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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor penting di dalam kehidupan 

manusia. Kemampuan meningkatkan cara berpikir yang baik diperoleh dari dunia 

pendidikan. Semua mata pelajaran tertuang dalam kurikulum. Perubahan di setiap 

kurikulum bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih baik. 

Pemerintah berupaya menyempurnakan kurikulum dengan berulang kali 

melakukan pergantian kurikulum. Tahun 2013 Indonesia mengganti kurikulum 

yang sebelumnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi 

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dianggap lebih baik daripada kurikulum 

sebelumnya. Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan dari segi kognitif atau 

pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap kepada Tuhan, sikap kepada sesama 

manusia, dan juga meningkatkan keterampilan siswa. 

 Mata pelajaran bahasa Indonesia yang tertuang dalam Kurikulum 2013, 

menekankan siswa untuk mampu berbahasa dan bersastra. Pembelajaran bahasa 

Indonesia disajikan dengan berbasis teks. Siswa dituntut untuk mampu menguasai 

materi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Teks tersebut dapat berwujud 

teks tulis, dan teks lisan. Teks tulis merupakan teks yang hasil akhirnya 

disampaikan dalam bentuk tulisan, sedangkan teks lisan merupakan teks yang 

hasil akhirnya disampaikan dengan cara dibacakan. 

Tarigan (2008:1) menyatakan “Terdapat empat aspek keterampilan 

berbahasa yakni, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek 
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keterampilan berbahasa sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain”. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling tinggi 

tingkatannya, karena untuk dapat menulis, harus melewati tiga keterampilan 

berbahasa yang lain yaitu mulai dari menyimak, lalu berbicara, kemudian 

membaca, selanjutnya menulis.  

 Menulis merupakan suatu kegiatan menuangkan ide, gagasan, dan pikiran 

ke dalam bentuk tulisan, yang membutuhkan latihan tahap demi tahap agar dapat 

memproduksi sebuah tulisan yang baik.  

Menurut Finoza (2008: 233-247) menyatakan “Deskripsi adalah bentuk 

tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan 

jalan melukiskan hakikat objek yang sebenarnya”. 

 Pembelajaran menulis teks deskripsi merupakan salah satu pembelajaran 

penting dan harus dikuasai oleh siswa, yang dituangkan dalam silabus kelas VII 

SMP Semester Ganjil pada K.D 4.2 Menyajikan data, gagasan, kesan dalam 

bentuk  teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, 

dan atau suasana pentas seni daerah) secara tulis dan lisan dengan memperhatikan 

struktur, kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Untuk mencapai kompetensi dasar 

tersebut siswa tidak hanya belajar mengenai teori menulis teks deskripsi, akan 

tetapi siswa dilatih untuk menulis teks deskripsi sesuai dengan ejaan, struktur, dan 

kebahasaan yang sesuai dengan indikator yang dicapai. 

 Namun, dalam memproduksi teks deskripsi tidaklah mudah. Masalah ini 

peneliti temukan pada saat melakukan Praktik Pengalaman Lapangan dengan 

materi yang berbeda tetapi masih sama mengenai kegiatan menulis. Keterampilan 
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menulis umumnya kurang memuaskan dan tidak dianggap sebagai keterampilan 

penting yang perlu diasah. Adapun kendala rendahnya kemampuan siswa dalam 

menulis teks deskripsi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai 

berikut: Pertama, kurangnya motivasi siswa. Kedua, guru lebih cenderung 

mengajar teori daripada praktik. Ketiga, siswa masih sulit dalam mencari ide 

untuk dikembangkan menjadi tulisan yang utuh. Keempat, kurangnya 

pengetahuan siswa mengenai teks deskripsi. Kelima, kurangnya perbendaharaan 

kosa kata siswa. Keenam, kurangnya ketertarikan siswa dalam menulis teks 

deskripsi. 

 Untuk mengetahui penyebab kesulitan dalam menulis teks deskripsi, 

dilakukan upaya di antaranya dengan memberikan pengetahuan dasar kepada 

siswa mengenai teks deskripsi dan kriteria menulis teks deskripsi yang koheren, 

dan menggunakan suatu media pembelajaran pada siswa kelas VII SMP Negeri 1  

Pancurbatu. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan stimulus, agar siswa 

memiliki minat belajar, dan memudahkan siswa dalam menulis teks deskripsi. 

Salah satunya dengan menggunakan media diorama papercraft. 

 Media diorama papercraft merupakan media berwujud tiga dimensi, dan 

sering disebut dengan alat peraga berupa benda tiruan. Pengaplikasian media ini 

diawali dari guru menyuruh siswa mengamati media diorama yang mengandung 

tema. Melalui media tersebut, siswa mendapatkan beberapa ide yang kemudian 

dapat dikembangkan ke dalam bentuk tulisan, sehingga siswa dapat dengan 

mudah menulis sebuah teks deskripsi. Penggunaan media ini diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan yang terjadi sekaligus meningkatkan kemampuan 

menulis teks deskripsi siswa.  
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Media pembelajaran ini tidak hanya mengasah kognitif siswa saja, 

melainkan menumbuhkan sikap, dan keaktifan selama pembelajaran di kelas, serta 

meningkatkan keterampilan dan kekreatifan siswa dalam memanfaatkan beberapa 

benda sehingga dapat menghasilkan suatu media dari buatan tangan manusia. 

 Berdasaran uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul  “Pengaruh Penggunaan Media Diorama Papercraft terhadap Kemampuan 

Siswa Menulis Teks Deskripsi di kelas VII SMP Negeri 1 Pancurbatu Tahun 

Pembelajaran 2019/2020”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi 

identifikasi masalah dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut: 

1. Kurangnya motivasi siswa. 

2. Guru lebih cenderung mengajar teori daripada praktik.  

3. Siswa masih sulit dalam mencari ide untuk dikembangkan menjadi tulisan yang 

utuh. 

4. Kurangnya pengetahuan siswa mengenai teks deskripsi. 

5. Kurangnya perbendaharaan kosa kata siswa. 

6. Kurangnya ketertarikan siswa dalam menulis teks deskripsi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, dan adanya 

keterbatasan pada penelitian ini, baik dari segi daya, waktu, tenaga, biaya, dan 

lain-lain, maka peneliti membatasi permasalahan kesulitan menulis teks deskrpsi 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pancurbatu dan mengatasi permasalahan tersebut 
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dengan dengan cara menggunakan media Diorama Papercraft. Pemanfaatan 

media Diorama Papercraft di dalam pembelajaran menulis deskripsi dilaksanakan 

agar siswa lebih terlibat dalam pembelajaran dan memfokuskan perhatian pada 

media yang disediakan sehingga mempermudah siswa menemukan ide, gagasan, 

pikiran, dan perasaannya ke dalam bahasa tulisan berupa teks dengan mengikuti 

struktur dan kebahasaan teks deskripsi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan masalah di atas, maka yang menjadi masalah 

penelitian ini, di antaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan siswa menulis teks deskripsi sebelum guru 

menggunakan media diorama papercraft di kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana kemampuan siswa menulis teks deskripsi sesudah guru  

menggunakan media diorama papercraft di kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan media diorama papercraft terhadap 

kemampuan siswa menulis teks deskripsi di kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini di antaranya, 

sebagai berikut : 
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1.  Untuk mengetahui kemampuan siswa menulis teks deskripsi sebelum guru 

menggunakan media diorama papercraft di kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020. 

2. Untuk mengetahui kemampuan siswa menulis teks deskripsi sesudah guru 

menggunakan media diorama papercraft di kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh media diorama papercraft terhadap 

kemampuan menulis teks deskripsi siswa di kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

 Hasil penelitian ini kiranya dapat mempermudah siswa dalam menuangkan 

ide/gagasan ke dalam bentuk tulisan, pengetahuan siswa mengenai teks deskripsi 

bertambah, dan siswa memiliki semangat untuk menulis teks deskripsi. 

2. Bagi guru 

 Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan salah satu alternatif 

menciptakan pembelajaran lebih aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan 

sehingga siswa tidak jenuh dalam pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

 Hasil penelitian ini kiranya dapat meningkatkan mutu sekolah di dalam 

pembelajaran khususnya pembelajaran  menulis. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

 Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai acuan, referensi bagi 

peneliti selanjutnya, dalam meneliti bidang kajian yang sama. 
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BAB II 

KERANGKA TEORETIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kerangka Teoretis 

 Kerangka teoretis merupakan penjelasan tentang teori yang relevan dengan 

fokus penelitian. Dalam fokus penelitian ini terdiri dari variabel bebas berupa 

media diorama papercraft, terhadap variabel terikat yaitu keterampilan menulis 

teks deskripsi. Kerangka teoretis difokuskan untuk menjelaskan ciri-ciri dari 

setiap variabel tersebut. 

