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Abstrak: Salah satu materi yang diajarkan pada pembelajaran menulis atau yang biasa disebut mengarang
permulaan di Sekolah Dasar kelas rendah adalah menulis deskripsi. Dalam pembelajaran menulis deskripsi,
siswa diajak untuk menggambarkan suatu objek yang ada di sekitar lingkungan siswa lewat sebuah tulisan.
Objek-objek yang dapat dijadikan materi dalam menulis deskripsi contohnya adalah benda, hewan,
tumbuhan,ataupun orang-orang yang dekat dengan keseharian siswa. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan menulis deskripsi pada siswakelas II dengan kesulitan belajar. M etode penelitian
yang digunakan adalah classromm action research dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas
model Kemmis dan M cTaggart dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) perencanaan, (2) tindakan dan
pengamatan, dan (3) refleksi.Subjek yang diteliti adalah 8 orang siswa-siswakesulitan belajar kelas II di
Sekolah Dasar Pantara, Tebet, Jakarta Selatan.. Analisa data dalam penelitian ini melalui: statistik deskriptif,
reduksi data, paparan data dan penyimpulan hasil analisis.Data yang diperoleh kemudian diolah dengan
analisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik persentase sehingga dapat diinterpretasikan untuk
melihat peningkatan yang terjadi dalam menulis deskripsi. Setelah dilaksanakan penelitian tindakan melalui
siklus I sampai siklus II, didapatkan bahwa dengan menggunakan strategi graphic organizer dapat
meningkatkan kemampuan menulis deskripsi siswa serta memberikan dampak positif pada peningkatan hasil
belajar Bahasa Indonesia.

