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Ketika proses belajar karangan deskripsi secara menulis di sekolah upaya guru
meningkatkan keterampilan menulis sangatlah penting demi tercapainya tujuan
belajar yang telah ditetapkan. Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimanakah
upaya guru meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi?. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan upaya guru meningkatkan keterampilan mengaranag
dengan cara menulis secara deskripsi.
Proses penelitian ini digunakannya jenis penelitian deskriptif dan
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian 3 orang guru. Pengumpulan datanya
digunakan teknik wawancara dan observasi. Seluruh data dari observasi juga
wawancara diolah dengan tahap analisis data yaitu, reduksi, penyajian, dan
verifikasi.

Simpulan dari yang telah diteliti memperlihatkan bahwa guru berupaya
dengan memakai media, metode, dan sumber belajar yang bervariasi seperti: (1)
media gambar dan lingkungan sekolah; (2) metode demonstrasi dan pengamatan
objek; serta (3) sumbel belajar berupa buku paket dan buku cerita bergambar.

A. Pendahuluan
Sejak dahulu habasa sudah diajarkan. Munculnya bahasa yang membuat
manusia berkomunikasi dengan baik. Jika bahasa tidak ada manusia takdapat
berkembang. Bahkan, tidak akan dapat berkomunikasi dengan anggota masyarakat
dengan baik.
Guru merupakan sosok yang paling berperan dalam perkembangan
pendidikan di masa mendatang. Jadi, sebagai seorang guru, perlu bertanggung jawab
terhadap anak didiknya untuk mendidik lebih baik lagi. Dalam pembelajaran bahasa
Indonesia

guru

sangat

diperlukan

agar

kreatif

dan

inovatif

terhadap

pembelajarannya. Banyak hal yang telah ditempuh oleh guru untuk meningkatkan
mutu pembelajaran, diantaranya dengan membuat suasana belajar yang baik,
mengetahui kesenangan dan kebiasaan belajar peserta didik agar bergairah dan
berkembang.
Dengan keadaan tersebut, menyebabkan kondisi yang membosankan,
peserta didik tidak dapat kesempatan mengembangkan keahliannya. Sehingga
penulis

berminat

melaksanakan

penelitian

yang

judulnya

“Upaya

Guru

Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas IV SD Negeri
22 Banda Aceh”.

Manfaat penelitian ialah.
a. Untuk peneliti menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terhadap
pembelajaran bahasa yang lebih baik lagi.

b. Bagi peserta didik dengan adanya

penelitian agar

memberikan

pengalaman, sehingga peserta didik termotivasi ketika belajar mengarang,
terutama menulis.

c. Bagi guru dapat memberikan wawasan dan pengalaman, bahwa belajar
bahasa Indonesia pada aspek menulis, khususnya pelajaran mengarang
membutuhkan pendekatan agar tercipta suasana yang nyaman dan
menyenangkan.

d. Bagi sekolah dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan mutu belajar
mengajar menulis di sekolah.

A. Metode Penelitian
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini dengan pendekatang yang berupa pendekatan kualitatif.
Pendekatan berfokus pada filsafat postpositivisme, berguna sebagai penelitian pada
kondisi alami, (beelawan dengan penemuan) peneliti ialah secara purposive dan
snowbal pengambilan sampel sumber data dilakukan, untuk instrumen kunci, teknik
pengumpulan yaitu trianggulasi, analisis data bersifatkan kualitatif/ induktif, dan
hasilnya tidak generalisasi tapi menekan makna, Sugiyono (2016:14).

Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 22 Banda Aceh khususnya di kelas
IV. Lokasinya, Provinsi Aceh pada semester genap tahun ajaran 2019/2020.

Subjek Penelitian
Penentuan subjek berupa salah satu yang perlu diperhatikan untuk
mengambil kesimpulan tentang objek secara keseluruhan. Subjeknya ialah guru kelas
IV yaitu guru IV/a, guru IV/b, dan guru IV/c.

Teknik pengelolaan bahan
Teknik pengumpulaan bahaan berdekatan kepada ketepatn caro yg
diterapkan untukk mengumpulkan dataa(Sugyono, 2016-193). Dapt memperoleh dta,
penltian ini menggunakan beberapa instrumen di antaranya.

1) Observasi
Observasi dilaksanakan peneliti ketika pelaksanaan belajar mengajar
berlangsung untuk melihat.
a) Aktivitas ketika guru menerapkan pembelajaran karangan di Kelas.

b) Kegiatan peserta didik ketika pembelajaran bahasa Indonesia tentang
mengarang berlangsung.

2) Wawancara
3 orang guru yaitu guru IVa, guru IVb, dan guru IVc yang menjadi
responden untuk mendapatkan informasi terkait peningkatkan keterampilan menulis
karangan deskripsi yg berupa upaya guru tersebut.

Tehnik analisa Data
Bahan

didskripsikan dan disjikan dalam bentuk narasi. Kemudian data

dianalisis dan disajikan berupa fakta secara sistematis supaya data lebih mudah

dipahami dan disimpulkan. Peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama dalam,
kemudian fokus penelitian berdampak jelas.

a) Reduksi Data
Ketika dilakukannya reduksi data bisa mendiskusikan dengan sahabat yang
dinilai mampu..

b) Penyajian Data
Selesai mereduksi, selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian dapat
dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles
dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:341), mengemukakan bahwa yang paling
sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif ialah
menggunakan teks yang bersifat naratif.

c) Verifikasi
Setelah data disajikan maka selanjutnya adalah penarikan simpulan, Miles
dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:345).