    

2.1.1 Kemampuan Menulis Teks Deskripsi 

 Setiap mata pelajaran mempunyai komponen inti masing-masing. Begitu 

juga dengan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Sehubungan dengan hal 

tersebut, bahan pembelajaran memproduksi sebuah teks deskripsi sesuai dengan 

kurikulum 2013 pada KI. 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, dan menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

2.1.1.1 Pengertian Menulis 

 Menulis merupakan sebuah kegiatan proses kreatif dengan menyampaikan 

maksud dari seorang penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalman 

(2014:3) menyatakan bahwa “Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi 

berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan 
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menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya dengan tujuan 

memberitahu, meyakinkan, atau menghibur”. 

Tarigan (2008:21) menyatakan,  

“Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh pengarang, sehingga 

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Dan gambar atau lukisan 

mungkin dapat mengungkapkan kesatuan-kesatuan bahasa”.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan berkomunikasi secara tidak langsung 

dengan menuangkan pikiran, dan perasaannya dalam bentuk tulisan yang utuh 

agar dapat dipahami oleh pembaca. 

 

2.1.1.2 Tujuan Menulis 

 Menurut Hartig dalam Tarigan (2008:24-25) ada tujuh tujuan menulis, di 

antaranya : 

“(1) Tujuan Penugasan (Assignment Purpose). Ada kalanya sebuah 

tulisan dibuat khusus untuk memenuhi tugas yang diberikan atau bukan 

karena keinginan sendiri. Seperti tugas yang diberikan oleh guru kepada 

siswa, wartawan yang menulis berita, notulen rapat yang menulis hasil 

rapat. (2) Tujuan Altruistik (Altruistic Purpose). Tujuan altruistik 

merupakan tujuan utuk menghibur, fungsi dan tujuan menghibur dalam 

komunikasi bukan hanya dimiliki oleh media massa seperti radio, televisi, 

namun media cetak seperti buku atau koran juga dapat berperan dalam 

menghibur khalayak pembaca. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan yang 

kaya dengan anekdot, cerita dan pengalaman lucu bisa pula menjadi 

bacaan pelipur lara atau untuk melepaskan ketegangan setelah seharian 

sibuk beraktivitas. (3) Tujuan Persuasif (Persuasive Purpose). Persuasif 

adalah tujuan untuk membujuk, melalui tulisan seorang penulis 

mengharapkan pembaca dapat mennetukan sikap, apakah menyetujui atau 

mendukung apa yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk 

dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan  gaya bahasa yang 

persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasif dari sebuah tulisan akan dapat 

berhasil apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang 

menarik, dan mudah dipahami. (4) Tujuan Informasional (Informational 

Purpose). Tujuan informasional adalah tujuan untuk menginformasikan 

segala sesuatu, baik fakta, data, maupun peristiwa termasuk pendapat dan 

pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa agar khalayak pembaca 
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memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang 

terjadi di muka bumi ini. Mendidik adalah salah satu tujuan dari 

komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan, wawasan 

pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah, 

sehingga pada akhirnya akan menetukan perilaku seseorang. Orang-orang 

yang berpendidikan, cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih 

menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. 

(5) Tujuan Pernyataan Diri (Self-Ekspresive). Sebuah tulisan terkadang 

dibuat untuk menegaskan siapa diri Anda sehingga tujuan tulisan ini 

adalah untuk memperkenalkan atau menyatakan diri penulis kepada 

pembaca, misalnya tulisan yang berbentuk biografi. (6) Tujuan Kreatif 

(Creative Purpose). Tujuan ini biasanya dimiliki oleh para sastrawan. 

Mereka menulis dengan tujuan untuk menciptakan sebuah keindahan 

melalui tulisan yang dapat berbentuk puisi, cerpen, ataupun novel. (7) 

Tujuan Pemecahan Masalah (Problem-Solving Purpose). Isi tulisan yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pembaca, 

berupa cara atau saran dari penulis tentang bagaimana suatu masalah 

dapat diatasi”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan 

menulis memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan jenis teks yang akan ditulis 

oleh si penulis. 

 

2.1.1.3 Manfaat Menulis 

Tarigan (2008:22-23) menyatakan, pada prinsipnya fungsi atau manfaat 

menulis adalah sebagai berikut : 

“(1) Sebagai alat komunikasi tidak langsung; (2) Menulis sangat penting 

bagi pendidikan karena membantu siswa dalam berpikir; (3) Menolong 

kita berpikir kritis; (4) Memperdalam daya tanggap atau persepsi; (5) 

Memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi; (6) Menyusun urutan 

bagi pengalaman; (7) Tulisan dapat membantu kita menjelaskan pikiran-

pikiran kita”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, disimpulkan bahwa kegiatan menulis 

sangat penting di dalam dunia pendidikan. Siswa yang sering menulis akan 

memiliki daya tanggap yang tinggi dan mampu berpikir kritis. 
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2.1.1.4 Unsur Pembentukan Tulisan 

Rosidi (2009:10-12) menyatakan bahwa, ada hal-hal yang harus 

diperhatikan supaya hasil tulisan yang dibuat mejadi lebih baik, berikut ciri-ciri 

tulisan yang baik : 

“(1) Kesesuaian judul dengan isi tulisan. Judul harus menunjukkan 

kesesuaian dengan isi tulisan yang akan dipaparkan serta dengan melihat 

judul tulisannya saja pembaca akan dapat mengetahui gambaran mengenai 

tulisan tersebut. (2) Kesesuaian penggunaan ejaan dan tanda baca. 

Penggunaan ejaan dan tanda baca yang tepat sesuai dengan kaidah ejaan 

yang disempurnakan akan membuat tulisan menjadi lebih baik. misalnya, 

dalam menulis judul harus menggunakan huruf kapital secara keseluruhan 

atau huruf depan dari masing-masing kata saja. (3) Ketepatan dalam 

struktur kalimat. Kalimat harus disusun sesuai dengan apa yang ingin 

disampaikan penulis dengan memperhatikan struktur kalimat yang paling 

tidak terdiri dari subjek dan predikat sebagai syarat menjadi sebuah 

kalimat, kemudian disusun menjadi kalimat efektif dan mudah dipahami. 

(4) Kesatuan dan kepaduan dalam paragraph. Artinya, memiliki unsur 

kohesi dan koheren. Kohesi artinya terdapat hubungan yang erat dalam 

setiap paragraf di dalam teks, sedangkan koherensi yaitu kalimat yang satu 

dengan kalimat yang lainnya harus saling berhubungan sehingga menjadi 

tulisan yang padu”. 

 

Adel-Stein dan Pival dalam Tarigan (2008:6-7) menyatakan, ada enam 

ciri-ciri tulisan yang baik di antaranya sebagai berikut :  

“(1) Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis 

mempergunakan nada yang serasi; (2) Tulisan yang baik mencerminkan 

kemampuan sang penulis menyusun bahan-bahan yang tersedia menjadi 

suatu keseluruhan yang utuh; (3) Tulisan yang baik mencerminkan  

kemampuan sang penulis untuk menulis dengan jelas dan tidak samar-

samar;  (4) Tulisan yang baik mencerminkan kemampuan sang penulis 

untuk menulis secara meyakinkan dapat menarik minat para pembaca 

terhadap pokok pembicaraan serta mendemonstrasikan suatu pengertian 

yang masuk akal dam cermat-teliti mengenai hal itu; (5) Tulisan yang baik 

mencerminkan kemampuan sang penulis untuk mengkritik naskah 

tulisannya yang pertama serta memperbaikinya;  (6) Tulisan yang baik 

juga mencerminkan sang penulis dalam manuskrip. Hal ini ditunjukkan 

dalam kesediaan mempergunakan ejaan atau tanda-tanda secara saksama, 

memeriksa makna kata dan hubungan ketatabahasaan dalam kalimat-

kalimat sebelum menyajikannya kepada para pembaca”. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan menulis harus memperhatikan aturan dan ciri-ciri dalam menulis. Hal ini 

bertujuan agar pesan yang disampaikan si penulis dapat tersampaikan kepada si 

pembaca. 

 

2.1.2 Teks Deskripsi 

Dalam Kurikulum 2013 teks tidak hanya diartikan sebagai bentuk bahasa 

tulis. Teks adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya 

terdapat situasi dan konteks penggunaan bahasa. Ada beberapa jenis teks, seperti 

teks deskripsi, narasi, eksposisi, eksposisi teks persuasi, dan sebagainya. Seluruh 

jenis teks tersebut harus dapat dikuasai oleh siswa sebagaimana yang terdapat 

dalam indikator pencakapaian siswa. 