Keywords: Kesulitan Belajar, Strategi graphic organizer, classroom action research.
PENDAHULUAN
Kemampuan menulis siswa dengan kesulitan
belajar berbeda dengan kemampuan menulis pada
siswa tanpa kesulitan belajar. Berdasarkan hasil
pengamatan di salah satu sekolah khusus layanan
pendidikan untuk anak berkesulitan belajar, masih
terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam
bidang menulis. Banyak siswa berkesulitan belajar
yang mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan
ide gagasan yang dimiliki ke dalam bentuk tulisan,
misalnya dalam materi pembelajaran menulis deskripsi
yang menjadi salah satu materi pembelajaran menulis
di kelas rendah Sekolah Dasar.
Dalam pembelajaran menulis deskripsi, guru
sudah memberikan bantuan berupa gambar. Selain itu,
digunakan pula strategi W-H Question (what, who,
when, where, why, dan how) dalam penyusunan
kalimat-kalimatnya. Namun, tulisan deskripsi yang
dihasilkan siswa banyak yang berupa frasa-frasa.
Dalam menulis deskripsi, kata-kata deskriptif yang
dihasilkan belum lancar dan belum rinci. Mereka juga
mengalami kesulitan menentukan hal apa saja yang
harus
dituliskan
untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan tentang sesuatu objek. Hal ini
berhubungan dengan kesulitan yang banyak dialami
oleh siswa kesulitan belajar dalam mengorganisasikan
ide dan gagasannya yang berhubungan dengan sebuah
topik. Karena kesulitan dalam mengorganisasikan ide
dan gagasannya dalam sebuah tulisan, maka produk
dari tulisannya menjadi sederhana dan terkesan
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perbendaharaan kata yang dimiliki siswa kesulitan
belajar masih kurang banyak. Selain beberapa faktor
yang telah disebutkan di atas, faktor kurangnya
motivasi dari para siswa dalam hal menulis. Menulis
masih dianggap sebagai kegiatan yang sulit dilakukan.
Tujuan dari pembelajaran menulis bukan
hanya sekedar pembelajaran tentang bagaimana
menggunakan lambang-lambang bahasa saja, tetapi
juga sebagai sarana kreativitas karena melalui kegiatan
pembelajaran menulis, siswa dapat mengungkapkan ide
atau gagasannya. Selain itu, pembelajaran menulis
meningkatkan kemampuan bahasa siswa mengingat
bahwa menulis adalah salah satu keterampilan
berbahasa.
Pembelajaran
menulis dilakukan secara
bertahap. Tahapan pembelajaran menulis pada kelas
rendah adalah menulis tentang segala hal yang
berhubungandengan keseharian siswa. Salah satu
materi yang diajarkan pada pembelajaran menulis atau
yang biasa disebut mengarang permulaan di Sekolah
Dasar kelas rendah adalah menulis deskripsi. Dalam
pembelajaran menulis deskripsi, siswa diajak untuk
menggambarkan suatu objek yang ada di sekitar
lingkungan siswa lewat sebuah tulisan. Objek-objek
yang dapat dijadikan materi dalam menulis deskripsi
contohnya adalah benda, hewan, tumbuhan, ataupun
orang-orang yang dekat dengan keseharian siswa.
Siswa berkesulitan belajar banyak yang
mengalami kesulitan dalam menulis deskripsi, hal ini
dikarenakan kesulitan dalam mengorganisasikan ide
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dan gagasannya ke dalam tulisan. Apabila hal ini tidak
segera diatasi, kesulitan itu akan berlanjut ke
pembelajaran-pembelajaran menulis lainnya, terutama
yang
memerlukan
pikiran
kreatif
untuk
mengerjakannya. Selain itu, motivasi dan self efficacy
siswa/i dalam menulis kreatif akan makin menurun
karena menulis akan selalu dianggap sebagai pekerjaan
yang sulit dilakukan.
Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut,
maka perlu digunakan strategi yang sesuai dengan
karakter para siswa tersebut. Pemilihan strategi
pembelajaran harus dilihat dari pendekatan apa yang
akan guru pakai. Jika dilihat dari sisi pendekatan
konstruktivistik,
belajar
merupakan
proses
pembentukan pengetahuan, dan pembentukan ini harus
dilakukan oleh siswa. Guru membantu agar proses
pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa dapat
berjalan dengan lancar. Pada menulis deskripsi,
kebanyakan siswa kesulitan belajar, kesulitan untuk
menuliskan apa yang seharusnya dituliskan untuk
menggambarkan suatu objek. Oleh karena itu, guru
membantu proses pengkonstruksian pengetahuan siswa
terhadap objek tersebut. Salah satunya dengan cara,
guru mentransfer bagaimana ia berpikir tentang apa
saja yang seharusnya ia tuliskan ketika menulis
deskripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu
strategi yang dapat digunakan untuk membantu siswa
kesulitan belajar dalam pembelajaran menulis deskripsi
adalah dengan menggunakan strategi graphic
organizer.
Graphic organizer adalah salah satu strategi
yang digunakan untuk membantu siswa kesulitan
belajar dalam menulis. Graphic organizer digunakan
sebagai scaffolding untuk membantu siswa dalam
mengorganisasikan idenya untuk menulis deskripsi.
Dalam hal membantu siswa dalam mengorganisasikan
ide dan gagasannya ke dalam tulisan, pelaksanaan
strategi graphic organizer menampilkan kerangka
berbentuk gambaran visual dari pengetahuan yang
dimiliki. Siswa melengkapi lembar graphic organizer
dan menggunakannya untuk tulisan deskripsinya. Pada
awalnya siswa diberikan kata kunci tentang kata
deskriptif yang harus dilengkapinya. Kata deskriptif
yang mencerminkan penginderaan baik indera
penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan
pengecap. Kata-kata deskriptif tersebut seperti ukuran,
warna, bentuk, suara, tekstur, dll. Hal ini harus
diajarkan kepada siswa kesulitan belajar agar ia dapat
menggunakan kata dengan tepat.
Dengan menggunakan strategi graphic
organizer sebagai alat bantu dalam menulis deskripsi,
diharapkan kesulitan siswa/i dalam mengorganisasikan
ide dan gagasannya ke dalam bentuk tulisan dapat
teratasi.
Diharapkan
juga,
siswa/i
dapat
mengembangkan ide dan gagasannya tersebut ke dalam
tulisan yang lebih luas lagi. Dengan penggunaan
graphic organizer yang merupakan gambaran visual
dari pengetahuan yang disusun secara terstruktur,
proses kreativitas siswa/i dapat berkembang serta

