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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil belajar siswa 

2.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sudjana 

(2009:3) mendefinisinikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah peru bahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang 

kognitif, efektif, dan psikomotorik. Penilaian hasil dan proses  belajar saling 

berkaitan satu sama lain. Agus Suprijono (2009:5) juga menyebutkan bahwa hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi, dan keterampilan. Dari sisi guru, tidak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran 

dari puncak proses belajar. 

Pendapat ahli diatas diperkuat dengan pendapat Nana Sudjana (2009:22) 

mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah dia menerima pengalam belajarnya. Horward Kingsley membagi 3 

macam hasil belajar yakni (a) keterampilan dan kebiasaan,  (b) pengetahuan dan 

pengertian,  (c) sikap dan cita-cita masing-masing jenis hasil belajar dapat di isi 

dengan bahan ajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Benyamin Blom juga 

mengkalsifikasikan  hasil belajar secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yakni ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar, ranah efektif yang 

berkenaan dengan sikap, dan ranah psikomotor yang berkenaan dengam ketampilan. 
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Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Yang paling sering dinilai 

oleh guru adalah ranah kognitif, karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai bahan pengajaran. 

Berdasarkan pergertian hasil belajar diatas, dapat disimpulkan bahan hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang 

bertujuan untuk mendapatkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dari 

penelitian ini yang diharapkan ialah peningkatan hasil belajar keterampilan menulis 

deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe concept 

sentences dan media stick bergambar. 

 

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di 

kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil berlajar itu sendiri. 

Muhibbin (2010:129) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

sebagai berikut : 

a. Faktor internal adalah yang ada dalam individu yang sedang belajar. Faktor 

internal meliputi : faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

b. Faktor eksternal adalah faktor yang diluar individu. Faktor eksternal meliputi: 

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 
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c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. 

Berdasarkan faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar diatas peneliti 

menggunakan faktor eksternal berupa penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe concept sentences dan media stick bergambar. Pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif ini menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Sehingga tidak ada lagi yang pasif pada saat pembelajaran berlangsung. 

 

2.2 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept Sentences 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

menuntut keterlibatan siswa secara aktif untuk bekerja sama dalam kelompok-

kelompok yang heterogen dengan keberhasilan belajar ditentukan oleh kerja sama 

dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif hanya berjalan kalau sudah berbentuk 

suatu kelompok atau suatu kelompok yang didalamnya siswa berkerja secara terarah 

untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada 

umunya terdiri dari 4-5 orang. Menurut Rusman (2011:202) pembelajaran kooperatif 

merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat 

sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nurul Hayati 

(2002:25) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran 
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yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling 

berinteraksi. 

Berdasarkan beberapa penndapat para ahli diatas, disimpulkan pengertian 

model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa dapat 

belajar dan bekerja dalam kelompok kecil (4-6 siswa) serta dapat berinteraksi satu 

sama lain demi mencapai tujuan belajar bersama. Keberhasilan model pembelajaran 

kooperatif bukan terletak pada kemampuan satu siswa, tetapi keberhasilan terletak 

pada kerja sama dalam kelompok. Dalam model pembelajaran kooperatif, tugas siswa 

dalam kelompok adalah mencapai ketuntasan belajar dan berkewajiban membantu 

siswa lain dalam mempelajari suatu bahan materi pelajaran. 

 

2.2.2 Model Concept Sentences 

Pada hakikatnya merupakan pengembangan dari concept attainment yang 

dikembangkan dari pakar psikologi kognitif, Jerome Bruner (1976). Inti dari concept 

attainment adalah bagaimana siswa mampu mencari dan mendaftar atribut-atribut 

yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dari yang tidak 

tepat. Esensi concept attainment pada hakikatnya tidak berbeda jauh dengan concept 

sentences dimana pembelajaran ini berusaha mengajarkan siswa untuk membuat 

sebuah kalimat dengan beberapa kata kunci yang telah disediakan agar bisa 

menangkap konsep yang terkandung dalam kalimat tersebut dan membedakannya 

dengan kalimat-kalimat lain. 