 

2.1.2.1 Pengertian Deskripsi 

 Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris Description yang berhubungan 

dengan kata to describe yang berarti menulis tentang, atau membeberkan hal. 

Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembaca melihat apa yang dilihatnya, 

mendengar apa yang didengarnya, mencium bau yang diciumnya, merasakan apa 

yang dirasakannya, dan membuat kesimpulan yang sama dengannya. Menulis teks 

deskripsi sebagai suatu tulisan yang disalurkan dari hasil pengamatan, kesan-

kesan, dan perasaan si penulis. 

 Pelukisan gagasan yang baik, seorang penulis tidak cukup hanya 

memberikan gambaran sepintas tetapi harus coba mendekati dan menyajikan 

detail-detail dengan segenap perasaan dan pikirannya. Agar dapat menyajikan 
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gambaran yang penuh dengan makna, seorang harus mampu melukiskan suatu 

yang abstrak secara cermat sehingga pembaca turut merasakan apa yang dirasakan 

penulis. Sering dikatakan bahwa mendeskripsikan adalah melukiskan gambaran 

dengan kata tentang benda, manusia, dan lokasi.  

 Menurut Dalman (2014:93) menyatakan bahwa “Teks deskripsi 

merupakan salah satu jenis teks yang harus dikuasai oleh siswa. Teks ini sudah 

diperkenalkan sejak kelas IV SD. Oleh sebab itu, siapapun orang yang akan 

menjadi guru mata pelajaran bahasa Indonesia harus mampu menguasai materi 

tentang teks deskripsi”. 

 Menurut Finoza dalam Dalman (2014:93) “Deskripsi adalah bentuk tulisan 

yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan 

melukiskan hakikat objek yang sebenarnya”.  

Mariskan dalam Dalman (2014:93) mengemukakan bahwa “Deskripsi 

adalah tulisan yang melukiskan kesan atau panca indra semata dengan teliti dan 

sehidup-hidupnya agar pembaca atau pendengar dapat melihat, mendengar, 

merasakan, menghayati, dan menikmati seperti yang dilihat, didengar, dirasakan, 

dan dihayati, serta dinikmati penulis”.  

 Sasaran yang ingin dicapai oleh penulis deskripsi adalah menciptakan atau 

memungkinkan terciptanya daya khayal pada para pembaca, seolah-olah pembaca 

mengalaminya sendiri.  

Suparno dan Yunus dalam Dalman (2014:94) menyatakan “Deskripsi 

adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan 

sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, 

dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya”. 
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 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa teks 

deskripsi merupakan tulisan yang melukiskan atau menggambarkan objek atau 

peristiwa tertentu dengan kata-kata dan perician secara jelas sehingga si pembaca 

seolah-olah turut mengalami secara langsung apa yang dideskripsikan si penulis. 

         

2.1.2.2 Ciri-ciri Teks Deskripsi 

 Dalman (2014:94) menyatakan ada 4 ciri khas teks deskripsi, di antaranya 

sebagai berikut : 

“(1) Deskripsi lebih memperlihatkan detail atau perincian tentang objek; 

(2) Deskripsi bersifat memberi pengaruh sensitivitas dan membentuk 

imajinasi pembaca; (3) Deskripsi disampaikan dengan gaya yang memikat 

dan dengan pilihan kata yang menggugah; (4) Deskripsi memaparkan 

tentang sesuatu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Misalnya: 

benda, alam, warna, dan manusia”. 

 

 Adapun ciri-ciri teks yang baik menurut Keraf dalam Dalman (2014:95) 

adalah sebagai berikut : 

“(1) Berisi tentang perincian-perincian sehingga objeknya terpandang di 

depan mata; (2) Dapat menimbulkan kesan dan daya khayal pembaca; (3) 

Berisi penjelasan yang menarik minat serta orang lain/ pembaca; (4) 

Menyampaikan sifat dan perincian wujud yang dapat ditemukan dalam 

objek itu; (5) Menggunakan bahasa yang cukup hidup, kuat dan 

bersemangat, serta konkret”. 

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Akhadiah dalam Dalman (2014:95) 

mengatakan bahwa ciri-ciri deskripsi terbagi menjadi tiga, yaitu : 

(1) Penulis memindahkan kesan-kesannya, hasil pengamatan, dan 

perasaannya kepada pembaca; (2) Menggambarkan sifat, ciri, serta rincian 

wujud yang terdapat pada objek yang dilukiskan; (3) Sesuatu yang 

dideskripsikan tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat, didengar, 

dicium, diraba, tetapi dapat dirasa oleh hati dan pikiran, seperti rasa takut, 

cemas, tegang, jijik, sedih, dan haru. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri teks 

deskripsi adalah suatu tulisan yang berisi perincian-perincian yang jelas tentang 
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suatu objek, dapat menimbulkan pesan dan kesan bagi pembaca, menarik minat, 

dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menimbulkan daya imajinasi 

dan sensitivitas pembaca seolah-olah mengalami langsung objek yang 

dideskripsikan. 

 

2.1.2.3 Macam-macam Deskripsi 

 Menurut Akhadiah dalam Dalman (2014:96) macam-macam deskripsi 

mencakup dua macam, yaitu: 

“(1) Deskripsi Tempat. Tempat memegang peranan yang sangat penting 

dalam setiap peristiwa. Tidak ada peristiwa yang terlepas dari lingkungan 

dan tempat. Semua kisah akan selalu mempunyai latar belakang tempat, 

jalannya sebuah peristiwa akan menarik kalau dikaitkan dengan tempat 

terjadinya peristiwa tersebut. (2) Deskripsi Orang. Ada beberapa cara 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan seorang tokoh, yaitu : (a) 

Penggambaran fisik, yang bertujuan memberikan gambaran yang sejelas-

jelasnya tentang keadaan tubuh seorang tokoh. Deskripsi ini banyak 

bersifat objektif. (b) Penggambaran tindak-tanduk seorang tokoh. Dalam 

hal ini pengarang mengikuti dengan cermat semua tindak-tanduk, gerak-

gerik sang tokoh, dari tempat ke tempat lain, dan dari waktu ke waktu lain. 

(c) Penggambaran keadaan yang mengelilingi sang tokoh, misalnya, 

penggambaran tentang pakaian, tempat kediaman, kendaraan, dan 

sebagainya. (d) Penggambaran perasaan dan pikiran tokoh. Hal ini 

memang tidak dapat diserap oleh pancaindra manusia. Namun, antara 

perasaan dan unsur fisik mempunyai hubungan yang sangat erat. Pancaran 

wajah, pandangan mata, gerak bibir, gerak tubuh merupakan petunjuk 

tentang keadaan perasaan seseorang pada waktu itu. (e)   Penggambaran 

watak seseorang. Aspek perwatakan ini paling sulit dideskripsikan. 

Pengarang harus mampu menafsirkan lahir yang terkandung di balik fisik 

manusia. Tetapi, di sini pulalah kekuatan seorang pengarang. Dengan 

keahlian dan kecermatan yang dimilikinya, ia mampu mengidentifikasikan 

unsur-unsur dan kepribadian seorang tokoh. Kemudian, menampilkan 

dengan jelas unsur-unsur yang dapat memperlihatkan watak seseorang”. 

 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menulis 

teks deskripsi harus memiliki gambaran dan pengamatan yang jelas untuk 

dideskripsikan. 
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2.1.2.4 Jenis-jenis Teks Deskripsi Berdasarkan Teknik Pendekatannya 

 Dalman (2014:97) berdasarkan teknik pendekatannya teks deskripsi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

“(1) Deskripsi Ekspositoris. Deskripsi ekspositoris adalah deskripsi yang 

sangat logis, yang isinya merupakan daftar, rincian, semuanya, atau yang 

menurut penulisannya hal yang penting-penting saja, yang disusun 

menurut sistem dan urutan-urutan logis objek yang diamati itu. Dalam 

deskripsi ini dipergunakan pendekatan secara realistis artinya penulis 

berusaha agar deskripsi yang dibuatnya terhadap objek yang tengah 

diamatinya itu, harus dapat dituliskan subjektif objektifnya sesuai dengan 

keadaan nyata yang dilihatnya. Perincian-perincian perbandingan antara 

satu dengan bagian lain, harus dipaparkan sedemikian rupa sehingga 

tampak seperti dipotret. Pendekatan yang realistis dapat dinamakan 

dengan kerjanya sebuah alat kamera yang dihadapkan dengan sebuah 

keadaan sebenarnya. (2) Deskripsi Impersionistis. Deskripsi 

impresionistis atau deskripsi simulatif adalah deskripsi yang 

menggambarkan inspirasi penulisnya, atau untuk menstimulus 

pembacanya. Deskripsi impresionistis ini merupakan pendekatan yang 

berusaha menggambarkan sesuatu secara subjektif. Pendekatan ini dapat 

diumpamakan atau dibandingkan dengan gambar yang dibuat oleh para 

pelukis. Para pelukis bebas menginterpretasi bagian-bagian yang 

dilihatnya”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mendeskripsikan 

sesuatu ke dalam tulisan harus sesuai dengan urutan-urutan logis dari objek yang 

diamati. 

