
     II.   KAJIAN  PUSTAKA

2.1. Menulis   

Menulis merupakan salah satu  dari empat keterampilan berbahasa yang harus 

dikuasai oleh setiap orang. Menulis merupakan bentuk komunikasi berupa tulisan 

yang berfungsi sebagai penyampai pesan.

2.1.1 Pengertian menulis

Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan dengan

menggunakan tulisan sebagai mediumnya (Akhadiah,1997:13). Pendapat tersebut

juga dijelaskan oleh Suparno dan Yunus (2004:1.3) bahwa menulis dapat 

didefinisikan sebagai satu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Sejalan dengan pendapat kedua 

pakar di atas, Jauhari(2008:17) juga menjelaskan bahwa menulis merupakan 

aktivitas menuangkan gagasan yang diwujudkan dengan lambang-lambang fonem. 

Pada dasarnya, ketiga pandangan pakar di atas adalah sama yakni menulis adalah 

kegiatan  menyampaikan pesan dengan bahasa tulis sebagai medianya.
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2.1.2     Bentuk-Bentuk Tulisan 

Bentuk-bentuk tulisan antara lain: deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, 

dan narasi.Untuk lebih jelasnya, bentuk-bentuk tulisan diuraikan seperti di

bawah ini. 

a.   Deskripsi 

Deskripsi adalah suatu bentuk tulisan/karangan yang melukiskan atau memerikan  

suatu hal sejelas-jelasnya, pembaca seolah-olah menyaksikan atau mengalaminya      

sendiri (Akhadiah,1997: 7.30), sedangkan Suparno dan Yunus (2004 : 1.10) 

menjelaskan bahwa deskriptif adalah ragam wacana yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman,

dan perasaan penulisnya.Sementara Nuristo (dalam Nasril, 2009 : 10) menjelaskan 

bahwa deskripsi adalah karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan 

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

dan mencium) apa yang dilukiskan sesuai dengan cara penulisnya. Sama halnya 

dengan Finoza (2009:240) menjelaskan bahwa deskripsi adalah bentuk tulisan 

yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan jalan 

melukiskan hakikat objek yang sebenarnya.

Di bawah ini  merupakan contoh bentuk wacana deskripsi

    Kota Verkhoyansk, Siberia, merupakan kota terdingin di dunia. Suhu kota itu 

pernah mencapai 90,04 derajat di bawah nol. Kota ini berdiri di atas salju setebal 
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600 kaki yang terbentuk sejak jutaan tahun lalu dan tak pernah terjadi suhu yang 

cukup hangat untuk mencairkannya.

    Sekitar 2.000 penduduk hidup di kota terpencil Rusia ini. Kota yang jaraknya  
dua hari perjalanan mobil dari kota terdekat, dan 400 mil dari kota besar terdekat 
ini, tak mempunyai hotel, restoran, gedung bioskop, koran, atau gereja. Satu-
satunya pesawat telepon di kota ini  terdapat di kantor polisi. Tapi, hidup di sini 
punya satu keuntungan. Di musim dingin, penduduk tak perlu menyimpan 
makanannya ke dalam lemari pendingin. Cukup disimpan di lantai bawah tanah, 
dan makanan pun akan beku terus.

Wacana di atas menggambarkan suasana kehidupan kota terdingin di dunia. 

Diksi yang digunakan penulis memancing imajinasi pembaca untuk 

membayangkan kehidupan kota itu. Pembaca seolah-olah menyaksikan 

sendiri keterpencilan,kedinginan yang beku, suasana sunyi, kehidupan yang 

ayem (tenang dan agak statis) yang menyelimuti kota sedingin itu. 

b.   Eksposisi 

Eksposisi adalah karangan yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal 

kepada pembaca untuk memperluas wawasan atau pengetahuannya 

(Akhadiah,1997:7.45). Sementara dengan Suparno dan Yunus (2004:5.26) 

menjelaskan bahwa eksposisi yang bertujuan utama untuk memberitahukan, 

mengupas,  menguraikan atau menerangkan sesuatu). Sama halnya dengan Finoza 

(2009:246) menjelaskan bahwa eksposisi adalah wacana yang bertujuan untuk 

memberi tahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu.
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Di bawah ini merupakan contoh wacana eksposisi

                              Mengatasi Ganggaun Gagap  

Gagap bukanlah penyakit, melainkan suatu gangguan atau kelainan bicara yang 
dapat disembuhkan.Seseorang dikatakan gagap bila dalam berbicara sering 
mengalami gangguan kelancaran. Bicaranya dia tersendat-sendat,mengulang-
ulang, atau memperpanjang ucapan beberapa suku kata, dengan disertai 
menegangnya otot-otot pada beberapa bagian, misalnya pada otot muka, bibir, dan 
leher.