Dalam praktiknya, concept sentences merupakan model pembelajaran yang 

dilakukan dengan memberikan kartu-kartu yang berisi beberapa kata kunci kepada 
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siswa, kemudian kata kunci-kata kunci tersebut disusun menjadi beberapa kalimat 

dan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Model dilakukan dengan 

mengelompokkan  siswa secara heterogen dan meminta mereka untuk membuat 

kalimat dengan minimal empat kata kunci sesuai materi yang disajikan. 

Concept sentences merupakan model pembelajaran yang diawali dengan 

penyampaian kompetensi, sajian materi, pembentukan kelompok heterogen, 

penyajian kata kunci sesuai materi bahan ajar, dan penugasan kelompok. Prosedur 

selanjutnya dalam pembelajaran ini adalah mempresentasikan hasil belajar secara 

bergantian di depan kelas (Miftahul Huda: 2013:316). 

 

2.2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Concept Sentences. 

Sintak pembelajaran concept sentences bisa diterapkan dengan mengikuti 

langkah-langkah berikut ini: 

a. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. 

b. Guru menyajikan materi terkait dengan pembelajaran secukupnya. 

c. Guru membentuk kelompok yang anggotanya kurang lebih 4 orang secara 

heterogen. 

d. Guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai dengan materi yang disajikan. 

e. Setiap kelompok diminta untuk membuat beberapa kalimat dengan 

menggunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat. 

f. Hasil diskusi kelompok didikusikan kembali secara pleno yang dipandu oleh 

guru. 

g. Siswa dibantu oleh guru memberikan kesimpulan. (Miftahul Huda: 2013:316) 
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2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Concept Sentences 

Terdapat beberapa kelebihan strategi pembelajaran concept setences. 

Kelebihan concept sentences tersebut meliputi: 

a. Meningkatkan semangat belajar siswa. 

b. Membantu terciptanya suasuana belajar yang kondusif. 

c. Memunculkan kegembiraan dalam belajar. 

d. Mendonrong dan mengembangkan proses berfikir kreatif. 

e. Mendorong siswa untuk memandang sesuatu dalam pandangan yang berbeda. 

f. Memunculkan kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. 

g. Memperkuat kesadaran diri. 

h. Lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran, dan 

i. Siswa yang lebih pandai mengajari siswa yang kurang pandai. 

Kelemahan strategi pembelajaran concept sentences ini adalah: 

a. Hanya untuk mata pelajaran tertentu, dan 

b. Kecenderungan siswa-siswa yang pasif untuk mengambil jawaban dari 

temannya. (Miftahul Huda: 2013:316) 

 

2.3 Media  

2.3.1 Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Menurut Gerlach & Ely (1971), 

mengungkapkan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat sisa mampu 
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memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. (Arsyad:2010) 

 

2.3.2 Manfaat Media dalam Pembelajaran 

Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah 

metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. 

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang sesuai. Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan linkungan 

belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Menurut Hamalik (1986), mengungkapkan bahwa pemakain media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat baru. Membangkitkan motivasi dan rancangan kegiatan belajar, bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa (Arsyad:2010). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran sangat 

membantu bagi guru dan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan 

menggunakan media pembelajaran pula, siswa akan lebih termotivasi, tertarik, serta 

minat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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2.3.3 Kriteria Pemilihan Media 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perancanaan yang baik. Media yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang 

baik. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan 

bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu ada beberapa kriteria 

yang patut diperhatikan dalam memilih media antara lain: 1) sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, 2) tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, 

konsep, prinsip, atau generalisi, 3) praktis, luwes, dan bertahan, 4) guru terampil 

menggunakanya, 5) pengelompokan sasaran dan mutu teknis. 

 

2.3.4 Pengertian Media Stick Bergambar 

Pada anak usia dini kelas rendah (6-8 tahun) berada pada masa transisi tahap 

praoperasional dan konkret operasional. Pada tahap ini anak masih sulit untuk diajak 

berfikir tantang hal-hal yang abstrak. Agar pengajaran berjalan dengan baik, menurut 

piaget memberi pentujuk untuk mengajar siswa praoperasional yaitu: gunakan benda-

benda/alat yang konkrit dan alat peraga untuk membantu dalam mengilustrasikan 

pelajaran memahami materi yang sedang dibicarakan, seperti demonstrasi fisik, 

menggunakan gambar-gambar tentang suatu kejadian. Berikan perintah yang relatif 

singkat, berikan pengayaan pada saat mengucapkan kata-kata, berikan pentunjuk 

kemudian perintahkan siswa untuk mendemonstrasikan didepan kelas, dalam hal ini 

yaitu media stick (Tarigan, 2008:11). 

