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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Menulis 

Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai siswa. Banyak ahli telah mengemukakan 

pengertian menulis. Menurut pendapat Abbas (2006:125), keterampilan 

menulisadalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan 

kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan 

harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan 

gramatikal dan penggunaan ejaan.  

Menurut Tarigan (2008:3), keterampilan menulis adalah salah satu 

keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yangdipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secaratatap muka dengan pihak 

lain. Sedangkan menurut Suparno (2009:13) pengertian keterampilan menulis 

adalah sebagai suatu kegiatan menyampaikan pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Berdasarkan konsep 

tersebut dapat dikatakan bahwa menulis merupakan komunikasi tidak langsung 

yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, 

struktur bahasa dan kosa kata dengan menggunakan symbol sehingga dapat dibaca 

seperti apa yang diwakili oleh simbol-simbol tersebut. 

Menurut pendapat Nurgiyantoro (2001: 273), menulis adalah aktivitas 

mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakankegiatan 
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produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki kemampuandalam 

menggunakan kosakata, tata tulis,dan struktur bahasa. Keterampilan menulis 

diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, 

pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. 

Menulis merupakan aktivitas pengekpresian ide, gagasan, pikiran atau perasaan ke 

dalam lambang-lambang kebahasaan. Sedangkan menurut Suparno dan 

Mohammad Yunus (2008: 1.3) menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan 

(komunikasi) dengan mengunakan bahasa tulis sebagai media atau alatnya. Dalam 

komunikasi tulis setidaknya terdapat empat unsur yang terlibat yaitu (1) penulis 

sebagai penyampai pesan, (2) isi tulisan atau pesan, (3) saluran atau medianya 

berupa tulisan dan (4) pembaca sebagai penerima pesan. 

Menurut The Liang Gie (2002:3), keterampilan menulis adalah 

keterampilan dalam pembuatan huruf, angka, nama, suatu tanda bahasa apapun 

dengan suatu alat tulis pada suatu halaman tertentu. Sedangkan mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca 

untuk dipahami. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa 

keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan ide, gagasan, perasaan 

dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain yang membaca dapat memahami isi 

tulisan tersebut dengan baik. 
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2. Tujuan Menulis 

Setiap penulis harus mempunyai tujuan yang jelas dari tulisan yang akan 

ditulisnya. Menurut Suparno dan Mohamad Yunus (2008:37), tujuan yangingin 

dicapai seorang penulis bermacam-macam sebagai berikut: 

a. Menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar. 

b. Membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitakan. 

c. Menjadikan pembaca beropini. 

d. Menjadikan pembaca mengerti. 

e. Membuat pembaca terpersuasi oleh isi karangan. 

f. Membuat pembaca senang dengan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan 

seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, 

nilai kemanusiaan dan nilai estetika. 

Menurut Semi (2007:14-21), mengungkapkan bahwa secara umum 

tujuan orang menulis, yaitu : 

a. Untuk menceritakan sesuatu, menceritakan disini memiliki maksud agar orang 

lain atau pembaca tahu tentang apa yang dialami, diimpikan, dikhayalkan, 

maupun yang dipikirkan oleh si penulis. 

b. Untuk memberikan petunjuk atau pengarahan, maksudnya bila seseorang 

mengajari orang lain bagaimana cara mengerjakan, memberikan petunjuk, 

maupun memberikan pengarahan dengan tahapan-tahapan yang benar, berarti 

orang itu sedang memberi petunjuk atau pengarahan. 

c. Untuk menjelaskan sesuatu, bahwa penulis berusaha menyampaikan 

gagasannya dalam menjelaskan sesuatu melalui tulisan yang bertujuan 

menjelaskan sesuatu itu kepada pembaca, sehingga pengetahuan sipembaca 
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menjadi bertambah serta pemahaman pembaca tentang topik yang kamu 

sampaikan itu menjadi lebih baik. 