Pada umumnya gagap disebabkan oleh dua hal. Pertama, gagap organik yang 
disebabkan oleh kelainan pada susunan syaraf pusat atau gangguan pada alat-alat 
tubuh, serta adanya perlambatan kemampun fungsi kemampuan berbicara.Kedua 
gagap psikologisyang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kejiwaan anak. Jenis 
gagap inilah yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. 
    

Penyebab kegagapan seseorang yang paling banyak terjadi pada psikologis, 
diantaranya kebiasaan anak-anak, penyesuaian denga masalah-masalah yang 
dihadapi, perilaku seseorang yang selalu memberikan kritikan,meledek 
,mentertawakan, mengancam, sehingga menyebabkan rasa malu, tertekan dan 
tidak percaya diri. 

Namun ada beberapa cara untuk mengatasi kegagapan itu. Di antaranya 
membiasakan bangun pagi, bernafas dalam-dalam di ruang terbuka  untuk 
menghimpun udara sebanyak-banyaknya kemudian dihembuskannya. Dan
masih ada cara yang lain. 

  
Wacana di atas menjelaskan/ memaparkan  hakikat gagap pada paragraf 1, 

penyebab gagap pada paragraf kedua dan ketiga, dan cara mengatasi gangguan 

gagap pada seseorang pada paragraf terakhir.

c.   Argumentasi 

Argumentasi adalah karangan yang isinya terdiri atas paparan, alasan, dan    

pengintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan (Suparno dan Yunus,    
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2004:5.51), sedangkan Akhadiah (1997:1.15) menjelaskan bahwa argumentasi   

adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai   

kebenaran yang disampaikan penulisnya. Sejalan dengan Finoza (2009:248) 

menjelaskan bahwa tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan 

pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku 

tertentu.

Di bawah ini merupakan  contoh wacana argumentasi

(1)Pemakaian bahasa di seluruh daerah Indonesia dewasa ini belum dapat 
dikatakan seragam.(2)  Perbedaan-perbedaan dalam struktur  kalimat, struktur kata 
,lagu kalimat ucapan dan ejaan terlihat dengan mudah.(3) Pemakaian bahasa 
Indonesia sebagai bahasa pergaulan (di luar lingkungan rumah tangga) sering 
dikalahkan oleh  bahasa daerah.(4) Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi 
pun belum lagi berjalan dengan  sewajarnya.(5) Oleh karena itu kantor- kantor 
atau jawatan-jawatan pemakaian bahasa dapat lebih menonjol, sedangkan pada 
beberapa kantor tertentu bahasa asing lebih berkuasa,walaupun pada dinding-
dinding kantor  tersebut terpasang  slogan-slogan yang  berbunyi, ”Berbicaralah  
dalam bahasa Indonesia,” “Jagalah bahasa Indonesia,”.   

Dalam wacana di atas penulis berusaha menjelaskan/ memaparkan pemakaian 

bahasa Indonesia belum seragam (pada kalimat pertama) dengan alasan-alasan

untuk membuktikannya. (Kalimat-kalimat berikutnya yang menunjukkan bukti-

buktinya).

d .  Persuasi  

Persuasi adalah ragam wacana yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan 

pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulisnya (Akhadiah

1997:1.15) Sejalan dengan Suparno dan Yunus (2004:5.52) yang menjelaskan 

bahwa karangan persuasi adalah karangan yang berisi paparan, berdaya-bujuk, 
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berdaya-ajuk, atau berdaya imbau yang dapat membangkitkan ketergiuran 

pembaca untuk meyakini dan menuruti imbauan implisit atau eksplisit yang 

dilontarkan oleh penulis. Sementara Nuristo ( dalam Nasril,2009: 11) bahwa 

persuasi adalah jenis karangan yang disamping mengandung alasan-alasan dan 

bukti atau fakta, yang juga mengandung ajakan atau imbauan agar pembaca mau 

menerima dan mengikuti pendapat atau kemauan penulis. Selanjutnya Finoza 

(2009:253) juga menjelaskan bahwa karangan persuasi adalah karangan yang 

bertujuan membuat pembaca percaya,yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang 

dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu 

pendapat /gagasan ataupun perasaan orang.