Stick merupakan benda nyata yang memiliki bentuk seperti sedotan minuman 

yang terbuat dari bahan plastik dan memiliki tekstur yang agak keras sehingga 
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apabila dipergunakan tidak mudah lentur. Media gambar adalah media visual yang 

berupa gambar yang dihasilkan melalui hasil fotografi, dan didalam penggunaannya 

media stick ini dalam perangkaianya terdapat beberapa gambar.  Media stick 

bergambar ini dapat mengasah kekreatifitasan peserta didik dalam memecahkan 

masalah didalam penyelesaian tugas. 

Pembelajaran merupakan suatu rangkaian membelajarkan siswa, yang dapat 

dikatakan sebagai proses komunikasi antara guru dengan siswa yang keduanya saling 

terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Dalam komunikasi ada tiga komponen 

yang harus diperhatikan yaitu : sumber pesan, media penyalur pesan, dan penerima 

pesan. Berdasarkan dari yang keduanya saling terlihat dalam proses komunikasi 

tersebut. Dalam komunikasi ada tiga komponen yang harus diperhatikan yaitu : 

sumber pesan, media penyalur pesan, dan penerima pesan. Berdasarkan dari 

penjelasan tersebut maka yang berperan sebagai sumber pesan dalam pembelajaran 

adalah guru dan media penyaluran dalam hal ini adalah media stick sedangkan 

sebagai penerima pesan adalah siswa yang belajar. 

Dengan memanfaatkan Media Stick bergambar dalam proses pembelajaran 

terutama dalam materi keterampilan menulis deskripsi dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi. Diharapkan siswa dapat 

menggunakan media tersebut dengan sektreatif mungkin, dan dapat membantu siswa 

dalam berimajinasi dan mengeluarkan ide dalam menulis sebuah karangan dengan 

melihat gambar-gambar yang beragam dalam media stick bergambar, sehingga siswa 

tidak mudah bosan dan lebih mudah dalam memahami materi keterampilan menulis 

deskripsi. 
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2.3.5 Langkah-langkah Media Stick Bergambar  

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 41 tahun 2007 

dalam standart proses untuk pendidikan dasar dan menengah (2007:6) pada kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan media stick digunakan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok  

b. Masing-masing kelompok diberi stick berganbar dengan jumlah yang sama  

c. Guru memberikan instruksi/lembar kerja yang sama kepada setiap kelompok 

d. Siswa secara berkelompok mendeskripsikan gambar  yang terdapat pada stick 

bergambar. 

e. Tiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di lembar kerja siswa  

f. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengoreksi lagi hasil perkerjaannya 

g. Tiap kelompok perwakilan tampil mempresentasikan hasil mendeskripsi kata 

kunci pada media stick bergambar. 

h. Guru dan siswa memberikan reward berupa tepuk tangan kepada kelompok yang 

presentasi. 

i. Kelompok lain menulis kesimpulan dari hasil presentasi kelompok lain. 

 

2.3.6 Kelebihan dan Kekurangan Media Stick 

Setiap media pembelajaran memliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. 

Kelebihan dan kekurangan pemakaian obyek fisik media stick untuk pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 
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a. Kelebihan  

1) Dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk 

melaksanakan tugas dengan baik. 

2) Biaya yang dibutuhkan relatif murah. 

3) Mudah didapat 

b. Kelemahan  

1) Dapat menjadikan gaduh terhadap kelas karena siswa. 

2) Apabila anak malas dapat dijadikan sebagai bahan permainan. 

Dari kelemahan dan kelebihan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap media 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan, namun kelemahan yang terdapat pada 

media pembelajaran yang digunakan dengan materi yang akan diajarkan dan 

mengkondisikan siswa sebaik mungkin agar proses pembelajaran berjalan maksimal. 