d. Untuk menyakinkan, yaitu ada saat-saat tertentu bahwa orang yangmenulis itu 

perlu menulis untuk menyakinkan orang lain tentang pendapat, buah 

pikirannya ataupun pandangannya mengenai sesuatu.  

e. Untuk merangkum, maksudnya dengan menuliskan rangkuman, pembaca akan 

sangat tertolong dan sangat mudah dalam mempelajariisi buku yang panjang 

dan tebal. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan menulis adalah agar pembaca mengetahui, mengerti dan memahami nilai-

nilai dalam sebuah tulisan sehingga pembaca ikut berpikir, berpendapat atau 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. 

 

3. Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang dianggap sebagian 

orang sebagai keterampilan yang paling sulit dikuasai oleh siswa dibandingkan 

keterampilan berbahasa yang lain. Keterampilan menulis itu merupakan suatu 

proses pertumbuhan melalui banyak latihan. Keterampilan menulis tidak dapat 

diperoleh dengan hanya mempelajari tata bahasa dan mempelajari pengetahuan 

teori menulis, apalagi hanya menghafalkan definisi istilah-istilah yang terdapat 

dalam bidang karang mengarang. Keterampilan menulis merupakan keterampilan 

yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seseorang yang memiliki keterampilan 

menulis dapat menuangkan semua ide atau gagasannya dalam bentuk bahasa tulis. 
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Seseorang juga akan memperoleh keuntungan yang banyak dengan memiliki 

keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis merupakan kegiatan yang produktif. Menulis 

membantu seseorang mengungkapkan ide dan gagasannya ke dalam bahasa tulis. 

Menurut Gie (2002:9) menulis dan mengarang merupakan kata sepadan yang 

artinya kurang lebih sama. Mengarang adalah segenap rangkaian kegiatan 

seseorang untuk mengungkapkan buah pikirannya melalui bahasa tulis untuk 

dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Buah pikiran itu dapat berupa pengalaman, 

pendapat, pengetahuan, keinginan, dan perasaan seseorang. Maksud yang ingin 

disampaikan dari rangkaian kegiatan mengungkapkan hasil pemikiran melalui 

bahasa tulis ini diharapkan informasi yang ingin disampaikan dapat dipahami dan 

dimengerti oleh orang lain. Tulisan yang dibuat harus kreatif. Seorang penulis 

harus memiliki naluri bahasa yang kuat untuk dapat memakai bahasa secara 

lincah, menarik, dan efektif. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat 

membuat tulisan yang jelas, tepat, dan serasi dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Suparno dan Yunus 

(2007:1.29) menyebutkan bahwa menulis adalah kegiatan komunikasi berupa 

penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis 

melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran 

atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Menulis merupakan 

kegiatan yang kompleks karena penulis dituntut untuk dapat menyusun dan 

mengorganisasikan isi tulisannya serta menuangkan dalam bahasa tulis. Wiyanto 

(2004:1-2) memberikan definisi tentang menulis. Beliau mengatakan bahwa 

menulis memiliki dua arti. Pertama, kata menulis berarti mengubah bunyi yang 
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dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang dapat 

diubah itu adalah bunyi bahasa, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap 

manusia (mulut dan perangkat kelengkapannya seperti bibir, lidah, gigi, dan 

langit-langit). Kedua, menulis mempunyai arti kegiatan mengungkapkan gagasan 

secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan penulis dan hasil 

kegiatannya berupa tulisan. 

Hakim (2005:15) juga menjelaskan bahwa menulis pada hakikatnya 

adalah upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan 

dipikirkan ke dalam bahasa tulis. Ada beberapa macam bentuk dan jenis tulisan, 

dari bentuk yang paling ringan dan sederhana sampai yang luas dan mendalam. 