Di bawah ini contoh wacana bentuk persuasi

(1) Pengaruh budaya asing melanda masyarakat Indonesia sejak dulu sampai 
sekarang baik di bidang sastra, musik, tari, sport, mode, film dan gaya hidup.
( 2) Semua itu menimbulkan perubahan sikap mental yang justru hanya terbatas 
pada pola atau gaya hidup yang konsumtif.(3) Pola berpikir produktif dalam 
kehidupan masyarakat modern  yang sedang membangun hanya sedikit sekali 
menyentuhnya.(4) Cara hidup terbagi tiga golongan besar yaitu cara berpikir, cara 
bekerja, dan cara hidup,maka akibat pengaruh budaya asing, cara hidup seorang 
lebih cepat berubah daripada cara berpikir atau cara bekerjanya.(5) Oleh karena 
itu berhati-hatilah terhadap pengaruh kebudayaan asing, jangan sampai membuat 
kita tercabut dari akar kebudayaan bangsa sendiri.

Wacana di atas menjelaskan pengaruh budaya asing terhadap masyarakat 

Indonesia (kalimat 1) dengan bukti-bukti nyata (kalimat 2,3,4) dan di akhiri                                                                        

dengan imbauan (kalimat 5).
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c.    Narasi 

Narasi adalah suatu bentuk karangan atau wacana yang mengisahkan atau

menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu rangkaian waktu.

(Akhadiah1997:7.3).Selanjutnya Suparno dan Yunus(2004:4.28) menjelaskan 

bahwa narasi adalah karangan yang menyajikan serangkaian menceritakan 

suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu rangkaian waktu peristiwa. 

Karangan ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan 

terjadinya (kronologis) dengan  maksud memberi arti kepada sebuah kejadian 

atau serentetan kejadian, agar pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. 

Sejalan dengan pendapat Wahono (2007 :190) juga menjelaskan bahwa narasi 

adalah karangan yang menceritakan atau waktu secara ronologis.Sama halnya 

dengan Finoza (2009:244) yang menjelaskan bahwa karangan narasi adalah 

suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan 

tindak-tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis 

atau berlangsung dalam suatu kesatuan waktu.

Contoh : Wacana Narasi

          Ketika surat pertama Masri datang, melonjaklah keinginannya hendak 
menemuinya di tahun yang lalu. Surat itu diciuminya berulang-ulang dan 
disimpannya di antara lembar Al qur`an. Setiap hari dia membaca Quran 
itu,dan setiap itu pula ia menciuminya. Dan sebuah kalimat yang disenanginya 
selalu saja mengikat matanya meski kalimat itu sudah lengket dalam 
ingatannya, masih juga dibaca lagi.
          ”Datanglah ayah! Hati kami rasa terbakar karena rindu. Tidakkah ayah 
ingin berjumpa dengan Arni, menantu Ayah? Dan dengan kedua cucu ayah Mesra 
dan Irma?”
          ”Ya tentu, anakku. Tentu. Kenapa tidak. Aku sudah tua. Sebelum aku mati, 
aku mesti bertemu dengan kau semua”, kata orang tua itu dalam hati. Lalu diraba-
rabanya dadanya sebelah kanan. Mencari-cari sesuatu dalam saku dalam pada 
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jasnya. Dan kemudian tangannya itu hilang di balik lipatan jasnya. Sebentar saja. 
Keluarlah lagi bersama selembar amplop yang tepinya telah lusuh.Dibukanya 
tutup amplop itu dari dalamnya dikeluarkannya sebuah foto sebesar 
poskar. Dan matanya menatap bulat. Serta bibirnya yang mencekung 
ke dalam tergores senyum kepuasan.
.................................................................................................................................

Wacana itu menceritakan atau mengisahkan perilaku atau peristiwa sejelas-

jelasnya. Peristiwa-peristiwa itu disusun secara kronologis dalam suatu rangkaian 

waktu yang utuh. Pengarang mencoba berimajinasi seolah-olah mengambil 

peristiwa yang nyata dan penyajiannya dalam bentuk sastra.

2.2 Tabel  

2.2.1 Pengertian Tabel

Tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah (besar) data informasi yang biasanya 

berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah, 

dalam lajur, dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dengan mudah 

dapat disimak (KBBI, 1995:986).   

2.2.2 Mendeskripsikan Tabel

Mendeskripsikan tabel adalah suatu kegiatan mengubah bentuk tabel menjadi 

sebuah wacana. Dalam kegiatan mendeskripsikan tabel perlu memperhatikan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Baca judulnya.

2. Baca informsi yang ada di kolom-kolom atas, samping, dan bawah. 

3. Ajukan pertanyaan tentang tabel itu.
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4.  Dapatkan jawabanya dari tabel trsebut.