 

2.3.7 Pemilihan Media Gambar dalam Pembelajaran  

Dalam memilih media gambar yang baik, agar mencapai keberhasilan proses 

pembelajaran secara maksimal, maka haruslah diperhatikan syarat-syarat 

pemilihannya sebagai berikut: 

a. Gambar harus bagus, jelas, menarik, mudah dimengerti, dan cukup besar 

untuk dilihat oleh anak, dan mampu memperlihatkan dengan jelas. 

b. Apa yang tergambar harus cukup penting dan cocok dengan hal yang sedang 

dipelajari atau masalah yang sedang dihadapi. 

c. Gambar harus autentik . 

d. Gambar harus sederhana, artinya terjangkau oleh kemampuan guru dan sekolah. 
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e. Gambar harus sesuai dengan kecerdasan orang yang melihatnya. 

f. Penggunaan warna akan sangat menarik perhatian siswa, tapi apabila 

disajikan gambar yang berwarna baik, maka akan sangat membantu. Asanawir 

(dalam Mulyanto: 14)  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan media gambar 

tersebut. Guru harus dapat memilih media gambar yang sesuai supaya pembelajaran 

akan berfungsi sebagaimana mestinya. Guru harus mengingat bahwa pemilihan media 

gambar ini harus berfungsi bagi siswa dan bukan untuk. Dengan demikian, materi 

pembelajaran yang disampaikan guru dapat tercapi. 

 

2.3.8 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Menggunakan Model Concept 

Sentences dan Media Stick Bergambar 

Langkah –langkah  pembelajaran  concept sentences dan media stick 

bergambar 

Tabel  2.1 Langkah-langkah concept sentences dan media stick bergambar  

Sintak concept sentences dan media stick gambar Concept sentences Media stick ber 

gambar 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai 

√  

2. Guru menyajikan materi terkait dengan 

pembelajaran secukupnya 

√  

3. Guru membentuk kelompok yang anggotanya 

kurang lebih 4 orang secara heterogen 

√ √ 

4. Guru menyajikan beberapa kata kunci yang 

terdapat pada gambar di media stick gambar  

√ √ 

5. Setiap kelompok diminta untuk membuat 

beberapa kalimat deskripsi dengan 

menggunakan 4 kata kunci yang terdapat pada 

stick gambar . 

√ √ 

6. Tiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di 

lembar kerja siswa. 

 √ 

7. Hasil diskusi kelompok didiskusikan kembali √ √ 
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secara pleno yang di pandu oleh guru  

8. Tiap perwakilan kelompok tampil 

mempresentasikan paragraf deskripsi di depan 

kelas 

 √ 

9. Guru dan siswa memberikan reward berupa 

tepuk tangan kepada kelompok yang presentasi. 

 

 √ 

10. Setiap kelompok dibantu oleh guru 

memberikan kesimpulan terhadap kelompok 

lain yang tampil . 

√ √ 

 

2.4 Bahasa Indonesia 

2.4.1 Pengertian Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia adalah suatu alat komunikasi yang digunakan makhluk 

hidup untuk berinterksi antara satu dengan yang lain. Di dalam berbahasa terdapat 2 

macam bentuk, bahasa formal dan non-formal. Bahasa verbal merupakan suatu alat 

komunikasi yang digunakan manusia sejak lahir dan menjadi komunikasi dasar yang 

digunakan secara umum oleh masyarakat di dunia. Kemudian untuk bahasa non-

formal mempunyai banyak jenis, beberapa diantaranya ialah  bahasa tubuh, sandi 

morse, dan masih banyak lagi. 

  Jadi, Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang sangat penting 

digunakan dalam keseharian manusia. Terutama saat komunikasi antar manusia, baik 

itu dalam usaha bisnis, komunikasi dengan orang tua, bahkan dengan penyandang 

cacat. Sebagai makhluk yang normal, kita juga bisa mempelajari bahasa yang 

digunakan oleh penyandang cacat. 
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2.4.2 Ruang Lingkup Bahasa Indonesia 

Sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) saat ini, 

pembelajaran Bahasa Indosnesia pada jenjang SD/MI, mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra meliputi 

4 aspek : 1) mendengarkan (menyimak), 2) berbicara, 3) membaca, 4) menulis. 