 

2.1.2.5 Struktur Teks Deskripsi 

 Mahsun (2014:45) struktur teks deskripsi adalah sebagai berikut : 

(a) Judul. Dalam judul dituliskan beberapa kata yang mewakili isi dari teks 

deskripsi dan objek yang dideskripsikan. (b) Deskripsi Umum. Pada 

bagian deskripsi umum dijelaskan tentang defenisi atau identitas subjek 

yang dideskripsikan. (c) Deskripsi Bagian. Pada bagian deskripsi umum 

dijelaskan pengklasifikasian obejk yang dideskripsikan. Pengklasifikasian 

dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan gambaran-gambaran. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menulis 

sebuah teks deskripsi harus terdapat judul yang sesuai dengan isi teks deskripsi. 

Isi teks deskripsi harus ditulis dari bagian secara umum, kemudian diikuti oleh 

bagian khusus dari objek yang diamati. 

 

2.1.2.6 Rambu-rambu Pendeskripsian Objek 

 Dalman (2014:95) rambu-rambu pendeskripsian objek yang dapat diikuti 

oleh pengarang, yaitu : 

“(1) Menentukan apa yang dideskripsikan; (2) Merumuskan tujuan 

pendeskripsian; (3) Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan; dan (4) 

Merincikan dan mengistimasikan hal-hal yang menunjang kekuatan bagian 

yang akan dideskripsikan”. 

 

2.1.2.7 Langkah-langkah Menyusun Teks Deskripsi 

 Dalman (2014:99) menyatakan bahwa ada beberapa langkah-langkah yang 

harus diketahui sehingga teks deskripsi yang dibuat bukan hanya sekedar 

penyusunan kata dalam kalimat, tetapi mempunyai hubungan satu sama lain. 

Beberapa langkah-langkah menyusun teks deskripsi, yaitu : 

(1) Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan; (2) Tentukan 

tujuan; (3) Mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan 

dideskripsikan; (4) Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik 

(sistematis) atau membuat kerangka tulisan; (5) Menguraikan/ 

mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks deskripsi yang sesuai 

dengan tema yang ditentukan. 

 

 Kosasih dalam Dalman (2014:100) menyatakan bahwa langkah-langkah 

menyusun teks deskripsi sebagai berikut : 

(1) Menentukan topik, tema, dan tujuan karangan; (2) Merumuskan judul 

karangan; (3) Menyusun kerangka karangan; (4) Mengumpulkan 

bahan/data; (5) Mengembangkan kerangka karangan; (6) Membuat cara 

mengakhiri dan menyimpulkan tulisan; (7) Menyempurnakan karangan; 
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah dalam menulis teks deskripsi harus diperhatikan. Mendeskripsikan 

sesuatu harus memerlukan objek untuk diamati, kemudian sesuaikan objek yang 

diamati ke dalam bentuk tulisan yang akan dibuat, selanjutnya mengumpulkan 

komponen-komponen yang terdapat dalam objek untuk dikembangkan menjadi 

kerangka karangan. Tahap terakhir yaitu menyimpulkan dan menyempurnakan 

tulisan. 

                

2.1.2.8 Kriteria Tulisan yang Baik 

 Dalman (2014:100-103) untuk membuat tulisan yang baik, setidak-

tidaknya penulis harus memenuhi kriteria yang berhubungan dengan : 

(1) Tema. Tema adalah hal yang mendasari karangan/tulisan kita. Untuk 

membuat tulisan yang baik diperlukan tema, atau topik. Keberhasilan 

mengarang banyak ditentukan oleh tepat atau tidaknya tema/ topik yang 

dipilih. (2) Ketepatan isi dalam paragraf. Paragraf harus memiliki ide 

pokok, oleh karena itu paragraf yang baik harus memenuhi tiga syarat, 

sebagai berikut : (a) Kesatuan. Kesatuan dalam paragraf adalah semua 

kalimat yang membina paragraph harus secara bersama-sama menyatakan 

suatu hal atau tema tertentu. Di dalam tulisan di atas adanya keterkaitan 

antarparagraf pertama dengan kedua. (b) Kepaduan. Yang dimaksud 

dengan kepaduan dalam paragraf adalah kekompakan hubungan 

antarkalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. (c) Perkembangan. 

Yang dimaksud dengan perkembangan tulisan adalah penyusunan atau 

perincian ide yang membina tulisan. Di dalam tulisan di atas 

perkembangan dalam menyusun ide juga dapat dimunculkan. (3) 

Kesesuaian isi dengan judul. Tulisan yang baik harus memiliki kesesuaian 

antara isi dengan judul. Judul sebuah tulisan akan menggambarkan isi 

dengan keseluruhan. (4) Ketepatan susunan kalimat. Struktur sebuah 

kalimat sangat penting, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

menangkap ide pokok dalam paragraf. Berikut pada ketepatan hubungan 

antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain akan menentukan 

kejelasan kalimat. Kalimat yang baik, pertama kali haruslah memenuhi 

persyaratan gramatikal. Hal ini berarti kalimat harus disusun berdasarkan 

kaidah yang berlaku. Kaidah bahasa meliputi : 

(a) Unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat; (b) Aturan 

tentang ejaan yang disempurnakan; (c) Cara memiliki kata dalam kalimat; 

(d) Ketepatan pemilhan kata atau diksi. (5) Ketepatan penggunaan ejaan. 

Penggunaan ejaan dalam tulisan hendaknya berpedoman pada buku 
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Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). 

Hal ini berarti bahwa ejaan memegang peranan penting. Tercakup dalam 

penggunaan ejaan adalah penulisan huruf kapital, penulisan kata, dan 

pemakaian tanda baca. Di dalam tulisan di atas juga dapat dilihat ketepatan 

penggunaan EYD dalam kalimat seperti di dalam paragraf pertama dan 

paragraf seterusnya, sehingga dalam menulis teks ketepatan penggunaan 

EYD sangat memengaruhi pembaca dalam menafsirkan maksud si 

pengarang dalam menulis teks tersebut. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan dalam membuat tulisan 

yang baik harus sesuai dengan kriteria penulisan dan kaidah kebahasaan sebagai 

tolok ukur menulis teks deskripsi. 

 

2.1.2.9 Syarat-syarat menulis Teks Deskripsi 

Menurut Akhadiah dalam Dalman (2014:103) ada tiga syarat yang harus 

diperhatikan dalam membuat tulisan deskripsi, yaitu : 

(1) Kesanggupan berbahasa penulis yang memiliki kekayaan nuansa dan 

bentuk; (2) Kecermatan pengamatan dan keluasan pengetahuan tentang 

sifat, watak, dan wujud objek yang dideskripsikan; (3) Kemampuan 

memiliki detail khas yang dapat menunjang ketepatan dan keterhidupan 

pemerian. 

                      

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

memproduksi sebuah teks deskripsi dapat dilihat dari kemampuan penulis dalam 

mengamati suatu objek dapat berupa bentuk atau wujud, sifat, warna dari objek 

yang sedang diamati. 

 

2.1.2.10 Aspek Penilaian dalam Teks Deskripsi 

Susilowati (2016:781-782), aspek menulis dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia salah satunya menulis teks deskripsi, di antaranya sebagai berikut : 

(1) Aspek isi gagasan yang dikemukakan. Isi dalam menulis teks deskripsi 

merupakan substansi isi kemampuan menulis teks deskripsi, sehingga isi 

gagasan yang dikemukakan menjadi suatu proses pengembangan isi 

gagasan. (2) Aspek organisasi isi. Organisasi isi dalam menulis teks 

deskripsi disusun berdasarkan pokok pikiran, ide, gagasan sesuai dengan 
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topik atau tema dalam menulis teks deskripsi. (3) Aspek penggunaan 

bahasa. Penggunaan bahasa merupakan sekelompok aturan yang 

menentukan cara dengan mengombinasikan kata atau frase dalam bahasa. 

(4) Aspek mekanik (Penggunaan Ejaan). Penggunaan ejaan merupakan 

seperangkat aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan 

huruf dan tanda baca sebagai sarananya. Penggunaan ejaan dalam menulis 

suatu teks harus berdasarkan Ejaan yang Disempurnakan (EYD), seperti : 

1) penggunaan huruf kapital dan huruf besar, dan 2) pemakaian tanda 

baca.              