5.  Mendeskripsikan tabel.                                                                                                                                                                              

A.   Contoh Tabel
     

      Kegemaran Siswa SMP Taruna Maju Magelang

Kelas Beternak Membaca Memancing O R Musik Rekreasi

VII 7 12 3 8 7 6

VIII 5 16 5 6 8 9

IX 6 10 6 10 4 5

Jumlah 18 38 14 24 19 20

B. Contoh Mendeskripsikan Tabel

                          Kegemaran Siswa SMP Taruna Maju Magelang

       Kegemaran atau hobi seluruh siswa SMP Taruna Maju Magelang 
bermacam-macam. Ada yang gemar beternak, membaca,memancing,olah 
raga, musik,dan rekreasi. Kegemaram membaca di kelas VII menduduki 
peringkat teratas dengan jumlah siswa 12 orang. Kegemaran terendah memancing  
hanya ada 3 orang. Kelas VIII  yang menduduki peringkat teratas juga membaca 
dengan jumlah 16 orang,sedangkan yang terendah kegemaran memancing dan 
beternak masing-masing 5 orang. Berikutnya kelas IX kegemaran membaca dan 
olah raga menduduki peringkat teratas masing-masing 10 orang,sedangkan 
kegemaran terendah musik hanya ada 4 orang. Secara keseluruhan kegemaran 
membaca menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah peminat 38 orang, 
sedangkan yang terendah  kegemaran memancing hanya 14 orang. Siswa SMP 
Taruna Maju Magelang berjumlah 133 Orang. Secara berturut-turut membaca 
memduduki peringkat teratas.Selanjutnya di peringkat kedua olah raga,peringkat 
ketiga rekreasi, peringkat keempat musik,peringkat kelima beternak,dan peringkat 
terakhir adalah memancing. Itulah macam-macam kegemaran siswa SMP Taruna 
Maju Magelang.
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2.3  Metode Pembelajaran 

Pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila seorang pendidik dapat memilih,

Menguasai, dan menerapan metode yang tepat dalam menyampaikan materi 

pelajaran  kepada siswa. 

2.3.1    Pengertian Metode 

Metode adalah satu alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran, atau 

metode adalah pelican jalan pengajaran menuju tujuan (Djamarah dan Zain, 

2006:75), sedangkan Roetiyah (2008:1) menjelaskan bahwa metode adalah teknik 

penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran 

kepada siswa di dalam kelas, agar pelajaran dapat ditangkap, dipahami, dan  

digunakan oleh siswa dengan baik. 

2.3.2 Macam-Macam Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran sangat diperlukan dalam proses kegiatan  pembelajaran. 

Metode itu bermacam-macam, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai.                                                                                                                        

Di bawah ini merupakan contoh macam-macam metode yang disampaikan 

oleh (Djamarah dan Zain,2006).                                                                                                                              

a.  Metode Proyek  

Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari       

suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga      
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pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Penggunaan metode ini bertolak 

dari anggapan bahwa pemecahan masalah tidak akan tuntas bila tidak ditinjau dari 

berbagai segi. Dengan perkataan lain, pemecahan setiap masalah perlu melibatkan

bukan hanya satu mata pelajaran/bidang studi saja, melainkan hendaknya 

melibatkan berbagai mata pelajaran yang ada kaitannya dan  sumbangannya bagi 

pemecahan masalah tersebut, sehingga setiap masalah dapat dipecahkan secara 

keseluruhan yang berarti.

b.  Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan

percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu dipelajari. Dalam 

proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini siswa diberi kesempatan 

untuk mengalami/melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu 

objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai 

suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk 

mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum/dalil, 

dan menarik kesimpulan dari proses yang dialaminya itu

c.  Metode Tugas dan Resitasi 

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini 

diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak, sementara waktu 

sedikit. Artinya, banyak bahan yang tersedia dengan waktu  kurang seimbang.     
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Agar bahan pelajaran selesai dengan batas waktu yang ditentukan, maka metode 

ini yang biasa digunakan untuk mengatasinya. Tugas ini biasanya bisa dilakukan 

di rumah, sekolah, perpustakaan, atau di tempat lain, untuk memotivasi siswa 

belajar baik individu maupun kelompok. 

d.  Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana para siswa dihadapkan 

pada masalah yang berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik 

untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Di dalam diskusi ini proses belajar 

mengajar terjadi, di mana interaksi antara dua/ lebih individu  yang terlibat, saling 

tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga 

semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar  saja. 