Jika kita masih agak kesulitan membuat jenis tulisan yang bersifat luas dan 

mendalam, maka kita mulai dulu latihan dengan cara membuat jenis tulisan yang 

ringan dan sederhana. Modal seorang penulis adalah kepekaan dan sikap kritis 

terhadap teks kehidupan, entah teks yang tertulis maupun teks yang tidak tertulis, 

baik teks yang tersurat maupun yang tersirat. Dari sini penulis akan mendapatkan 

ide atu inspirasi lantas mengolahnya 

Penuangan ide atau gagasan seseorang ke dalam bentuk bahasa tulis tidak 

dapat diperoleh secara spontan. Perlu latihan terbimbing untuk mengasah 

keterampilan menulis. Melengkapi pendapat Gie, Wagiran dan Doyin (2005:2) 

menambahkan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

digunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak 

didapatkan secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. Oleh 

karena itu, seseorang harus memiliki keterampilan menulis agar melaksanakan 

komunikasi dengan baik. 
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Ide dan gagasan seseorang harus dikemas dengan baik dalam bentuk 

tulisan agar ide dan gagasan tersebut tidak hilang. Selain itu, tulisan seseorang 

juga harus dikemas dengan baik agar pembaca tertarik untuk membacanya. 

Sofyan (2006: 34) berpendapat bahwa ide dan pemikiran seseorang akan lebih 

awet, menyebar luas, dan dapat dipelajari lagi jika dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Dalam kegiatan menulis ini seseorang harus terampil memanfaatkan 

struktur bahasa dan kosakata. Dengan struktur bahasa dan kosakata yang baik, 

pembaca akan tertarik dan mudah memahami isi tulisan. 

Berdasarkan hakekat menulis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis adalah kegiatan yang produktif dan ekspresif untuk 

mencurahkan atau melukiskan gagasan, ide, pendapat, dan pikirannya dalam 

bentuk tulisan agar orang lain paham akan maksud dan tujuan dari tulisan 

tersebut. Menulis digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, 

melainkan secara tertulis. Menulis juga dapat dipandang sebagai kegiatan 

mengungkapkan gagasan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang 

dimengerti oleh orang lain, tidak secara tatap muka, tetapi dalam bentuk bahasa 

tulis yang memerlukan banyak latihan dan praktik secara teratur agar tulisan yang 

dihasilkan baik dan benar. 

 

4. Pembelajaran Keterampilan Menulis di Sekolah Dasar 

 Keterampilan menulis seperti halnya keterampilan berbahasa yang 

lainperlu dimiliki oleh siswa. Keterampilan menulis sudah mulai dilatihkan 

ditingkat Sekolah Dasar. Morsey (dalam Alfiah dan Santosa, 2009:321) 

menyatakan bahwa menulis/mengarang merupakanketerampilan berbahasa yang 



14 
 

kompleks, untuk itu perlu dilatih secara teratur dan cermat sejak kelas awal SD. 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif karena 

penulis harus terampil menggunakan grofologi, stuktur bahasa dan memiliki 

pengetahuan bahasa yang memadai (Santosa,2009:3.21).  Dalam standar 

kompetensi lulusan Sekolah Dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada aspek 

menulis, diharapkan peserta didik memiliki kompetensi melakukan berbagai jenis 

kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam 

bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks 

pidato, laporan, ringkasan, parafrase, serta berbagai karya sastra untuk anak 

berbentuk cerita, puisi, dan pantun. 

Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran keterampilan menulis 

karangan menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki siswa dalam proses 

pemahaman pengetahuan dalam pengunaan bahasa yang dituangkan dalam bentuk 

tulisan. Pembelajaran keterampilan menulis di SD harus dilaksanakan dalam 

kondisi yang menyenangkan dan menarik perhatian serta minat siswa. Menurut 

Abbas (2006: 127-137), upaya yang dapatdilakukan guru agar siswa senang 

menulis adalah dengan memberi kebebasan kepada siswa untuk menulis apa yang 

disenanginya sesuai dengan tema pembelajaran yang akan dilaksanakan. Menulis 

cerita dalam bentuk karangan narasi misalnya dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan bantuan mediaberupa gambar seri. 

