
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 
 

 

2.1 Model Pembelajaran Learning Cycle 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Learning Cycle  

Menurut Lorsbach (dalam Suyatna, 2008: 111-112), bahwa 

pembelajaran Learning Cycle adalah rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) 

yang diorganisir sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan 

jalan berperan aktif. Herron dan Lawson (dalam Karli, dkk. 2002: 40), 

mengemukakan tentang model pembelajaran Learning Cycle  (siklus 

belajar) adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan mengikuti pola 

tertentu yang terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) tahap eksplorasi,  (2) tahap 

pengenalan konsep, dan (3) tahap penerapan konsep.  

 

Selanjutnya Fajaroh, (dalam http:/lubisgrafura. Wordpress. 

com/2007/09/20pembelajaran-dengan-model-siklus-Belajarlearningcycle/, 

tanggal akses, Kamis 3 Desember 2009, @ 14.05),  mengemukakan bahwa 

Learning Cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student centered). Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-

tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga 
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pembelajar dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dengan jalan siswa berperan aktif.  

Jadi model Learning Cycle adalah rangkaian tahapan-tahapan (fase) 

yang dilaksanakan secara berurutan dalam pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan, dengan jalan siswa berperan aktif (Student 

centered). 

2.1.2 Langkah – langkah Pembelajaran Learning Cycle  

Model pembelajaran Learning Cycle menekankan pada  lima fase. 

Lorsbach  (dalam  Suyatna, 2008: 111-112) mengemukakan bahwa lima 

fase tersebut adalah: 

1) menyiapkan/mengondisikan siswa (engagement), 

2) penjajakan (exploration), 

3) penjelasan konsep (explaination), 

4) penerapan konsep (elaboration/exttention), dan 

5) evaluasi (evaluation). 

Tahapan pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 

ditunjukkan dalam bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsbach  (dalam  Suyatna, 2008: 111-112) 

MENYIAPKAN 

SISWA 

1. Tanya Jawab  

2. Tes Awal  

EKSPLORASI 

1. Diskusi 

Konsep Baru  

2. Praktikum  

PENJELASAN 

3. Penjelasan 

Konsep 

4. Diskusi  

PENERAPAN KONSEP 

1. Contoh lain 

2. Demonstrasi Lanjutan 

2. Praktikum lanjutan  

EVALUASI 

1. Evaluasi 

2. Tes Tertulis 
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Penjelasan gambar di atas sebagai berikut. 

1) Menyiapkan/Mengondisikan Siswa (engagement) 

Pada fase ini bertujuan mempersiapkan diri siswa agar terkondisi 

dalam menempuh fase berikutnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk 

mendapat perhatian siswa, mendorong kemampuan berpikir, membantu 

siswa mengakses pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Timbulnya 

rasa ingin tahu siswa tentang tema atau topik yang akan dipelajari 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tentang 

fakta/fenomena yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari.  

Fase  ini  dilakukan  dengan cara kegiatan tanya jawab atau 

demonstrasi oleh  guru  untuk  mengekspresikan  pengetahuan awal, 

pengalaman dan ide-ide siswa, serta untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya miskonsepsi pada belajar sebelumnya. Dalam fase pertama 

ini minat dan keingintahuan (curiosity) siswa tentang topik yang akan 

diajarkan berusaha dibangkitkan. Pada fase ini pula siswa diajak 

membuat prediksi-prediksi tentang fenomena yang akan dipelajari dan 

dibuktikan dalam tahap eksplorasi. 

2) Menggali Konsepsi Awal Siswa/Penjajakan (eksploration) 

Pada fase ini, siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk 

menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide 

melalui kegiatan-kegiatan seperti demonstrasi, praktikum atau 

mengerjakan Lembar Kegiatan Kelompok (LKK) atau Lembar 
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Kegiatan Siswa (LKS).  Guru sebagai fasilitator membantu siswa agar 

bekerja pada bidang lingkup permasalahan. 

3) Menjelaskan Konsep (explanation) 

Fase ini dilakukan dengan guru mendorong siswa untuk 

menjelaskan konsep dengan kalimatnya sendiri, meminta bukti dan 

klarifikasi dari penjelasan siswa, dan mengarahkan kegiatan diskusi. 

Pada tahap ini siswa menemukan istilah-istilah dari konsep yang 

dipelajarinya dan siswa dapat meningkatkan pemahaman konsep yang 

baru diperolehnya. Pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, 

menyempurnakan, dan mengembangkan konsep yang diperoleh siswa. 