Kemampuan bersastra untuk sekolah dasar bersifat apresiasif. Karena dengan 

sastra dapat menanamkan rasa peka terhadap kehidupan, mengajarkan siswa 

bagaimana menghargai orang lain, mengerti hidup, dan belajar bagaimana 

menghadapi berbagai persoalan. Selain sebagai hiburan  dan kesenangan juga siswa 

dapat belajar mempertimbangkan makna yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran 

apresiasi sastra SD dilaksanakan melalui 4 keterampilan berbahasa (mendengarkan 

karya sastra, membicarakan unsur yang terkandung di dalam karya itu, membaca 

aneka ragam karya sastra anak, kemudian menulis apa-apa yang terkandung dalam 

pikiran, perasaan dan sebagainya). Namun untuk lebih khususnya pembahasan 

tentang apreasi sastra akan dibahas secara khusus dalam satu buku (Zulela: 2012:5). 

 

2.5 Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Buku yang digunakan peneliti sebagai pedoman pembelajaran adalah buku 

KTSP 2006. Mata pelajaran yang dipilih peneliti adalah Bahasa Indonesia dengan 

mengambil standar kompetensi Menulis. Adapun silabus pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V SDN Punten 02 Batu Semester Genap tahun ajaran 2017/2018 

berdasarkan kurikulum KTSP 2006 sebagai berikut : 
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Tabel 2.2. Silabus Kelas V 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menulis 

Mengungkap-kan pikiran, perasaan, 

informasi, dan pengalaman secara tertulis 

dalam  bentuk karangan,  surat undangan, dan 

dialog tertulis 

4.1. Menulis karangan berdasarkan 

pengalaman dengan memperhatikan 

pilihan kata dan penggunaan ejaan. 

4.2 Menulis surat undangan (ulang tahun, 

acara keagama-an, kegia-tan seko-lah, 

kenaikan sekolah dll) dengan kalimat 

efektif dan memperhatikan penggunaan 

ejaan 

 

(Sumber: silabus kelas V SDN Punten 02 Batu) 

 

2.6 Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi 

2.6.1 Keterampilan Menulis 

Keterampilan mencakup empat segi, yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Lebih 

jelasnya berikut uraiannya : 

a. Keterampilan menyimak adalah suatu prosese keterampilan yang kompleks, 

yaitu keterampilan mendengarkan, memahami, menilai bunyi-bunyi yang 

telah di kenalnya, kemudian memaknai bunyi-bunyi itu dan meresponnya. 

b. Keterampilan berbicara adalah bagian dari komunikasi lisan yaitu 

penyampaian pesan melalui bahsa lisan. Bebicara berarti mengemukakan ide 

atau pesan lisan secara aktif.  

c. Keterampilan membaca adalah membaca bukan hanya sekedar menyuarakan 

lambang-lambang tertulis saja, tetapi harus memahami rangkaian kata/kalimat 

yang dilafalkan. Kegiatan membaca, seorang pembaca harus dapat mengenali 
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sistem tulisan saja, tetapi harus dapat mengenali sistem tulisan yang 

digunakan seperti kosa katanya. 

d. Keterampilan menulis adalah sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Setiap keterampilan tersebut erat sekali berhubungan dengan ketiga 

keterampilan  yang membutuhkan pemahaman yang mendasar adalah 

menulis. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktifproduktif. 

Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks 

diantar jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Aktivitas menulis bukanlah 

sekedar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat melainkan menuangkan dan 

mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan ide, dalam suatu struktur tulisan 

yang teratur, logis, sistematis sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya (Yeti 

Mulyati:14). 

Menulis merupakan sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan 

perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Menulis merupakan 

kegitan untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan yang 

diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagai alat komunikasi 

secara tidak langsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menulis merupakan 

kegiatan seseorang untuk menyampaikan gagasan kepada pembaca dalam bahasa tulis 

agar bisa dipahami oleh pembaca. Seorang penulis harus memperhatikan kemampuan 

dan kebutuhan pembacanya (Imron Rosidi 2009:2). 
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Menurut Jago Taringan (1995:117) menulis berarti mengekpresikan secara 

tertulis, gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu 

adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti. Menulis bukan suatu 

yang diperoleh secara spontan, tetapi memerlukan usaha sadar “menuliskan” kalimat 

dan mempertimbangkan cara mengkomunikasikan dan mengatur (Donn Byme. 