 

2.1.3 Media Pembelajaran 

 Media tidak dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar. Belajar dapat 

terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Salah satu pertanda bahwa 

seorang itu telah belajar adalah adanya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, dan sikapnya. Perkembangan IPTEK yang semakin maju 

mendorong pola upaya-upaya pemanfaatan hasil teknologi dalam proses belajar. 

Para guru dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakan. 

 

2.1.3.1 Hakikat Media Pembelajaran 

Menurut Susilana dan Riyana (2017:7) mengemukakan bahwa ada tiga 

hakikat media pembelajaran, di antaranya sebagai berikut : 

“(a) media pembelajaran merupakan wadah dari pesan, (b) materi yang 

ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, (c) tujuan yang ingin 

dicapai ialah proses pembelajaran”. 

 

Perkembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi 

pendidikan. Apabila ditelaah lebih lanjut, berkembangnya paradigma dalam 

teknologi pendidikan mempengaruhi perkembangan media pembelajaran, di 

antaranya sebagai berikut : 

(a) Dalam paradigma pertama, media pembelajaran sama dengan alat 

peraga audio visual yang dipakai oleh instruktur untuk melaksanakan 
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tugasnya. (b) Dalam paradigma kedua, media dipandang sebagai sesuatu 

yang dikembangkan secara sistemik serta berpegang kepada kaidah 

komunikasi. (c) Dalam paradigma ketiga, media dipandang sebagai bagian 

integral dalam sistem pembelajaran dan karena itu menghendaki adanya 

perubahan pada komponen-komponen lain dalam proses pembelajaran. (d) 

Dalam paradigma keempat, media pembelajaran lebih dipandang sebagai 

salah satu sumber yang dengan sengaja dan bertujuan dikembangkan atau 

dimanfaatkan untuk keperluan belajar.  

 

 Secara harafiah kata media berarti pengantar atau perantara. Assocation for 

Education and Communication Technology (AECT) dalam Susilana dan Riyana 

(2017:6) memberikan batasan bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran 

yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan.  

Sementara menurut Gagne dan Briggs dalam Arsyad (2014:4) mengatakan 

bahwa “Media pembelajaran adalah alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pelajaran yang terdiri dari buku-buku, tape recorder, 

kaset, film, slide, foto gambar, grafik, televisi, dan komputer, sehingga 

merangsang siswa untuk belajar”. 

  

2.1.3.2 Manfaat Media Pembelajaran 

 Menurut Susilana dan Riyana (2017:10-11) memiliki manfaat sebagai 

berikut :  

“(1) Membuat konkret konsep-konsep yang abstrak. Konsep-konsep yang 

dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung 

kepada siswa bisa dikonkritkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan 

media pembelajaran. (2) Menghadirkan objek-objek yang terlalu bahaya 

atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan 

dengan menggunakan gambar atau program televisi tentang binatang-

binatang buas. (3) Menampilkan objek yang terlalu besar atau keci. 

Misalnya, guru akan menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal 

laut, atau menampilkan objek yang terlalu kecil seperti bakteri, virus, 

semut, nyamuk, atau hewan/benda kecil lainnya. (4) Memperlihatkan 

gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Dengan menggunakan teknik 

gerakan lambat (slow motion) dalam media film, bisa memperlihatkan 
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tentang lintasan peluru, melesetnya anak panah, atau memperlihatkan 

suatu ledakan”.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu media 

sangat mempengaruhi tujuan pembelajaran. Media dapat digunakan sebagai 

perantara untuk menghubungkan materi pembelajaran yang abstrak menjadi 

konkret dengan media yang dibuat oleh guru. 

2.1.3.3 Peran dan Kegunaan Media 

Menurut Susilana dan Riyana (2017:9) mengemukakan secara umum 

media mempunyai kegunaan, di antaranya sebagai berikut : 

“(1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; (2) Mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera; (3) Menimbulkan 

gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber 

belajar; (4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya; (5) Memberi rangsangan 

yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang 

sama”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dan 

kegunaan media dapat memudahkan peserta didik menangkap materi dengan  

menghubungkan ke media yang sedang diamati. 

 

2.1.3.4 Jenis Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran dibedakan menjadi beberapa jenis, Arsyad (2014:31) 

membagi media ke dalam empat kelompok, yaitu : media hasil teknologi audio 

visual, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan media gabungan 

teknologi cetak dan komputer. 

 Leshin, Pollock dalam Arsyad (2014:38) mengklasifikasikan media ke 

dalam lima kelompok yaitu : 

“(1) Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan 

kelompok); (2) Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan); (3) 
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Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagian, grafik, peta, slide, 

transparansi); (4) Media berbasis audio visual (video, film, program slide, 

televisi), dan (5) Media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan 

komputer, interaktif)”. 

         

 

 

 

2.1.4 Media Diorama 

Media diorama memiliki kecocokan untuk pembelajaran teks deskripsi 

karena bentuk diorama menunjukkan suatu objek tertentu yang memudahkan 

peserta didik dalam proses menulis teks deskripsi secara rinci. Media diorama dari 

segi bentuk dan tampilan cukup menarik karena peserta didik dapat melihat tiruan 

objek tertentu secara langsung. Media diorama masih jarang digunakan untuk 

proses pembelajaran teks deskripsi. Media pembelajaran ini merupakan salah satu 

penunjang pembelajaran di kelas agar lebih menarik selain menggunakan buku 

teks, modul, maupun LKS (lembar kerja siswa). 

 

2.1.4.1 Pengertian Media Diorama  

Diorama merupakan suasana objek dalam bentuk tiga dimensi yang 

diletakkan di atas bidang datar dengan latar belakang sesuai penyajiannya 

(Sudjana dan Rivai, 2013:170). Daryanto (2013: 29) berpendapat bahwa “Media 

diorama merupakan salah satu media tanpa proyeksi yang disajikan secara visual 

tiga dimensional berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya”. Media diorama 

dapat digunakan dalam pembelajaran untuk mewakili benda asli yang sulit untuk 

disajikan di dalam kelas.  
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Benda asli ketika akan difungsikan sebagai media pembelajaran dapat 

dibawa langsung ke kelas, atau siswa sekelas dikerahkan langsung ke dunia 

sesungguhnya di mana benda asli itu berada. Apabila benda aslinya sulit untuk 

dibawa ke kelas atau kelas tidak mungkin dihadapkan langsung ke tempat di mana 

benda itu berada maka benda tiruannya dapat pula berfungsi sebagai media 

pembelajaran yang efektif. 

 Media tiga dimensi berupa diorama dapat diproduksi dengan mudah, 

tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Hal tersebut karena 

tanpa harus memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, 

bahannya mudah diperoleh di lingkungan sekitar. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa media diorama merupakan benda tiruan yang disajikan dalam porsi mini 

secara utuh dalam keadaan sebenarnya. 

 

2.1.4.2 Tujuan dan Fungsi Penggunaan Media Diorama  

Daryanto (2010:30-31) menyatakan terdapat tujuan penggunaan media tiga 

dimensi (benda tiruan)   antara lain : 

“(a) Mengatasi kesulitan yang muncul ketika mempelajari objek yang 

terlalu besar; (b) Untuk mempelajari objek yang telah menjadi sejarah di 

masa lampau; (c) Untuk mempelajari objek yang tak terjangkau secara 

fisik; (d) Untuk mempelajari objek yang mudah dijangkau tetapi tidak 

memberikan keterangan yang memadai (misalnya mata manusia, telinga); 

(e) Untuk mempelajari konstruksi- konstruksi yang abstrak; (f) Untuk 

memperlihatkan proses dari objek yang luas (peredaran planet)”. 

          

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media diorama 

papercraft sangat tepat jika dikaitkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, 

yaitu menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi memerlukan suatu objek, 
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sehingga media diorama dapat berfungsi sebagai objek yang akan diamati oleh 

peserta didik. 

 

2.1.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Diorama 

Media diorama merupakan salah satu media tiga dimensi. Muedjiono 

dalam Daryanto (2010:29) menyatakan terdapat kelebihan media tiga dimensi 

antara lain:  

“(a) Memberikan pengalaman secara langsung. (b) Penyajian secara 

konkret dan menghindari verbalisme. (c) Dapat menunjukkan objek secara 

utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya. (d) Dapat memperlihatkan 

struktur organisasi secara jelas. (e) Dapat menunjukkan alur suatu proses 

secara jelas”. 

 

Sedangkan kelemahan diorama adalah tidak bisa menjangkau sasaran 

dalam jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan 

perawatannya rumit. Namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan membuat 

diorama dalam ukuran yang besar sehingga dapat diamati oleh seisi kelas. Untuk 

perawatannya yang rumit, diorama dapat dibuat model tertutup sehingga tidak 

mudah kotor.  