Guru menjelaskan konsep yang dipahami siswa dengan kata-katanya 

sendiri, menunjukkan contoh-contoh yang berhubungan dengan  

konsep untuk melengkapi penjelasannya, serta bisa menjelaskan 

istilah-istilah baru yang belum diketahui siswa. 

4) Penerapan Konsep (elaboration/extention) 

Pada fase ini, siswa menerapkan konsep dan keterampilan dalam 

situasi baru. Hal ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

baru antara lain memberikan contoh lain. Demonstrasi lanjutan, 

melakukan praktikum lebih lanjut. Dengan demikian melakukan 

kegiatan-kegiatan baru, pemantapan pemahaman konsep siswa akan 

lebih baik. Pada kegiatan ini diharapkan siswa dapat menemukan 

sendiri konsep (problem solving) dengan diarahkan guru. 
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5) Evaluasi (evaluation) 

Pada fase akhir ini, dilakukan evaluasi terhadap efektivitas fase-

fase sebelumnya dan juga evaluasi terhadap pengetahuan, pemahaman 

konsep siswa.  Pada fase ini dapat dilakukan dengan tes tertulis. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pembelajaran Learning Cycle adalah rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dengan jalan berperan aktif. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kegiatan mengarang 

deskripsi sebagai proses adalah meningkatkan keterampilan berpikir 

siswa, sehingga siswa bukan hanya mampu dan terampil dalam bidang 

psikomotorik, melainkan juga bukan hanya sekadar ahli menghafal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, guru tidak mengharapkan setiap 

siswa akan menjadi ilmuan, melainkan dapat mengemukakan ide 

bahwa memahami karangan deskripsi sebagian bergantung pada 

kemampuan bagaimana cara memahami konsep dan penerapannya 

dengan benar. 

2.1.3 Kelebihan Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle (Agung, 

http://one.Indoskripsi.com/2009/10/22/judulskipsi/pendiikanmatematika/ie

mentasi-model-pembelajaran-Learning Cycle, tanggal akses, Kamis 3 

Desember 2009, @ 13.22), sebagai berikut. 

 

 

 

http://one.indoskripsi.com/2009/10/22/judulskipsi/pendiikanmatematika/iementasi-model-pembelajaran-Learning
http://one.indoskripsi.com/2009/10/22/judulskipsi/pendiikanmatematika/iementasi-model-pembelajaran-Learning
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a) Pembelajaran menjadi berpusat pada siswa (Student-Centered). 

b) Proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengutamakan 

pengalaman nyata. 

c) Menghindarkan siswa dari cara belajar tradisional yang cenderung 

menghafal. 

d) Memungkinkan siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi 

pengetahuan lewat pemecahan masalah dan informasi yang didapat. 

e) Membentuk siswa yang aktif, kritis, dan kreatif. 

 

2.1.4 Kekurangan Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle (dalam Shiro 

Collection,http://www.shirocoo.co.cc/2010/11/pembelajaran-model-

siklus- belajar.html, tanggal akses, Selasa 8 Februarai 2011, @ 14.02).   

Adapun kekurangan penerapan model learning cycle adalah sebagai 

berikut. 

1. efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah pembelajaran, 

2. menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran, 

3. memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi, 

dan 

4. memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun 

rencana dan melaksanakan pembelajaran. 
 

Jadi, cukup jelas bahwa model ini dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mengarang, karena 

model Learning Cycle adalah model yang menggunakan  tahapan-tahapan 

yang baik untuk menyampaikan pembelajaran sehingga dapat 

mempermudah siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Model 

ini menggunakan evaluasi tes terlulis, sehingga baik untuk kegiatan 

mengarang. 

 

    

http://www.shirocoo.co.cc/2010/11/pembelajaran-model-siklus-%20belajar.html
http://www.shirocoo.co.cc/2010/11/pembelajaran-model-siklus-%20belajar.html
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2.2 Aktivitas dan Hasil Belajar 

2.2.1 Pengertian Aktivitas  

Menurut Nasution (dalam Ekaputra, http://hrstrike.blogpot. 

com./2009/04/normal-0-false-false-false.html, tanggal akses Selasa 20 

November 2009. @ 13.15), bahwa aktivitas adalah asas yang terpenting, sebab 

belajar sendiri merupakan suatu kegiatan. Selanjutnya, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) (1990: 17), diartikan bahwa aktivitas adalah 

kegiatan atau salah satu kegiatan kerja. Aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran tidak hanya mendengarkan dan mencatat saja. Semakin banyak 

aktivitas yang dilakukan siswa dalam belajar, maka proses pembelajaran yang 

terjadi akan semakin baik.  