Dalam pembelajaran keterampilan menulis ini guru harus menciptakan 

kondisi pembelajaran yang kondusif. Di samping itu guru juga harus melakukan 

penilaian proses yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan belajar siswa, 

kesulitan yang dialami dan pola strategi belajar yang tepat. 
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5. Menulis Karangan Deskripsi 

a. Pengertian Menulis Deskripsi 

Banyak para ahli yang mengungkapkan pengertian menulis deskripsi. 

Pendapat  para ahli secara umum memiliki kesamaan walaupun terdapat 

perbedaan cara  mengungkapkan. Menurut Akhadiah (2002:3) menulis merupakan 

kegiatan  menyampaikan pesan (gagasan, perasaan, dan informasi) secara tertulis 

kepada  pihak lain. Menulis adalah usaha komunikasi yang mempunyai aturan 

maian serta kebiasaan-kebiasaan sendiri. Lebih lanjut Suparno dan Yunus (2006: 

46) mengungkapkan: ”Deskripsi berasal dari bahasa Latin describere yang berarti  

menggambarkan atau memerikan sesuatu hal”. Deskripsi adalah suatu bentuk 

karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 

sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium dan 

merasakan) apa yang dilukiskan penulis, karangan ini bermaksudmenyampaikan 

pean tentang sesuatu dengan sifat dan gerakgeriknya kepada pembaca.” 

Keraf (2002: 93) menjelaskan bahwa deskripsi merupakan sebuah bentuk 

tulisan yang bertalian dengan usaha penulis untuk memberikan perincian dari 

objek yang sedang dibicarakan. Dalam deskripsi penulis memindahkan kesan-

kesannya, hasil  pengamatan dan perasaannya, menyampaikan sifat dan semua 

perincian wujud yang dapat ditemukan pada objek tersebut. Akhadiah dalam 

Suparno dan Yunus (2006: 48) mengungkapkan bahwa deskripsi yang baik 

dituntut tiga hal, pertama, kesanggupan berbahasa kita yang memiliki  kekayaan 

nuasa dan bentuk. Kedua, kecermatan pengamatan dan kelaluasaan  pengetahuan 

kita tentang sifat, ciri dan wujud objek yang dideskripsikan. Ketiga,  kemampuan 
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kita memilih secara detail khusus yang dapat menunjang ketepatan  dan 

kehidupan deskripsi”. 

b. Jenis-jenis Karangan Deskripsi 

Karangan/wacana deskripsi berdasarkan tujuannya menurut Keraf 

(2002:96) dibedakan menjadi dua macam yaitu, 1) deskripsi sugestif; 2) deskripsi 

ekspositoris. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi Sugestif 

Di dalam deskripsi ini penulis bermaksud menciptakan sebuah pengalaman 

pada diri pembaca, pengalaman karena perkenalan langsung dengan 

objeknya.  Sasaran deskripsi sugestif adalah dengan perantaraan tenaga 

rangkaian katakata yang dipilih oleh penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, 

watak dari  objek tersebut, dengan kata lain deskripsi sugestif berusaha untuk 

menciptakan suatu penghayatan terhadap objek tersebut melalui imajinasi 

pembaca 

2. Deskripsi Ekspositoris atau Deskripsi Teknis 

Deskripsi jenis ini bertujuan untuk memberikan identifikasi atau informasi 

mengenai objeknya sehingga pembaca dapat mengenalnya bila bertemu atau 

berhadapan dengan objek tadi. Deskripsi ekspositoris tidak berusaha untuk 

menciptakan kesan atau imajinasi pada diri pembaca. 

c. Unsur-unsur Karangan Deskripsi 

Menurut pendapat Burhan (2004:100) dalam pembuatan karangan itu 

sekurangkurangnya tercakup lima unsur yaitu: 