Media diorama memang memiliki banyak manfaat dan kelebihan. Namun, 

masih ada yang harus diperhatikan, terutama dalam pembuatannya. Hujair A.H 

Sanaky (20013:135) mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembuatan media diorama yaitu: (a) Diorama sebaiknya tidak terlalu ramai tetapi 

jelas sasarannya atau tujuannya dan memiliki daya tarik. (b) Diorama harus 

dikaitkan dengan pelajaran yang sedang dijelaskan.  

   

2.1.4.4 Langkah-langkah Pembelajaran Menulis Teks Deskripsi Melalui 

Media Diorama 
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 Proses pembelajaran keterampilan menulis teks deskripsi menggunakan 

media diorama dilakukan dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti, dan akhir 

pembelajaran. Dalam kegiatan awal, guru mengondisikan siswa agar siap belajar 

dan menyampaikan apersepsi. Kegiatan ini dimulai dengan penjelasan guru 

mengenai teks deskripsi, EYD, dan tahapan dalam menulis teks deskripsi 

menggunakan media diorama. Selanjutnya, siswa diajak mengamati media 

diorama sambil menyimak penjelasan dari guru agar siswa dapat menggunakan 

panca inderanya untuk mengetahui ciri khusus yang menonjol dalam diorama. 

Misalnya warna, kejadian, tempat, orang, dan suasana. Siswa diminta untuk 

menyebutkan objek apa saja yang ada dalam diorama. Selanjutnya, siswa diminta 

untuk mulai menggunakan imajianasi mereka tentang keadaan yang ada dalam 

media diorama. 

 Kemudian, siswa diminta untuk menulis hasil pengamatan mereka dan 

mencoba menggambarkan apa yang mereka lihat. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media diorama adalah mengamati secara detail sebuah media 

diorama kemudian menuangkan rinci-rinciannya ke dalam bentuk tulisan dan 

mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi yang baik dan sesuai dengan 

objek yang diamati, serta sesuai dengan ejaan. 

 

2.2 Kerangka Konseptual 

Kegitan belajar mengajar di sekolah dalam kurikulum 2013, pembelajaran 

bahasa Indonesia disajikan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis teks. 

Teks yang dibelajarkan bermacam-macam, namun salah satunya adalah teks 

deskripsi. Salah satu faktor keberhasilan untuk mempermudah siswa dalam 
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menulis teks deskripsi, yaitu dengan memilih media pembelajaran berupa media 

diorama. 

Media diorama merupakan gabungan antara model dengan gambar 

perspektif dalam suatu penampilan utuh yang menggambarkan suasana 

sebenarnya. Media ini dapat diamati dari arah pandang mana saja dan memiliki 

banyak fungsi. Di antaranya adalah dapat mengatasi kesulitan yang muncul ketika 

mempelajari objek yang terlalu besar dan luas, untuk mempelajari objek yang tak 

terjangkau secara fisik dan untuk mempelajari objek yang mudah dijangkau tetapi 

tidak memberikan keterangan yang memadai. Dari penjelasan tersebut dapat 

media diorama tepat digunakan untuk memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar terhadap kemampuan menulis teks deskripsi. Dengan adanya media 

tersebut akan dapat merangsang pikiran dan minat siswa untuk menuangkan 

idenya dalam menulis teks deskripsi. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2009:71). Adapun hipotesis statistik ini di antaranya, sebagai berikut:   

Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media diorama papercraft terhadap 

kemampuan siswa menulis teks deskripsi di kelas VII SMP Negeri 1  

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020. 

Ha : Ada pengaruh penggunaan media diorama papercraft terhadap   

kemampuan siswa menulis teks deskripsi di kelas VII SMP Negeri 1  

Pancurbatu Tahun  Pembelajaran 2019/2020. 

 



27 

 

 

 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Arikunto (2010:203) mengatakan bahwa “Metode penelitian adalah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan penelitiannya”. 

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian, sangat ditentukan oleh metode yang 

digunakan. 

 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode 

eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono, 2012:107). Metode penelitian ini berisfat menguji 

pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lainnya. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh Media Diorama Papercraft terhadap 

Kemampuan Siswa Menulis Teks Deskripsi di Kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020”. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu  

 Adapun lokasi dan waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti akan 

diuraikan sebagai berikut : 

 

3.2.1 Lokasi Penelitian 
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 Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pancurbatu. Adapun 

alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai subjek penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Keadaan sekolah dan jumlah siswa mendukung untuk dilakukan penelitian 

sehingga data yang diperoleh lebih rinci. 

2. Sekolah SMP Negeri 1 Pancurbatu belum pernah dilakukan penelitian 

mengenai permasalahan yang sama. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada semester ganjil Tahun Pembelajaran 

2019/2020. 

 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Nama 

kegiatan 

Bulan 

Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus  September  Oktober  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Persiapa

n 

pengajua

n judul 

                                      

Meninja

u 

lapangan 

                                      

Acc 

judul 

                                      

Penyusu

nan 

laporan 
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Bimbing

an bab  

I,II,III 

                                      

Perbaika

n bab 

I,II,III 

                                      

Perbaika

n bab 

I,II,III 

                                      

Perbaika

n dan 

acc bab 

I,II,III 

                                      

Seminar 

proposal 

                                      

Pelaksan

a 

n 

penelitia

n 

                                      

Pengola

han data 

                                      

Bimbing

an bab 

IV dan 

V 

                                      

Perbaika

n bab IV 

dan V 

                                      

Acc 

skripsi 

                                      

   Sidang                                       
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meja 

hijau 

   

Wisuda 

                                      

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Peneliti akan melakukan penelitian di kelas VII SMP Negeri 1 Pancur 

Batu. Adapun populasi dan sampel akan diuraikan sebagai berikut : 

 

 3.3.1 Populasi 

Arikunto (2010:108) menyatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian”. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 

seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pancurbatu Tahun Pembelajaran 

2019/2020. 

 

Tabel 3.2 Populasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Pancurbatu 

Tahun Pembelajaran 2019/2020. 

No. Kelas Jumlah 

1  VII-1  30 

2  VII-2  30 

3  VII-3  30 

4  VII-4  30 

5  VII-5  30 

6  VII-6  30 

7  VII-7 30 

Jumlah Keseluruhan 210  
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3.3.2 Sampel 

 Sampel merupakan perwakilan dari jumlah populasi yang hasilnya dapat 

dilihat dari gejala yang diamati dalam penelitian. Sugiyono (2016:118) 

menyatakan bahwa “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang 

diteliti (Arikunto, 2010:174). 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilalukan dengan metode 

Cluster Sampling. Cluster sampling adalah teknik memilih sampel dari kelompok-

kelompok kecil unit-unit kecil atau cluster. Oleh karena itu, siswa yang akan 

dijadikan sebagai sampel penelitian ini hanya pada satu kelas saja. 

1. Menulis nama-nama kelas VII-1 sampai dengan VII-7 pada selembar kertas. 

2. Setelah itu, kertas yang telah berisikan nama-nama kelas gulungan dimasukkan 

dalam suatu tabung. 

3. Selanjutnya, tabung yang berisi gulungan kertas tersebut dikocok dan golongan 

kertas yang pertama jatuh dari tabung akan dijadikan sampel dalam penelitian 

ini. 

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka akan didapatlah satu kelas 

yang berjumlah 30 orang sebagai sampel yang mewakili kelas VII SMP Negeri 1 

Pancurbatu, yaitu kelas VII
5
. 

 

3.4 Desain Penelitian  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian eksperimen 

dengan model One Group Pretest Posttest Design. Arikunto (2010:124) 
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mengatakan bahwa One Group Pretest Posttest Design merupakan desain 

eksperimen yang dilaksanakan dalam satu kelompok saja, tanpa kelompok 

pembanding.  

 Desain dalam penelitian ini memberikan perlakuan yang sama terhadap 

setiap subjek tanpa memperhitungkan dasar kemampuan yang dimiliki. Siswa 

yang menjadi subjek sampel akan mendapat hal yang sama sebanyak dua kali 

yaitu tes awal (pretest) sebelum menggunakan media diorama papercraft, dan tes 

sesudah menggunakan media diorama papercraft (posttest). Dengan demikian hasil 

perlakuan lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

diberi perlakuan. 

 

Tabel 3.3 Desain Penelitian 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X 

Media Diorama 

O2 

 

Keterangan 

O1 : nilai pretest sebelum diberi perlakuan 

X : diberi perlakuan dengan media diorama 

O2 : Nilai posttest setelah diberi perlakuan 

 

3.5 Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2010:161). Agar permasalahan yang dibahas lebih 

jelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka perlu dirumuskan 

defenisi operasional variabel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua jenis 
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variabel, yaitu variabel bebas dengan media diorama papercraft, dan yang 

menjadi variabel terikat adalah menulis teks deskripsi. 

