nilai  80 ke  atas  sebanyck  17  orang  (51,51f7o),  sedangkan jumlah  siswa

yang mencapai nilai kurang dari  80 sebanyak  16  orang (48,48%).  Aktifitas  guru

dan siswapada siklus I masih kurang. Ini dibuktikan pada lembar observasi pada

giklus  I  aktifitas  gum  pada kategori  cukup  sebanyck  3  dan  pada  kategori  balk

sebanyak  7,  dan  aktifitassiswa pada  kategori  kurang  sebanyak  3,  pada kategori

cukup sebanyak 5, pada kategori baik sebanyak 2. Jika nilal tersebut dihabungkan

dengan interval ketuntasan maka penelitian ini masih be]um meningkat dan perlu

diadckan sikJus 11.

Hasil  yang  dicapai  siklus  11  mengalami  peningkatan  yaltu  siswa  yang

mendapatkan  nilal  pada  kategori   [sangat  balk  darn  90~100  sebanyak  6  siswa

(18,18%) dan yangmendapatkan nilai pada kategori balk dari 80-89 sebanyak 24

siswa (72,73%), sedangkanyang mendapatkan kategori cukup dari 75-79 sebanyck

3  siswa  (9,09%`)  dari  hasilpenilaian  lembar  keria  siswa.Hasil  anahisis  data  pada

siklus H menunjukan bahwajumlahsiswa yang mencapai nilal 80 ke atas sebanyak

30 orang  (90.91%),  sedangkan jumlchsiswa  yang  mencapai  ni]ai  kurang  dari  80

sebanyak  3  orang  (9.09%).  Aktifitas  guru  dansiswa  pada  sik]us  11  mengalami

peningkatan. Hal ini dilihat pada aktifitas guru pada kategoribalk sebanyak 4 dan

sangat balk sebanyak 6, sedangkan keaktifan giswa pada kategoribaik sebanyak 2

dan pada kategori sangat balk sebanyak 8,

Dari  data  observasi  kecktifan  siswa  dan  data  pencapaian  kategori  nilai

siswa pada  siklus  I masih belum mencapai  KKM,  karena siswa belum  antusias

dalam  mengikuti  pembelajaran,  sedanghan  pada  siklus  11  dari  data  observasi

keaktifan  siswa dan data pencapaian kategori nilal siswa sudah mencapai  KKM
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karena siswa sangat antusias dengan menulis karangan deskripsi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan   penelitian   dan   pembchasan   yang   telah   dilakukan   dapat

disimpulkan   bahwa   penerapan   metode   Fi.€Jd   rr!.p   dalam   menulis   karangan

deskripsi siswa kelas VIII-A SMP Lewolema, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten

Flores   Timur   dapat   meningkatkan   kemampuan   menulis   karangan   deskripsi.

Penerapan  metode   Fz.c/d  rri.p  memiliki   dampak  positif  dalam   meningkatkan

kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas VIH-A yang ditandal dengan

peningkatan  ketuntasan  belajar  siswa  dalam  setiap  siklus.  Hal  tersebut  terbukti

dari  hasil  penelitian  siklus  11  dengan  mengidentifikasi  masalah  pada  siklus  I

dengan   penetapan   alternatif  masalal.   dan   pembelajaran.   Kriteria   Ketuntasan

Minimal  (KKM)  mata pelajaran  bahasa  Indonesia kelas  VIH-A  SMP Lewolema

yang telah di tentukan yaitu 80.

Hasil  belajar  siswa  yang  memperoleh  nilai  dalam  kategori  sangat  balk

dengan rentang nilai 90-loo yaitu 0 siswa atau 0%. Siswa yang memperoleh nilai

dalam kategori80-89 yakni sebanyak  17 siswa (51,51%), siswa yang mendapatkan

nilai  dalam  kategoricukup  dengan  rentang  nilai  75~79  yalmi  sebanyak  13  siswa

(59,09%).  Siswa  yang  mendapatkan  nilai  pada  rentang  51-74  dengan  kategoi.i

kurang yakhi sebanyak 3siswa (59,07q7o). Siswa yang mendapatkan nilai dalam 48

kategori sangat kurang denganrentang nilai 0-50 yakni sebanyak 0 siswa (0%).

Ketuntasan belajar klasikal siklus I yang tuntas belajar  17 siswa (51,51%)g

sedangkan  yang  belum  tuntas  belajar  sebanyak   16  siswa  (98.47%).  Persentase

ketuntasanbe]ajar klasikal  yang diperoleh pada siklus I belum memenuhi kriteria

yang  ditentukan  yakni80.  Berdasarkan  data  hasil  belajar  siswa  pada  siklus  I

pembelajaran   menulis   karangandeskripsi   dapat   dikatakan   belum   memenuhi

harapan.  Hal  tersebut  dikarenakan  persentase  ketuntasan  belajar  klasikal  yang

diperoleh   pada   siklus   I   belum   memenuhi   kriterifl   yangditentukan   yakni   80.

Persentase ketuntasan belajar klasikal yang diperoleh pada siklus I,  yaitu 7,72.

Pada  siklus  11  terjadi  peningkatan  yang  signifikan  dengan  nilai  rata~rata

kelas 8,38yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai
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90-100  sebanyak6  `siswa  (18,18%}  yang  memperoleh  nilai  dalam  kategori  baik

dengan  rentang  nilai   80-89,yakni   sebanyak  24     siswa  (72,73%),   Siswa  yang

mendapatkan   nilai   dalam   kategori   cukupdengan   rentang   nilai   75-79   yakni

sebanyak 3  siswa (9,09%)  yang memperoleh nilaidalam kategori kurang dengan

rentan.g nilal 51-74  sebanyak 0 siswa (0%).  Siswa yang mendapatkan  nilai dalam

kategori sangat kurang dengan rentang nilai 0-50 yakni sebanyako siswa (0%).Jadi

ketuntasan belajar siswa pada siklus I sebanyak  17  siswa (51,51%).  Padasiklus H

sebanyak 30 siswa (90,91 %).
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