1988.1). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah kegiatan penyampaian pesan yang dilakukan seseorang yang berupa tulisan. 

Tulisan tersebut ditulis dalam bentuk simbol atau lambang-lambang  yang dipahami 

kelompok sosial sehingga orang lain dapat menerima pesan yang disampaikan 

penulis. 

Keterampilan menulis adalah kemampuan menggunakan bahasa secara tertulis 

untuk menyampaikan informasi suatu perintah peristiwa sehingga timbul komunikasi. 

Sekurang-kurangnya ada tiga kemponen yang tergabung  dalam keterampilan 

menulis, yaitu : (1) penguasaan bahasa tulis, yang akan berfungsi sebagai media 

tulisan, antara lain meliputi kosakata, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan 

partagmatik; (2) penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis dan 

(3) penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaiman merangkai isi tulisan dengan 

menggunakan bahasa tulis sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan, 

seperti esai, artikel, cerita pendek, atau makalah. 
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2.6.2 Fungsi Menulis  

Seorang tergerak menulis karena memiliki tujuan objektif yang bisa 

dipertanggungjawabkan dihadapan publik pembacanya. Karena tulisan pada dasarnya 

adalah sarana untuk menyampaikan pendapat atau gagasan agar dapat dipahami dan 

diterima orang lain. Tulisan dengan demikian menjadi salah satu sarana komunikasi 

yang cukup efektif dan efesien untuk menjangkau khalayak masa yang luas. Atas 

dasar pemikiran inilah, maka tujuan menulis dapat diruntut dari tujuan-tujuan 

komunikasi yang cukup mendasar dalam konteks pengembangan peradaban dan 

kebudayaan masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, 

termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan peristiwa agar 

khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang 

berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi dimuka bumi ini. 

b. Membujuk; melalui tulisan seorang penulis mengharapkan pula pembaca 

dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang 

dikemukakan. Penulis harus mampu membujuk dan menyakinkan pembaca 

dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasi. Oleh karena itu, fungsi 

persuasif dari sebuah tulisan akan dapat menghasilkan apabila penulis mampu 

menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat dan mudah 

dicerna. 

c. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui 

membaca hasil tulisan wawasan pengetahuan sesorang orang terus bertambah, 
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kecerdasan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan prilaku 

seseorang. Orang-orang yang misalnya, cenderung lebih terbuka dan penuh 

toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain dan tentu saja cenderung lebih 

rasional. 

d. Menghibur; fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli 

media massa, radio televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam 

menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan 

“ringan” yang kaya dengan anekdot, cerita dan pengalaman lucu bisa pula 

menjadi bacaan penglipur lara atau untuk melepaskan ketegangan setelah 

seharian sibuk beraktifitas. 

 

2.6.3 Paragraf   

Paragraf merupakan serangkain kalimat yang saling bertalian untuk membentuk 

sebuah gagasan. Gagasan merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat 

(Wijayanti, 2013: 97). Panjang suatu paragraf tidak ada batasan, tergantung cara 

pengembangannya dan ketutansan uraian yang  yang berhubungan dengan gagasan 

pokoknya. Paragraf yang terlalu pendek (misalnya 2-3 kalimat) biasanya kurang 

dikembangkan, sebaliknya yang terlalu panjang menjemukan bahkan kemungkinan 

mengandung kalimat yang telepas dari gagasan pokoknya. 

 

2.6.4 Macam-Macam Paragraf 

Menurut wijayanti (2013:118-123), berdasarkan tujuan penulisannya, menulis 

dibedakan atas 4, yaitu : 
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a. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang memberikan kesan atau empresi kepada 

pembaca tentang objek, gagasan, tempat atau peristiwa dengan sejelas-jelasnya. 

Melalui deskripsi membaca seolah-olah diajak penulis untuk menjelajah 

menggunakan pancainderanya. Pembaca dapat melihat, mencium, mendengar, 

atau merasakan yang tertulis.  

b. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi kiasan, cerita rekaan atau cerita pengalaman. 