 Media diorama papercraft merupakan salah satu media tiga dimensi yang 

berwujud sebagai benda asli, baik hidup maupun mati dan dapat pula berwujud 

sebagai tiruan yang mewakili aslinya. 

 Kemampuan menulis teks deskripsi adalah kemampuan menuangkan ide 

atau gagasan mengenai suatu hal atau objek dengan jalan memberi lukisan atau 

gambaran baik melalui indra maupun imajinasi dengan menyertakan bukti-bukti 

yang kuat sehingga pembaca seolah-olah merasakan, melihat, dan merasakan apa 

yang dilihat dan apa yang dirasakan oleh penulis. Jadi, dengan adanya media 

Diorama Papercraft siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pancur Batu lebih mudah 

menulis teks deskripsi. 

 

3.6 Instrumen Penelitian  

  Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

menjaring data penelitian. Sugiyono (2010:148) menyatakan bahwa instrumen 

penelitian adalah alat untuk melakukan pengukuran terhadap data. Instrumen 

penelitian yang digunakan untuk menjaring data dalam penelitian ini berupa tes 

secara subjektif dalam bentuk penugasan, yaitu siswa ditugaskan untuk menulis 

teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. 

  Pretest digunakan untuk menjaring data dalam kemampuan menulis teks 

deskripsi sebelum diadakan perlakuan yaitu dengan media diorama papercraft, 

sedangkan posttest, dilakukan untuk menjaring data sesudah diadakan perlakuan 

dengan menggunakan media diorama papercraft. 
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Tabel 3.4 Aspek Penilaian Kemampuan Menulis Teks Deskripsi untuk 

Pretest 

 Nomor  Aspek Indikator Skor  

 1. Isi  

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi sangat baik, sehingga sesuai dengan 

struktur teks deskripsi. 

5 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi baik sesuai dengan struktur teks 

deskripsi. 

4 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi cukup baik, sesuai dengan struktur 

teks deskripsi. 

3 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi kurang baik, sehingga kurang sesuai 

dengan struktur teks deskripsi. 

2 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi tidak baik, sehingga tidak sesuai 

dengan struktur teks deskripsi. 

 1 

 2. Organisasi Isi  

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

sangat kreatif sesuai dengan topik yang 

ditentukan. 

 5 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

kreatif sesuai dengan topik yang ditentukan. 
 4 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

cukup kreatif sesuai dengan topik yang 

ditentukan. 

 3 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

kurang kreatif sehingga kurang sesuai dengan 

topik yang ditentukan. 

 2 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

tidak kreatif sehingga tidak sesuai dengan 

topik yang ditentukan. 

 1 

 3 
Ketepatan Isi 

dalam Paragraf   

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi sangat baik. 

 5 

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi baik. 

 4 

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi cukup baik. 

 3 

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan  2 
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paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi kurang baik. 

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi tidak baik. 

 1 

4.   
 Penggunaan 

Bahasa 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi sangat baik. 
 5 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi baik. 
 4 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi cukup baik. 
 3 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi kurang baik sehingga 

membingungkan pembaca. 

 2 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi tidak baik sama sekali. 
 1 

 5. 

Mekanik 

(Penggunaan 

Ejaan)  

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

sangat baik sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 5 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi  

baik, sudah sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 4 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

cukup baik, masih sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 3 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

kurang baik sehingga tidak sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 2 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

sama sekali tidak memenuhi EYD. 
 1 

Skor Maksimum 25 
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Tabel 3.5 Aspek Penilaian Kemampuan Menulis Teks Deskripsi untuk 

Posttest 

 Nomor  Aspek Indikator Skor  

 1. Isi  

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi sangat baik, sehingga sesuai dengan 

struktur teks deskripsi. 

5 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi baik sesuai dengan struktur teks 

deskripsi. 

4 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi cukup baik, sesuai dengan struktur 

teks deskripsi. 

3 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi kurang baik, sehingga kurang sesuai 

dengan struktur teks deskripsi. 

2 

Isi yang dikemukakan pada tulisan teks 

deskripsi tidak baik, sehingga tidak sesuai 

dengan struktur teks deskripsi. 

 1 

 2. Organisasi Isi  

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

sangat kreatif sesuai dengan media diorama 

yang diamati. 

 5 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

kreatif sesuai dengan media diorama yang 

diamati. 

 4 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

cukup kreatif sesuai dengan media diorama 

yang diamati. 

 3 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

kurang kreatif sehingga kurang sesuai dengan 

media diorama yang diamati. 

 2 

Pengembangan ide/gagasan yang dikemukakan 

tidak kreatif sehingga tidak sesuai dengan 

media diorama yang diamati. 

 1 

 3 
Ketepatan Isi 

dalam Paragraf  

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi sangat baik. 

 5 

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi baik. 

 4 

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi cukup baik. 

 3 
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Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi kurang baik. 

 2 

Keterkaitan antarparagraf yang satu dengan 

paragraf lainnya, antarkalimat yang satu 

dengan kalimat yang lain dalam tulisan 

deskripsi tidak baik. 

 1 

4.   
 Penggunaan 

Bahasa 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi sangat baik. 
 5 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi baik. 
 4 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi cukup baik. 
 3 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi kurang baik sehingga 

membingungkan pembaca. 

 2 

Penggunaan bahasa yang digunakan pada 

tulisan deskripsi tidak baik sama sekali. 
 1 

 5. 

Mekanik 

(Penggunaan 

Ejaan)  

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

sangat baik sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 5 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi  

baik, sudah sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

 4 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

cukup baik, masih sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 3 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

kurang baik sehingga tidak sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

 2 

Penggunaan ejaan dalam tulisan deksripsi 

sama sekali tidak memenuhi EYD. 
 1 

Skor Maksimum 25 

 

Nilai Akhir = Skor	perolehan
���	�������x	skor	100% 

Menurut Nurgiyantoro (2013:239) menyatakan bahwa teknik analisis atau 

pengolahan data sangat erat dengan jenis data yang diperoleh dan tujuan 

penelitian. Analisis data dilakukan dengan perhitungan tingkat persentase yang 

berguna untuk mengukur skor persentase kemampuan siswa. Penelitian ini 

dimulai dari proses mengamati media, lalu siswa menuliskan objek yang diamati 
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melalui media menjadi sebuah teks deskripsi, selanjutnya menghitung persentase 

kemampuan siswa tersebut. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan 

sehingga diketahui kemampuan siswa dalam menulis teks deskripsi dari segi 

kesesuaian dengan kriteria penilaian teks deskripsi, yakni penjabaran isi, 

organisasi isi, penggunaan bahasa, dan mekanik (penggunaan ejaan) di kelas VII 

SMP Negeri 1 Pancurbatu Tahun Pembelajaran 2019/2020. 

 

Tabel 3.6 Kategori Penilaian Keterampilan Menulis Teks Deskripsi 

KATEGORI PENILAIAN 

Sangat Baik 85-100 

Baik 70-84 

Cukup 60-69 

Kurang 50-59 

Sangat Kurang 0-49 

Sudjana (2016:24) 
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3.7 Jalannya Eksperimen  

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.7 Jalannya Eksperimen Menulis Teks Deskripsi Sebelum 

Menggunakan Media Diorama Papercraft (Pretest) 

Pertem

uan 1 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

 Kegiatan awal: 

1. Guru memberikan salam  

2. Guru mengabsen siswa 

3. Apersepsi, menjelaskan 

kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang harus 

dikuasai oleh siswa. 

 

Kegiatan awal: 

1. Siswa menjawab salam. 

2. Siswa menjawab absen. 

3. Siswa mendengarkan penjel

asan mengenai materi yang 

disampaikan oleh guru. 

10 

menit 

 Kegiatan Inti 

1. Memberikan Pretest 

Kegiatan inti: 

1. Siswa mengerjakan Pretest  

60 

menit 

 Kegiatan penutup 

1. Guru menyuruh siswa untuk 

mengumpulkan lembar kerja 

pretest. 

Kegiatan penutup 

1. Siswa mengumpulkan lembar 

kerja pretest. 

10 

menit 
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Tabel 3.8 Jalannya Eksperimen Menulis Teks Deskripsi Sesudah 

Menggunakan Media Diorama Papercraft (Posttest) 

Pertemuan 

2 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

 Kegiatan awal: 

1. Guru memberikan salam. 

2. Apersepsi. 

3. Menjelaskan mengenai teks 

deskripsi lebih detail. 

4. Memberikan konsep menge

nai materi teks deskripsi. 