1. Isi karangan adalah hal-hal yang dikarang atau gagasan; 

2. Bentuk karangan adalah susunan atau cara menyajikan isi karangan; 
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3. Tata bahasa adalah penggunaan bentuk-bentuk tatabahasa dan pola-pola  

4. Kalimat;gaya adalah pilihan struktur dan kosakata untuk memberikan nada 

atau warna tertentu terhadap karangan itu; 

5. Ejaan dan tanda baca adalah penggunaan tata cara penulisan lambang bahasa  

6. Tertulis yang diadatkan dalam bahasa itu. 

d. Syarat-syarat Karangan yang Baik 

Suatu karangan menurut Akhadiah (2006:9) mengatakan, sekurang-

kurangnya  memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan hal-hal berikut: 

1. Kejelasan tema; 

Dalam mengarang, tema atau topik karangan harus ditetukan terlebih dahulu  

karena ia merupakan isi karangan itu. Akhadiah (2006:9) menyatakan bahwa 

topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang dikarang. 

Oleh karena itu, baik tidaknya suatu karangan sangat ditentukan tepat 

tidaknya topik yang dipilih. 

2. Kesesuaian isi dengan judul; 

Judul sebuah karangan akan menggambarkan isi keseluruhan (Akhadiah,  

2006:10) Sementara Keraf (2004:128) menyatakan bahwa judul hendaknya  

menyebutkan ciri-ciri utama atau menghubungkan hal-hal penting dari  

karangan, sehingga para pembaca sudah dapat membayangkan apa yang 

diuraikan di dalam karangan itu. 

3. Kesesuaian jenis karangan; 

Jenis karangan berkaitan dengan maksud atau tujuan penulisan. Untuk  

menentukan tujuan mengarang diperlukan tesis. Akhadiah (2006:47) 

menyatakan bahwa tesis adalah suatu kalimat penyataan yang mengandung 
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tujuan tulisan. Penyataan ini mengandung gagasan atau amanat yang akan  

dikembangkan atau diuraikan lebih lanjut melalui tulisan. 

4. Ketepatan ide dalam paragraf; 

Topik suatu karangan diuraikan di dalam tiap paragraf berupa satu ide pokok  

dan beberapa ide penjelas. 

5. Ketepatan susunan kalimat; 

Ketetapan unsur-unsur yang membangun suatu kalimat akan sangat  

menentukan kejelasan pikiran yang dimuat dalam kalimat itu . Kalimat-

kalimat  yang diguna-kan dalam karangan hendaknya kalimat efektif. Keraf 

(2004:35)  menyatakan bahwa kalimat efketif itu dapat mewakili isi pikiran 

dan perasaan  pengarang sehingga menarik perhatian pembicara serta dapat 

menimbulkan  kembali gagas-an pembaca yang sesuai dengan gagasan 

pengarang 

6. Ketepatan pemilihan kata /diksi; 

Susunan kata di dalam kalimat sangat berguna untuk menjaga kontinuitas  

(Caraka, 2009:54). Pernyataan ini berkaitan dengan pemilihat kata yang tepat 

dalam membangun gagasan akan menjaga kesinambungan dan kekompakan 

dalam karangan. 

7. Ketepatan penggunaan ejaan. 

Ejaan artinya kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, 

dsb.) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca  

(Moeliono, 2005 : 250). Yang termasuk di dalamnya ialah penulisan huruf, 

kata, kalimat, dan tanda-tanda baca. 
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6. Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Strategi Pembelajaran 

Istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan 

sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan 

peperangan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or 

series of activities designed to achieves a particular education goal. Jadi strategi 

pembelajaran sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan 

yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Wina (2007:55) menyatakan pola umum perbuatan guru-peserta didik di 

dalam perwujudan kegiatan belajar-mengajar. Sifat pola umum maksudnya 

macam dan urutan perbuatan yang dimaksud nampak dipergunakan dan/atau 

dipercayakan guru-peserta didik di dalam bermacam-macam peristiwa belajar. 

Sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru-

peserta didik di dalam peristiwa belajar-mengajar. Strategi merupakan cara-cara 

yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan 

pembelajaran tertentu. Selanjutnya mereka menjabarkan bahwa strategi 

pembelajaran dimaksudkan meliputi sifat, lingkup, dan urutan  kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. 

Dick dan Carey (1990 dalam Sanjaya, 2007), strategi pembelajaran 

terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan 

kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  Strategi pembelajaran bukan hanya 

sebatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga 
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pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik 

Berdasarkan pengertian diatas maka strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan yang dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat 

memberikan kemudahan fasilitas kepada guru menuju kepada tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. 

b. Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

menjalankan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Menurut Nana Sudjana 

(2005: 76) metode pembelajaran adalah, “Metode pembelajaran ialah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran”. Sutikno (2009: 88) menyatakan, “Metode 

pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk 

mencapai tujuan. 

Berdasarkan pengertian metode pembelajaran yang dikemukakan 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu 

cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar 

pada diri siswa untuk mencapai tujuan dalam hal ini aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 
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1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti  proses 

pembelajaran. 

b) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat  dan 

aplikasi materi ajar   dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 

contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional. 

c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan   

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 

dan 

e) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai  silabus. 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik 

terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/ atau 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang 

pendidikan. 

a) Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang  dipilih 

adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 
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hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong siswa untuk melakuan aktivitas tersebut. 

b) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga  mencipta. Karakteritik 

aktivititas belajar dalam domain pengetahuan  ini memiliki perbedaan dan 

kesamaan dengan aktivitas belajar  dalam domain keterampilan. Untuk 

memperkuat pendekatan  saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan 

untuk   menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian  (discovery/inquiry 

learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan 

kontekstual, baik individual     maupun kelompok, disarankan menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning). 

c) Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topikdan subtopik) mata 

pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk 

melakukan proses pengamatan  hingga penciptaan. Untuk mewujudkan 

keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus 

belajar berbasis  penyingkapan/ penelitian (discovery/ inquiry learning) dan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning). 

3) Kegiatan Penutup 



23 
 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual  

maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

a) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat  langsung maupun 

tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah  berlangsung; 

b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

c) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok; dan 

d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

d. Media Pembelajaran  

1) Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari kata medius yang merupakan bahasa latin yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerimapesan (Azhar 

Arsyad, 2011:3). Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip oleh Azhar Arsyad 

(2011), media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan 

lingkungan sekolah merupakan media. Sedangkan menurut Criticos yang dikutip 

oleh Daryanto (2011:4) media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

adalah segala sesuatu benda atau komponen yang dapat digunakan untuk 
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menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dalam proses belajar. Media 

pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran kaitannya dengan 

model pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru berperan sebagai penyampai 

informasi dan dalam hal ini guru seyogyanya menggunakan berbagai media yang 

sesuai.  

Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala 

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar. Menurut Heinich yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2011:4), media 

pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan atau informasi bertujuan 

instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber dan 

penerima. 

2) Jenis Media Pembelajaran  

Jenis Media Pembelajaran Sejalan dengan perkembangan teknologi, 

maka media pembelajaran pun mengalami perkembangan melalui pemanfaatan 

teknologi itu sendiri. Berdasarkan teknologi tersebut, Azhar Arsyad (2011) 

mengklasifikasikan media atas empat kelompok, yaitu : 

a) Media hasil teknologi cetak 

b) Media hasil teknologi audio-visual. 

c) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. 

d) Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer 
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Klasifikasi media pembelajaran menurut Seels dan Glasgow (dalam 

Azhari Arsyad 2011:33) membagi media kedalam dua kelompok besar, yaitu :  

Media tradisional dan media teknologi mutakhir. 

a) Pilihan media tradisional 

(1) Visual diam yang diproyeksikan yaitu proyeksi apaque, proyeksi overhead, 

slides, filmstrips.  