Menurut Rohani (2004: 6), belajar yang berhasil harus melalui berbagai 

macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah 

peserta didik giat dan aktif dengan anggota badan sedangkan aktivitas psikis 

(kejiwaan) ialah jika daya dan jiwanya bekerja sebanyaknya atau banyak 

fungsi dalam kegiatan pembelajaran.  Sedangkan Hamalik (dalam Susanti, 

2009: 28) mengemukakan aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang 

dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai 

tujuan belajar.   

Kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pengalaman tertentu dalam proses 

pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
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Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas yang tidak 

terbatas pada sktivitas fisik, tetapi juga aktivitas yang bersifat psikis.  Menurut 

Purwanto (2006: 113), bahwa aspek tingkah laku yang dinilai meliputi aspek 

kemampuan (pengetahuan, keterampilan) maupun aspek nilai dan sikap yang 

dipandang sebagai hasil belajar.  

Menurut Ahmadi, dkk. (2004: 132-133), seseorang menjadi belajar atau 

tidak bergantung pada ada atau tidaknya kebutuhan, dan motivasi pada diri 

seseorang. Dengan adanya kondisi pribadi seperti itu memungkinkan 

seseorang tidak hanya mendengar, melainkan mendengarkan secara aktif dan 

bertujuan. Mendengarkan yang demikian akan memberikan manfaat bagi 

perkembangan pribadi seseorang. 

 

Menurut Hanafiah, dkk. (2009: 26), motivasi belajar merupakan kekuatan 

(power motivation), daya pendorong (driving force), atau alat pembangun 

kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar 

secara aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan dalam rangka 

perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. 

Sedangkan guru dalam kegiatan keprofesionalannya harus memiliki 

kemampuan untuk merencanakan program pembelajaran dan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kedua kemampuan ini 

diperoleh melalui latihan yang berkesinambungan, baik pada masa pendidikan 

prajabatan maupun pada masa pendidikan dalam jabatan (Dekdikbud, 1997: 

6).  

 
 

2.2.2 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati, dkk. (2002: 20), hasil belajar merupakan suatu puncak 

proses belajar. Sedangkan Sudjana (dalam Techonly.http:// 

techonly13.wordpress.com/2009/07/04/pengertian-hasil-belajar, tanggal akses 

Selasa 24 November 2009, @ 14.03), mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa menerima pengalaman 
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belajarnya. Hasil belajar dibagi tiga macam, yaitu: keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan cita-cita, yang 

masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum 

sekolah. 

Lebih lanjut Dimyati dan Mudjiono (dalam Indra, http:// 

indramunawar.Blogspot.com/2009/06/hasil-belajar-pengertian-dan-

definisi.html, tanggal akses 24 November 2009. @ 13.40), mengatakan bahwa 

hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi 

siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

pekembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, bagaimana 

guru dapat menyampaikan pembelajaran dengan maksimal dan baik secara 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM), sehingga akan 

tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1990: 300), diartikan hasil belajar adalah 

sesuatu yang diadakan oleh adanya usaha belajar. Jadi, peneliti menyimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang dari usaha 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 

2.3 Hasil Belajar Siswa dalam Kegiatan Mengarang Deskripsi 

 

Hasil belajar siswa akan tercapai dengan baik apabila guru dapat 

menyampaikan materi dalam pembelajaran secara efektif, efisien, dan 

kondusif. Hasil belajar dalam penelitian yang dimaksud adalah nilai yang 

diperoleh oleh siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kegiatan 

mengarang, khususnya karangan deskripsi. Nilai tersebut berupa angka yang 
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diberikan oleh guru setelah siswa melaksanakan tugas mengarang. Siswa 

diberi tugas untuk membuat/mengembangkan sebuah karangan deskripsi 

berdasarkan kerangka karangan yang telah ditetapkan.   

Menurut Syah (2003: 135) sebuah kegiatan belajar dapat pula dikatakan 

efisien apabila dengan usaha belajar tertentu memberikan hasil belajar yang 

tinggi. Usaha belajar semua siswa bisa saja sama akan tetapi untuk hasil yang 

diraih dapat saja berbeda, karena kemampuan masing-masing siswa dalam 

mengembangkan ide-idenya dalam mengarang berbeda.  