Kegiatan awal: 

1. Siswa menjawab salam. 

2. Memahami apersepsi. 

3. Siswa mendengarkan penj

elasan mengenai materi 

teks deskripsi. 

4. Memahami konsep  

materi yang dijelaskan. 

10 menit 

 Kegiatan inti: 

1. Mengamati  

- Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok. 

- Guru mengatur posisi 

tempat duduk siswa dengan 

pola membentuk huruf U. 

- Guru menyuruh siswa 

mengamati media diorama 

yang diletakkan di tengah-

tengah posisi siswa. 

2. Menanya  

- Guru bertugas menjawab 

setiap pertanyaan siswa 

terhadap materi teks 

deskripsi yang kurang 

dimengerti. 

3. Mengumpulkan informasi 

- Guru mengarahkan siswa 

Kegiatan inti: 

1. Mengamati 

- Siswa duduk sesuai 

dengan kelompok yang 

sudah dibagi oleh guru. 

- Siswa duduk berdasarkan 

posisi yang sudah 

dibentuk oleh guru. 

- Siswa mengamati  

media diorama yang telah 

disediakan oleh guru. 

2. Menanya 

- Siswa dan guru 

melakukan tanya jawab 

mengenai materi yang 

kurang dipahami. 

 

3. Mengumpulkan informasi 

- Siswa mencatat informasi 

60 menit 
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untuk mencatat informasi 

mengenai teks deskripsi. 

4. Mengasosiasikan 

- Guru  memberi petunjuk 

untuk membantu siswa 

menghubungkan objek 

yang diamati melalui 

media diorama untuk 

dideskripsikan dalam 

bentuk tulisan. 

- Guru menyuruh siswa 

menulis komponen isi 

yang terdapat di dalam 

media diorama. 

- Guru menyuruh siswa 

mendeskripsikan kerangka 

karangan menjadi sebuah 

teks deskripsi berdasarkan 

struktur (judul, deskripsi 

umum, dan deskripsi 

bagian). 

5. Mengomunikasikan 

- Guru membagi lembar 

kerja siswa dan menyuruh 

siswa menulis teks 

deskripsi sesuai dengan 

media yang sedang 

diamati. 

mengenai teks deskripsi. 

 

4. Mengasosiasikan 

- Siswa mendengarkan pet

unjuk (arahan)  

guru, bagaimana 

menghubungkan objek 

yang terdapat dalam 

media diorama untuk 

dituangkan ke dalam 

bentuk tulisan. 

- Siswa mengumpulkan 

komponen isi yang 

terdapat di dalam media 

diorama sebagai 

kerangka karangan.  

- Siswa mendeskripsikan 

kerangka karangan 

tersebut menjadi sebuah 

teks deskripsi. 

 

5. Mengomunikasikan 

- Siswa menulis teks 

deskripsi 

berdasarkan objek yang 

terdapat dalam media 

diorama. 

 Kegiatan penutup 

1. Mengumpulkan lembar 

kerja posstest 

Kegiatan penutup 

1. Siswa mengumpulkan 

posttest yang telah 

dikerjakan. 

10 menit 
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3.8 Teknik Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2016:243) teknik analisis data diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif, dikatakan 

sebagai data kuantitatif karena gambaran datanya menggunakan ukuran, jumlah, 

atau frekuensi yaitu nilai menulis siswa. 

 Ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam penelitian untuk 

memperoleh data, yaitu : menstabulasi skor pretest, menstabulasi skor posttest, 

mencari mean variabel haril pretest, mencari mean variabel hasil posttest, mencari 

standar deviasi variabel hasil pretest, mencari standar deviasi variabel hasil 

posttest, mencari standar eror variabel hasil pretest, mencari standar eror variabel 

hasil posstest, melakukan uji normalitas, dan melakukan uji homogenitas. 

 Setelah terkumpul, maka akan dilakukan analisis guna mencapai hasil 

yang maksimal. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut 

: 

1. Menyusun data pretest dan posttest dalam bentuk tabel 

2. Menghitung Rata-rata, Standar Deviasi, dan Standar Eror 

Untuk menghitung rata-rata (mean) dan standar deviasi kelas digunakan rumus 

berikut :  

a. Rata-rata (Mean) 

M =		∑FXN  

Keterangan : 
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M = Nilai rata-rata variabel  

∑FX			= Jumlah perkalian frekuensi dengan skor (nilai) variabel X 

N     = Jumlah sampel     

 (Sudjana,2005:67) 

b. Standar Deviasi 

SD = �∑� ²
"

	
 

Keterangan : 

SD = Deviasi standard dari sampel yang diteliti 

∑#$%			= Jumlah perkalian frekuensi dengan skor (nilai) yang dikuadratkan 

dengan variabel x 

N  = Jumlah sampel     (Sudjana, 2005:159) 

c. Standar Eror 

SEM = 
&'

√)*+ 

Keterangan : 

SEMX = Besarnya kesalahan mean sampel X 

SDX = Standar Deviasi dari sampel yang diteliti 

N = Banyaknya subyek yang diteliti 

1 = Bilangan konstan     (Sudjana, 2005:282) 



44 

 

 

 

3. Menyajikan Tabel Distribusi Frekuensi Kelas 

Untuk menyajikan data distribusi frekuensi kelas digunakan beberapa langkah 

berikut: 

a. Penetuan rentang (j) diambil nilai tertinggi kemudian dikurangkan dengan nilai  

terendah 

     j = $,- −	$,/0 

b. Penentuan banyak kelas interval (k) digunakan aturan Sturges, yaitu k = 1 + 3,3  

log n (Sudjana, 2005:47) 

c. Penentuan panjang kelas interval (i) dengan rumus sebagai berikut: 

    i = 
1
2 

d. Membuat daftar distribusi frekuensi sesuai dengan rentang dan kelas masing-

masing. 

 

3.9 Uji Persyaratan Analisis 

 Untuk melihat data yang memiliki varian yang homogen, berdistribusi 

normal antara variabel x dan y. Untuk itu, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, 

perlu dilakukan uji normalitas. 

 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji kenormalan dilakukan secara parametik dengan menggunakan penaksir 

rata-rata pada simpangan baku. Misalnya kita mempunyai sampel acak dengan 

hasil pengamatan x1, x2, … xn. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipetensi nol 

bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan 

hipotesis bahwa hipotesis tidak normal. 
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Pengujian hipotesis nol tersebut, dapat kita tempuh dengan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Pengamatan x1, x2, … xn dijadikan bilangan baku z1, z2, … zn dengan 

menggunakan rumus Zi = 
3*34
56  

b. Untuk setiap bilangan baku, menggunakan daftar distribusi normal baku,  

kemudian dihitung peluang F (Zi) 

c. Menghitung preposisi z1, z2, … zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi yang 

dinyatakan dengan S (Zi) 

d. Menghitung selisih F (Zi) – S (Zi) kemudian tentukan harga mutlaknya 

e. Mengambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih 

tersebut. Dengan harga tersebut adalah Lo dan nilai kritis L yang diambil dari 

daftar uji liliefoers dengan taraf nyata 0,05 (5%) 

Kriteria pengujian : 

1. Jika Lo < Ltabel, maka data distribusi normal 

2. Jika Lo > Ltabel, m aka data tidak berdistribusi normal 

 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk menghitung apakah data mempunyai 

varians yang homogen atau tidak. Rumus yang digunakan adalah : 

F =  
5/²
5%²(Sudjana, 2002:250) 

Keterangan : 

S1² = Varian dari kelompok lebih besar 

S2² = Varian dari kelompok lebih kecil 

Kriteria Pengujian 



46 

 

 

 

Jika Fhitung  < Ftabel maka kedua sampel mempunyai varian yang sama 

Jika F hitung > F tabel maka kedua sampel tidak mempunyai varian yang sama 

 

3.9.3 Uji Hipotesis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik uji 

beda. Adapun rumus yang digunakan adalah uji ‘t’ sebagai berikut : 

t0 = 
78*79
5:;8<;9

     

Dimana SEM = 
56

√"*+    

SEM1-M2 = =>?7+² +	>?7%²   (Sudjana,2007:282-285) 

Keterangan : 

T0  :  thitung 

M1  :  Mean kelompok posttest 

M2  :  Mean kelompok pretest 

SEm1-m2  :  Standar error perbedaan kedua  

Selanjutnya adalah mencari harga t pada tabel (t test), pada tingkat kepercayaan 

(α) 5%. Berdasarkan tabelt l dapat ditentukan bahwa : 

1. 0H diterima apabila harga )()( ttabelhhitung tttt ≤ yang sekaligus menolak aH . 

2. aH diterima apabila harga )( hhitung tt > )(
t

tttabel yang sekaligus menolak 0H . 
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