B. Pembahasan
Lebih lanjut dalam pembahasan ini diulas tentang hasil penelitian upaya
guru memajukan keuletan mencatat narasi bebas anakdidik kelas IVSD Negeri22
Banda Aceh. Peneliti mengawali penelitian dengan melakukan observasi kepada Ibu
Dra. Kamsiah (KM) guru kelas IV/a, Ibu Hj. Jamaliah (JM) guru kelas IV/b, dan Ibu
Nuriyati. S.Pd.I (NR) guru kelas IV/c. Setelah melakukan observasi peneliti
melanjutkan dengan melakukan wawancara kepada ketiga guru tersebut.

Yang tidak dilakukan oleh guru ada beberapa aspek, diantaranya guru tidak
memotivasi siswa yang menulis karangan deskripsi dengan baik, guru tidak
memperkenalkan contoh karangan deskripsi kepada peserta didik. Seperti yang kita
ketahui dengan memotivasi siswa dapat menunjang kegiatan belajar mengajar kearah
tujuan pembelajaran. Dengan adanya motivasi dapat membantu siswa lebih
bersemangat dalam pembelajaran, dimana motivasi adalah suatu dorongan mental
yang mengarahkan dan menggerakkan prilaku manusia salah satunya prilaku belajar,
Dimyati dan Mudjiono (2002:80).
Selanjutnya, yang tidak dilakukan oleh guru kelas IV adalah guru tidak
memberikan penilaian langsung kepada hasil karya siswa karena penilai langsung
adalah hal yang penting saat belajar mengajar berlangsung,. Himan (dalam
Kunandar, 2010:379), bahwa penilaian ialah upaya yang dikembangkan oleh suatu
institusi pendidikan bertujuan agar tercapainya pendidikan yang berkualitas dan
kualitas peserta didik memiliki kemampuan yang lebih baik.
Selanjutnya, guru tidak memperkenalkan contoh karangan deskripsi dan tidak
menyampaikansuatu pujian kepada peserta didik ketika menulis karangan dekripsi
dengan benar agar mereka lebih bersemangat untuk belajar menulis karangan
deskripsi. Karena beberapa kegiatam itu tidak dilaksanakan oleh guru, akan
berpengaruh kurangnya keahlian peserta didik dalam mengarang. Bahkan, masih ada
yang keliru dalam mengarang tentang karangan deskripsi.
Sesuai dengan hasil tanya jawab pada ketiga guru tersebut yang dimana
berjumlah 14 pertanyaan terlihat bahwa upaya Ibu KM guru kelas IV/a
meningkatkan keahlian mengarang peserta didik adalah memotivasi peserta didik
mengarang dengan memakai alat peraga dan lingkungan sekolah seperti gambar yang
berguna untuk membantu proses belajar dan sekolah sebagai sarana memotivasi
siswa saat proses pembelajaranyang dpt membantu peljr lebih leluasa menuang
pikirran gagasannya kedalam bentuk tulisan karangan deskripsi. Sumberbelajar
yangdigunakanoleh Ibu KM guru kelas IV/a agar meningkatkan kemampuan menulis
karangan berupa deskripsian ialah menggunakan buku paket dan buku yang ada di
perpustakaan. Guru tersebut mengatakan bahwa peserta didik happy belajar dengan

sumber belajar tersebut dan dapat meningkatkanketerampilan menuliskarangan
deskripsisiswa.
Upaya Ibu JM pengaji kelasIV/b ialah dengan cara membentuk kelompok
belajar dan memakai alatperaga pembelajaran yang bisa membuat peserta didik
ketika mengarang. Peningkatkan keterampilanmenulis karangandeskripsi siswa, buku
paket dancerita bergambarlah yang digunakan oleh Ibu JM guru kelas IV/b sebagai
sumber belajar.
Ibu JM pengkaji kelasIV/b mengatakan siswa senang belajar dengan
menggunakan sumber belajar tersebut dan dapat meningkatkanketerampilan
menuliskarangan deskripsisiswa.
Memotivasi siswa menggunakan media serta memberikan arahan kepada
peserta didik untuk lebih sering berlatih mengaranglah yang digunakan Ibu NR guru
kelas IV/c untuk meningkatkan keterampilan mengarang deskripsi peserta didik.
Buku paket dan buku-buku yang ada diperpustakaanlh yang digunakan Ibu NR guru
kelas IV/c sebagai sumber belajar. Ibu NR guru kelas IV/c mengatakan siswa senang
belajar dengan menggunakan sumber belajar tersebut dan dapat meningkatkan
keterampilanmenulis karangandeskripsi pelajar.

C. Penutup
Simpulan
Berdasarkan hasil telitian dapat dikemukakan bahwasanya guru berupaya
dengan memakai metode, sumber belajar juga media yang bervariasi seperti: (1)
media ficture dan lingkungan sekolah; (2) metode demonstrasi dan pengamatan
objek; serta (3) sumber belajar berupa buku paket dan buku cerita bergambar.

Saran
1) Bagi sekolah, untuk bisa menyediakan prasarana dan sarana untuk mencukupi
serta media yang bervariasi agar dapat mendukung proses pembelajaran dan

akan memperlancar proses pembelajaran serta dapat tercapainya tujuan
pembelajaran secara optimal.

2) Untuk pendidik, hendaknya mengupayakan menerapkan medium, metode, serta
sumber belajar yang bervariasi. Memberikan penilaian langsung terhadap hasil
kerja siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung serta lebih membimbing
dan memperhatikan siswa yang belum mampu mengarang agar siswa tidak lalai
dengan kesibukannya sendiri.
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