Gambaran usaha belajar dengan hasil yang diraih siswa berbeda, dapat 

dilihat pada bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Syah (2003: 135) 

Dari bagan di atas peneliti menyimpulkan bahwa usaha semua anak 

(peserta didik) dalam belajar khususnya dalam kegiatan mengarang adalah 

sama, hanya masing-masing cara anak untuk menerima dan 

mengembangkannya secara individu berbeda-beda. Apabila anak tersebut 

dapat menerima dan mengembangkan materi ajar mengarang  dengan baik 

dan maksimal sesuai yang disampaikan oleh guru, maka hasil yang akan 

dicapai akan maksimal pula. 

Usaha Belajar 

(nama siswa) sama 

Hasil (nama Siswa)  

Tinggi 

 

Hasil (nama siswa) 

 Sedang 

Hasil (nama siswa) 

 Rendah 
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 Ada tiga ranah aktualisasi potensi dalam menulis karangan yaitu yang 

menyangkut pada kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Kemampuan kognitif merujuk pada pengembangan kemampuan berpikir 

logis dan kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan afektif meliputi 

kemampuan seseorang mengembangkan perasaan dan emosinya secara 

lebih profesional dan bertanggung jawab ke arah tercapainya 

keseimbangan antara rasio, indra, persepsi imajinasi, dan karsa. Sedangkan 

psikomotorik ditandai dengan keterampilan dan daya tahan fisik yang 

prima dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik (Rofi’uddin, dkk. 

1998/1999: 36-37). 

2.4 Mengarang Deskripsi, Pembelajaran Menulis di SD, dan Kerangka 

Karangan 

2.4.1 Mengarang Deskripsi  

Weaver  dan  Morris  (dalam  Wibowo, 2003: 58), membagi karangan 

menjadi empat jenis yaitu: karangan deskripsi, karangan narasi, karangan 

argumentasi, dan karangan persuasi.  

Karangan deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai 

suatu hal/keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau 

merasakan hal tersebut. Karangan deskripsi,  membutuhkan keterlibatan 

emosi atau perasaan (Widaghdo, 1997: 109). 

Kata deskripsi berasal dari bahasa latin describere yang berarti 

menggambarkan atau memeriksa suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi 

adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan 
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keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, 

mendengar, mencium dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai 

dengan citra penelitinya (Resmini, dkk. 2006: 116). Deskripsi (pemerian) 

adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu 

berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman dan perasaan 

penelitinya (Suparno dan  Yunus  2003: 1.11).  

Sedangkan  Wibowo (2003: 35), menyatakan bahwa karangan 

deskripsi adalah bentuk tulisan deskripsi mengutamakan kemampuan 

penelitinya dalam melukiskan atau memerinci sesuatu (peristiwa, kejadian, 

atau lanskap) secara objektif melalui kata-kata. Dengan cara ini, seolah-

olah pembacanya melihat langsung peristiwa tersebut. Jadi, mengarang 

deskripsi adalah salah satu bentuk karangan yang menggambarkan suatu 

keadaan, kejadian atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca 

mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang digambarkan tersebut.  

Jadi, keterampilan menulis atau mengarang adalah kemampuan dalam 

merangkai kata-kata menjadi satu rangkaian kalimat. Penggunaan kata di 

dalam suatu kalimat haruslah disesuaikan dengan konteksnya sehingga 

akan menghasilkan suatu kalimat yang mudah dimengerti. Untuk itu, 

siswa perlu memahami kosakata yang memadai. 

2.4.2 Pembelajaran Menulis di SD 

Graves (dalam Suparno dan Yunus 2003: 1.4), mengatakan bahwa 

seorang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa dia menulis. Merasa 
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tidak berbakat dan merasa tidak tahu bagaimana harus menulis. 

Ketidaksukaan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan keluarga, dan 

masyarakat, serta pengalaman pembelajaran menulis atau mengarang di 

sekolah yang kurang termotivasi dan merangsang minat. 

Kemampuan menyusun kalimat dengan tepat berpengaruh pada 

kemampuan pada menyusun paragraf. Untuk merangkaikan kalimat-

kalimat tersebut menjadi kalimat diperlukan juga kemampuan memilih dan 

menggunakan kata-kata penghubung perangkai atau penghubung secara 

tepat. Kedudukan penggunaan kata menjadi kunci dalam mengarang. 