Cerita dijalin dalam urutan waktu peristiwa dan tokoh (baik manusia maupun benda 

yang dimanusiakan) yang menjadi soroton kisah penulisnya. 

c. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan, menjelaskan, atau 

menginformasikan suatu gagasan untuk menambah pengetahuan pembaca. 

Dalam paragraf ini tidak ada unsur mempengaruhi pembaca. 

d. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan 

atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam tulisan argumentasi, penulis 

berusaha menyakinkan pembaca dengan menyertakan bukti, contoh atau alasan. 

e. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, imbauan, bujukan 

atau saran kepada pembaca. Berbeda dengan argumentasi yang menitik 

beratkan sasaran pada logika pembaca, persuasi mengutamakan emosi atau 

perasaan pembaca walaupun tidak melepas logika. Yang digarap didalam 

penulisan argumentasi adalah benar-salah suatu pendapat sedangkan dalam 

penulisan persuasi adalah usaha agar pembaca terbujuk. 
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2.7 Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu : 

a. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Umi Nofia Fitriana dengan judul 

pada tahun 2013 “ penerapan model concept sentence berbantuan flash card 

untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas 2 Sdn pakintelan 

03 kota semarang ” 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis 

adalah sama-sama menerapkan model concept sentences pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada keterampilan menulis deskripsi dengan menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK). Untuk perbedaannya penelitian yang dilakukan 

oleh Umi Nofia Fitriani  menggunakan bantuan flash card dan peneliti ini 

melaksanakan penelitian pada kelas II SD. Sedangkan yang akan digunakan oleh 

penulis adalah menggunakan bantuan media stick bergambar. 

Hasil dari penelitian tersebut menggungkapkan bahwa dari percobaan 

prasiklus, siklus I, dan siklus II, pada siklus I  siklus pertama mengenalkan 

bagaimana menulis deskripsi dengan kata kunci dan media bintang dan pada 

siklus ke II, siswa mendiskripsikan flash card  dengan kata kunci pada flash card. 

Hasil belajar siswa mengalami peningkatan signifikan. 

b. Upaya meningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui media gambar 

tunggal pada siswa kelas IIB Sd Negeri 1 Sewon kabupaten batul. Yang ditulis 

oleh Retriana Yuliantri (Juni 2014).  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat oleh penulis 

adalah sama-sama membahas keterampilan menulis deskripsi dan menggunakan 
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penelitian tindakan kelas (PTK). Sedangkan perbedaan penelitian yang dibuat 

penulis adalah menggunakan metode kooperatif tipe concept sentences melalui 

media stick bergambar yang digunakan berdeda, dan Retriana Y tidak 

menggunakan metode pembalajaran hanya menggunakan media gambar tunggal. 

Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dari percobaan 

prasiklus, siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan yang mengalami peningkatan 

rata-rata, dan pada pelaksanaan  siklus ke II mengalami peningkatan drastis di 

bandingkan siklus pertama. 
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2.8 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Dari hasil wawancara dengan guru menemukan sebuah masalah 

dalam peyampaian materi keterampilan menulis: 

a. Proses belajar yang monoton dan guru masih

menggunakan  model pembelajaran konvesional serta 

guru belum pernah menerapkap model concept setences 

dalam pembelajaran keterampilan menulis deskripsi. 

b. Kurang minatnya siswa dalam pembelajaran menulis.

c. Terbatasnya kemampuana siswa susah untuk berimajinasi

dan mengeluarkan ide dalam sebuah tulisan.

Siklus I penerapan model 

kooperatif tipe concept 

sentences dan media 

stick bergambar  

Siklus II penerapan 

model kooperatif tipe 

concept sentences dan 

media stick bergambar  

a. Meningkatkan  minat dan hasil  belajar

siswa dalam menulis karangan

deskripsi

b. Meningkatkan aktivitas belajar siswa

Metode penelitian : Penelitian tindakan kelas 

1. Penempatan penelitian : Kelas V SDN Punten 02 Batu

2. Mapel : Bahasa Indonesia

3. Waktu penelitian

- Semester 2

- Bulan januari tahun ajaran 2017/2018

Dengan penerapan model kooperatif tipe concept sentences dan 

media stick bergambar dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi siswa kelas V SDN Punten 02 Batu  

Kondisi 

awal 

Tindakan 

Kondisi 

ideal 

Kondisi 

akhir 