e.  Metode Sosiodrama 

Metode sosiodrama adalah mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya     

dengan masalah sosial. Metode ini bertujuan agar siswa dapat menghayati dan 

menghargai  perasaan orang lain, dapat  belajar bertanggung jawab, dapat belajar 

bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, dan 

dapat merangsang kelas untuk berfikir dan  dan memecahkan masalah.

f.  Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang 
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sedang dipelajari, baik dengan sebenarnya atau tiruan, yang sering disertai 

penjelasan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

tentang hal- hal yang berhubungan dengan proses sesuatu, proses membuat 

sesuatu, proses bekerjanya suatu, proses mengerjakan/menggunakannya, 

komponen-komponen yang membentu sesuatu, membandingkan suatu cara 

dengan cara lain, dan untuk mengetahui / melihat   kebenaran sesuatu.

g.  Metode Problem Solving 

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan sekadar metode     

mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem 

solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari 

data sampai kepada menarik kesimpulan. 

Metode ini  penggunaanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ada 

masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah tumbuh dari siswa sesuai dengan 

taraf   kemampuannya, mencari  data untuk memecahkan masalah tersebut,

menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut, menguji jawaban 

kebenaran tersebut dan menarik kesimpulan. 

h. Metode Karyawisata 

Metode karyawisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar 

siswa di suatu tempat/objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari dan 

menyelidiki sesuatu. Metode ini dilakukan di luar sekolah dengan tujuan untuk   

meninjau  tempat tertentu atau objek lain. Hal ini tidak sekadar rekreasi tetapi 
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untuk belajar/memperdalam pelajarannya dengan melihat kenyataan. Kegiatan ini 

bisa di bengkel mobil, toko atau lainnya.

   

i. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa atau 

sebaliknya. Metode ini banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di 

lingkungan keluarga, masyarakat/ sekolah.

j.  Metode Latihan 

Metode latihan/training adalah cara mengajar yang baik untuk menanamkan     

kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode ini banyak digunakan untuk memperoleh

suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan.

k. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan     

beberapa informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah 

secara lisan. Metode in banyak menuntut keaktifan guru daripada anak, tetapi 

metode ini masih tetap digunakan terutama dalam pendidikan dan pengajaran 

yang tradisional, seperti  yang masih kekurangan fasilitas.
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2.3.3  Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas merupakan salah satu alternatif yang dipilih penulis 

dalam proses mendeskripsikan tabel. Penulis memilih metode pemberian tugas 

dalam penelitian ini karena dapat memperbaiki proses dan hasil pembelajaran 

mendeskripsikan tabel. 

a..  Pengertian Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah cara penyajian bahan di mana guru memberikan 

tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar (Djamarah dan Zain, 

2006:85) sejalan dengan (Sagala,2010) yang menjelaskan bahwa metode 

pemberian tugas adalah cara  penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan 

tugas tertentu agar siswa melaksanakan kegiata belajar kemudian 

dipertanggungjawabkan.

b. Tujuan Metode Pemberian Tugas 

Penulis memilih metode pemberian tugas dalam pembelajaran mendeskripsikan

tabel dengan tujuan  untuk  memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar 

mendiskripsikan tabel untuk mencapai hasil yang maksimal (mencapai 

KKM)atau nilai indikator ketuntasan  75%.
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c.Kelebihan Metode Pemberian Tugas

     1.  Memotivasi siswa dalam melakukan aktivitas belajar baik individu maupun

         kelompok.

     2. Mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru.

     3   Membina tanggung jawab dan disipilin siswa.

     4.  Mengembangkan kreativitas siswa.

     5. Hasil belajar yang berhubungan dengan minat/ bakat dalam hidupnya akan  

          lebih meresap, tahan lama, dan lebih otentik.

d. Kekurangan Metode Pemberian Tugas 

1   Siswa sulit dikontrol, apakah benar dia mengerjakan tugas atau orang lain.

2. Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan       

menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota 

lainnya tidak berpartisipasi dengan baik.

3.  Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu 

siswa.

4.  Sering memberi tugas yang monoton menimbulkan kebosanan siswa.

Pembelajaran keterampilan menulis dengan menerapkan metode pemberian 

tugas  dalam kegiatan mendeskripsikan tabel memang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Kegiatan pendeskripsian tabel siswa dituntut terampil dalam 

penggunaan diksi, menyusun kalimat dengan tepat sesuai dengan EYD, 
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kesesesuai deskripsi dengan isi tabel dan keefektifan kalimat, maka siswa 

perlu diberi tugas untuk menyelesaikan tugas sampai mencapai keberhasilan,

sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan.