(2) Visual yang tak diproyeksikan yaitu gambar, poster, foto, charts, grafik, 

diagram, pameran, papan info, papan-bulu.  

(3) Audio yaitu rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge. Penyajian 

multimedia yaitu slide plus suara (tape).  

(4) Visual dinamis yang diproyeksikan yaitu film, televisi, video.  

(5) Media cetak yaitu buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah 

ilmiah, lembaran lepas (hand-out).  

(6) Permainan yaitu teka-teki, simulasi, permainan papan.  

(7) Media realia yaitu model, specimen (contoh), manipulatif (peta, boneka).  

b) Pilihan media teknologi mutakhir  

(1) Media berbasis telekomunikasi yaitu telekonferen, kuliah jarak jauh.  

(2) Media berbasis mikroprosesor yaitu computer-assisted instruction, 

permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, compact 

(video) disc.  

Sedangkan klasifikasi media pembelajaran menurut Ibrahim yang dikutip 

oleh Daryanto (2011) media dikelompokkan berdasarkan ukuran dan kompleks 

tidaknya alat dan perlengkapannya atas lima kelompok, yaitu media tanpa 

proyeksi dua dimensi, media tanpa proyeksi tiga dimensi, audio, proyeksi, 



26 
 

televisi, video, dan komputer. Kemp & Dayton yang dikutip oleh Azhar Arsyad 

(2011:37) mengelompokkan media kedalam delapan jenis, yaitu : media cetakan, 

media pajang, overhead transparancies, rekapan audiotape, seri slide dan 

filmstrips, penyajian multi-image, rekaman video dan film hidup, komputer. 

e. Evaluasi  

Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur 

perubahan perilaku yang telah terjadi. Pada umumnya hasil belajar akan 

memberikan pengaruh dalam dua bentuk: 

1) Peserta akan mempunyai perspektif terhadap kekuatan dan kelemahannya 

atas perilaku yang diinginkan. 

2) Mereka mendapatkan bahwa perilaku yang diinginkan itu telah meningkat 

baik setahap atau dua tahap, sehingga sekarang akan timbul lagi 

kesenjangan antara penampilan perilaku yang sekarang dengan tingkah 

laku yang diinginkan (Mulyasa, 2004:169)  

Pada tahap ini kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur 

ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas 

pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat 

ukur ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya 

adalah tujuan pembelajaran. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Moekijat (seperti dikutip 

Mulyasa) mengemukakan teknik evaluasi belajar pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap sebagai berikut: 
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1) Evaluasi belajar pengetahuan, dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan 

daftar isian pertanyaan. 

2) Evaluasi belajar keterampilan, dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis 

keterampilan dan analisis tugas serta evaluasi oleh peserta didik sendiri. 

3) Evaluasi belajar sikap, dapat dilakukan dengan daftar sikap isian dari diri 

sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan program, dan skala 

deferensial sematik (SDS). 

Apapun bentuk tes yang diberikan kepada peserta didik, tetap harus 

sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni tes itu harus: 

1) Memiliki validitas (mengukur atau menilai apa yang hendak diukur atau 

dinilai, terutama menyangkut kompetensi dasar dan materi standar yang 

telah dikaji). 

2) Mempunyai reliabilitas (keajekan, artinya ketetapan hasil yang diperoleh 

seorang peserta didik, bila dites kembali dengan tes yang sama). 

3) Menunjukkan objektivitas (dapat mengukur apa yang sedang diukur, 

disamping perintah pelaksanaannya jelas dan tegas sehingga tidak 

menimbulkan interpretasi yang tidak ada hubungannya dengan maksud 

tes). 