Berkaitan dengan penggunaan kata, maka penguasaan afiksasi sangat 

penting. Bernalar merupakan dasar dalam kegiatan menulis. Smit (dalam 

Suparno dan Yunus 2003: 1.4), mengatakan bahwa pengalaman belajar 

menulis yang dialami siswa di sekolah tidak terlepas dari kondisi gurunya 

sendiri. 

Sebagai suatu proses berpikir (kegiatan bernalar) dalam menulis 

peneliti dituntut memiliki penalaran yang baik sehingga menghasilkan 

tulisan yang baik. Siswa harus menyeleksi dan mengorganisasikan 

informasi untuk kemudian mempersentasikannya kembali dalam urutan 

yang logis (Crawley dalam Resmini, dkk, 2006: 229).  

Sebelum menulis siswa harus menyiapkan apa yang akan ditulisnya 

dan memanggil kembali pengetahuan (skemata) yang dimilikinya. Dengan 

demikian, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya 

difokuskan pada apa yang telah disimpan kemudian menyusun kembali, 

mengkreasikan kembali, dan mempersentasekan kembali apa yang 
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dipikirkan.  Pembelajaran menulis di SD dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

menulis permulaan untuk kelas rendah dan menulis lanjut untuk kelas-

kelas tinggi.  

Pembelajaran menulis lanjut di SD menekankan pada pelatihan atau 

penyusunan dengan ejaan yang tepat dan benar. Siswa menulis paragraf 

dalam berbagai jenis dan menulis karangan dalam berbagai bentuk, 

misalnya menulis surat, prosa, puisi, pidato, naskah drama, laporan, serta 

cara menulis ringkasan dan sebagainya. Pada dasarnya pembelajaran 

menulis di kelas SD berisikan kegiatan-kegiatan berbahasa tulisan yang 

digunakan dalam kegiatan sehari-hari. 

Anak dilatih menyampaikan pikiran dan perasaan serta pengalamannya 

secara tertulis berupa kalimat-kalimat sederhana sesuai dengan pola atau 

kaidah yang telah dikenalnya/yaitu EYD. Latihan menulis dapat dimulai 

dari yang sangat sederhana ke yang sederhana, dari yang mudah ke yang 

sulit. 

Pada kelas lanjut, anak sudah mampu mengarang, menyusun 

pikirannya, menulis pengalamnya, atau menyatakan keinginannya, dan 

cita-citanya dalam bentuk kalimat atau wacana.  

1) Macam-macam deskripsi yaitu sebagai berikut: 

b. Deskripsi orang 

Suparno dan Yunus (2003: 4.14), mengatakan bahwa 

deskripsi orang adalah karangan yang berdasarkan kategori yang 

lazim. Ada dua objek yang diungkapkan dalam deskripsi, yakni 
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karangan deskripsi orang dan karangan deskripsi tempat. Ada 

beberapa aspek yang layak dideskripsikan dari seseorang 

(Suparno dan Yunus, 2003: 4.15) sebagai berikut. 

1) Deskripsi keadaan fisik 

Deskripsi fisik bertujuan memberi gambaran yang sejelas-

jelasnya tentang keadaan tubuh seorang tokoh. Deskripsi ini 

banyak bersifat objektif. 

2) Deskripsi keadaan sekitar 

Deskripsi keadaan sekitar yaitu: pengembangan keadaan yang 

mengelilingi sang tokoh, misalnya: penggambaran tentang 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan, pekerjaan atau jabatan, 

pakaian tempat kediaman dan kendaraan yang ikut 

menggambarkan watak seseorang. 

3) Deskripsi watak atau tingkah perbuatan 

Mendeskripsikan watak seseorang ini memang paling sulit 

dilakukan. Kita harus mampu menafsirkan tabir yang 

terkandung di balik fisik manusia. Dengan kecermatan dan 

keahlian kita, kita harus mampu mengidentifikasikan unsur-

unsur dan kepribadian seorang tokoh, kemudian 

menampilkan dengan jelas unsur-unsur yang dapat 

memperlihatkan karakter yang digambarkan. 

4) Deskripsi gagasan-gagasan tokoh 

Hal ini memang tidak dapat diserap oleh pancaindra manusia. 

Namun, antara perasaan dan unsur fisik mempunyai 
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hubungan yang erat.  Pancaran wajah, pandangan mata, gerak 

bibir dan gerak tubuh merupakan petunjuk tentang keadaan 

perasaan seseorang pada waktu itu. 

b. 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 lebih menarik jika 

dikaitkan dengan tempat terjadinya peristiwa (Suparno dan 

Yunus, 2003: 4.18). Untuk melukiskan tempat, perlu  

dipertimbangkan beberapa pokok persoalan untuk menyusun 

deskripsinya yaitu:  

 Suasana hati 

Pengarang harus dapat menetapkan suasana hati manakah 

yang paling menonjol untuk dijadikan landasan. Sikap 

pengarang ketika membuat deskripsi mengenai tempat 

menunjukkan sifat dan suasana hati yang menguasai pikiran 

pengarang pada saat itu. 

 Bagian yang relevan 

Pengarang deskripsi juga harus mampu memilih detail-detail 

yang relevan untuk dapat menggambarkan suasana hati itu. 

 Urutan penyajian 

Seperti uraian sebelumnya, pengarang deskripsi dituntut 

mampu menetapkan urutan yang paling baik dalam 

menampilkan detail-detail yang dipilih (Suparno dan Yunus, 

2003: 4.22). 
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c. Karakteristik Karangan Deskripsi  

Karangan deskripsi memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Mengambarkan atau melukiskan sesuatu. 

2. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan 

melibatkan kesan indra. 

3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau 

mengalami sendiri (Widaghdo, 1997: 109). 

 Langkah-langkah dalam menulis karangan deskripsi yaitu 

sebagai berikut. 

a. Menentukan apa yang akan dideskripsikan: apakah akan 

mendeskripsikan orang atau tempat. 

b. Merumuskan tujuan pendeskripsian: apakah deskripsi 

dilakukan sebagai alat bantu karangan narasi, eksposisi, 

argumentasi, atau persuasi. 

c. Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan: kalau yang 

dideskripsikan orang, apakah yang akan dideskripsikan itu 

ciri-ciri fisik, watak, gagasannya, atau benda-benda di 

sekitar tokoh?  Kalau yang dideskripsikan tempat, apakah 

yang akan dideskripsikan. 

d. Keseluruhan tempat atau hanya bagian-bagian tertentu saja 

yang menarik? 

e. Merinci dan mensistematiskan hal-hal yang menunjang 

kekuatan bagian yang akan dideskripsikan: hal-hal apa saja 

yang akan ditampilkan untuk membantu memunculkan 

kesan dan gambaran kuat mengenai sesuatu yang 
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dideskripsikan? Pendekatan apa yang akan digunakan 

peneliti (Resmini dkk, 2006: 122). 

 Langkah-langkah pembelajaran mengarang deskripsi, 

(Wibowo, 2003: 59). 

a) Siswa diberi tugas untuk mengamati suatu objek yang 

ditemukan. 

b) Setiap siswa mencatat apa yang dilihat dan menarik 

perhatiannya. 

c) Setelah masuk kelas, siswa secara bergiliran 

mengungkapkan kembali secara lisan apa yang dilihat serta 

kesan-kesannya. 

d) Siswa disuruh menulis hasil pengamatannya dengan 

kalimat-kalimat yang baik, sehingga dapat dengan mudah 

untuk dimengerti/dipahami oleh siswa. 

e) Sebelum mengumpulkan hasil tulisannya siswa disuruh 

memeriksa terlebih dahulu karangannya. 

2.4.3 Kerangka Karangan 

Kerangka karangan adalah garis besar uraian hal-hal yang akan  

dipaparkan tentang topik yang dipilih. Dapat pula dikatakan bahwa 

Kerangka karangan merupakan rencana penataan materi karangan secara 

garis besar. Kerangka karangan ini memudahkan dalam mengembangkan 

karangan dan memperoleh bahan-bahan penelitian. Dengan berpedoman 

pada kerangka karangan, penelitian yang dikerjakan dapat lebih terarah.  
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Kerangka karangan dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Semua gagasan yang dapat dikumpulkan dicatat, dan dipilih mana saja 

yang dapat dijadikan gagasan utama. 

2. Tiap-tiap pikiran utama dikembangkan dengan beberapa pikiran 

penjelas. 

3. Pikiran penjelas itu masing-masing dapat dikembangkan lagi dengan 

menyebutkan penjelasan yang lebih teliti, atau detail yang diperlukan 

(Resmini dkk., 2006: 142).  

2.5 Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian pustaka di atas dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas yaitu. ”Apabila dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya dalam kegiatan mengarang deskripsi menggunakan model 

Learning Cycle dengan memperhatikan langkah-langkah secara tepat, maka  

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VA SD Negeri I Metro Utara 

meningkat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