4) Pelaksanaan evaluasi harus efisien dan prakti. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian Purnama  (2016) dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Kelas VIII SMP Negeri 3 Cawas Klaten Jawa Tengah. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 



28 
 

keterampilan menulis yang ditinjau dari beberapa komponen utama, yaitu (1) 

tujuan pembelajaran keterampilan menulis (2) materi pembelajaran keterampilan 

menulis (3) metode pembelajaran keterampilan menulis (4) media pembelajaran 

keterampilan menulis, dan (5) evaluasi pembelajaran keterampilan menulis. 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian adalah guru dan siswa, sedangkan objek penelitian ini adalah 

pembelajaran keterampilan menulis kelas VIII SMP Negeri 3 Cawas Klaten yang 

mencakup tujuan, materi, metode, media dan evaluasi pembelajaran menulis. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu (1) tujuan pembelajaran sudah tercapai 

(2) materi pembelajaran keterampilan menulis kelas VIII sesuai dengan pedoman 

silabus semester genap dan RPP yang terdiri dari KD (3) metode pembelajaran 

keterampilan menulis kelas VIII yang digunakan oleh guru adalah metode diskusi 

(4) media pembelajaran menggunakan media cetak (5) hasil evaluasi yang 

diperoleh siswa semuanya mencapai ketuntasan. 

Yunindasari  (2013) dengan judul penelitian Pelaksanaan Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Kelas VIII SMP Negeri 8 Yogyakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis kelas VIII 

SMP Negeri 8 Yogyakarta yang ditinjau dari beberapa komponen utama yaitu (1) 

materi pembelajaran keterampilan menulis (2) metode pembelajaran , dan (3) 

evaluasi pembelajaran keterampilan menulis kelas VIII SMP Negeri 8 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

pengamatan berpartisipasi, wawancara dan analisis dokumen sebagai teknik 

pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 

Pertama, materi pembelajaran keterampilan menulis kelas VIII sesuai dengan 
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pedoman silabus semester genap dan RPP yang terdiri dari tiga KD, yaitu (1) KD 

menulis rangkuman isi buku ilmu pengetahuan populer, (2) KD menulis teks 

berita secara singkat, padat, dan jelas, dan (3) KD menulis slogan/poster untuk 

berbagai keperluan dengan pilihan kata dan kalimat yang bervariasi serta 

persuasif. Sumber materi yang digunakan antara lain buku teks Bahasa Indonesia 

untuk kelas VIII karya Dawud, dkk., buku teks Bahasa dan Sastra Indonesia karya 

Nurhadi, dkk., buku sekolah elektronik, dan sumber belajar yang lain. Kedua, 

metode pembelajaran keterampilan menulis kelas VIII yang digunakan oleh guru 

adalah kombinasi antara metode ceramah, inkuiri, diskusi, tanya jawab, dan 

penugasan. Pelaksanaan metode pembelajaran di kelas sesuai dengan RPP yang 

disusun oleh guru. Ketiga, evaluasi pembelajaran keterampilan menulis kelas VIII 

dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Bentuk instrumen berupa soal uraian 

sesuai dengan yang tertulis dalam RPP. Hasil evaluasi yang diperoleh siswa 

semuanya mencapai ketuntasan. 
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C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.1 

Kondisi Ideal 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi 

diselenggarakan dengan kondisi 

menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

guru memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dengan 

memperhatikan tema pembelajaran yang 

dinilai dengan menggunakan penilaian 

otentik. 

Pelaksanaan pembelajaran menulis 

karangan 

1. Observasi (Pengamatan)

2. Wawancara

3. Dokumentasi

Kondisi Nyata 

Pembelajaran menulis karangan deskripsi 

berjalan sesuai dengan susunan RPP, siswa 

dapat menerima proses pembelajaran yang 

dilakukan dengan berbagai upaya yang 

dilakukan guru sehingga seluruh materi 

dapat diterima dengan baik dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai, evaluasi 

pembelajaran dilakukan secara lisan dan 

tulis dengan  menggunakan rubrik. 

Strategi 

Materi 

Tujuan 

Metode 

Media 

Evaluasi 

Hasil 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 