tumbuh motivasi diri untuk menulis karena penggunaan
graphic organizer sebagai strategi pembelajaran
menulis yang cukup menarik.
Berdasarkan uraian persoalan di atas, maka
sangat penting dilakukan penelitian tindakan kela
stentang penerapan strategi graphic organizer dalam
peningkatan kemampuan menulis siswa-siswa kesulitan
belajar di kelas II SD Pantara.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalahclassroom action researchMenurut Mulyasa
(2012:34) Penelitian tindakan kelas diartikan sebagai
upaya yang ditujukan untuk memperbaiki proses
pembelajaran atau memecahkan masalah yang dihadapi
dalam pembelajaran. Kemudian diperkuat dengan
pendapat
Kusumah
dan Dwitagama; (2009:9)
Penelitian
tindakan
kelas
digunakan
untuk
memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di
sekolah dalam rangka meningkatkankan mutu
pendidikan. Desain yang digunakan pada penelitian ini
adalah desain penelitian tindakan kelas model Kemmis
dan McTaggart dengan tahapan-tahapan sebagai
berikut: (1) perencanaan, (2) tindakan dan pengamatan,
dan (3) refleksi. Tahapan-tahapan tersebut dipandang
sebagai satu siklus. Satu siklus ini adalah putaran
kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan dan
pengamatan, serta refleksi

Gambar : Siklus PTK Model Kemmis & McTaggart
PROCEDUR
Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan
prasiklus Setelah dilaksanakan pras iklus, maka
penelitianberlanjut pada siklus I, dengan tahapan tahapan sebagai berikut ini:
1. Perencanaan
Kegiatan padata hapan ini adalah: menentukan
jadwal
pelaksanaan,
menyusun
program
pembelajaran, menyiapkan rincian peralatan yang
akan digunakan.
2. Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan
Kegiatan pada tahapan tindakan dan pengamatan
merupakan penerapan dari rancangan, yaitu
menggunakan tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan
dilakukan setiap siklus terdiri dari 5 pertemuan.
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Masing - masing pertemuan dilakukan selama 60
menit yaitu 5 menit pembukaan, 45 menit kegiatan
inti, dan 10 menit evaluasi dan penutup. Tahapan
tindakan dan pengamatan pada penelitian ini
dijadikan sebagai kesatuan. Selama dilakukan
tindakan, sekaligus juga dengan pelaksanaan
kegiatan pengamatan. Peneliti dan kolaborator
mengamati, mengobservasi atau memonitor semua
hal yang terjadi di kelas, meliputi apakah tindakantindakan tersebut sesuai dengan apa yang
direncanakan.
dalam hal ini, peneliti mencatat
sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar
memperoleh data yang akurat untuk perbaikan
siklus berikutnya.
3. Refleksi
Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada tinajaun
ulang dan evaluasi tentang hasil yang diperoleh
pada siklus I apakah telah memenuhi kriteria
ketuntasan minimal yang telah ditentukan atau
belum.Jika belum memenuhi kriteria, maka akan
dilanjutkan pada siklus ke- II. Tetapi jika sudah
memenuhi kriteria ketuntasan minimal, maka
penelitian ini hanya menggunakan hasil dari siklus I
dan begitu seterusnya.

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan selama satu semester
yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014
di Sekolah Dasar Pantara yang berlokasi di Jalan Tebet
Barat Dalam VI No.39-41, Tebet, Jakarta Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Asesmen Awal:
Tabel 1: Hasil Persentase Tes Awal Penguasaan
Membaca Pemahaman Siswa

Hasil Tiindakan Siklus 1
Tabel 2: Kemampuan menulis deskripsi setelah Siklus

Tabel 3 :Kemampuan menulis Deskripsi setelah
tindakan siklus II

PEMBAHASAN
Setelah siklus I, persentase kemampuan AR
dalam hal menulis deskripsi mencapai 69,4%. Setelah
siklus I, aspek ideasi tulisan deskripsi yang dihasilkan
AR sudah melibatkan tiga indera dan menuliskan
delapan ciri khusus objek. Dalam hal penggunaan
bahasa, AR masih banyak menuliskan deskripsi dalam
frasa dan belum dalam bentuk kalimat. Dalam hal
mekanik, AR mulai menulis dengan menggunakan
huruf kapital di awal kalimat dan tanda titik di akhir
kalimat.
Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
AR terkadang kurang berkonsentrasi dan kurang
memperhatikan penjelasan guru mengenai objek
deskripsi dan tentang penggunaan strategi graphic
organizer. Namun, AR cukup antusias ketika guru
bertanya jawab dengan siswa tentang objek yang
sedang dideskripsikan. AR masih belum mengedit
tulisannya secara mandiri dan masih diberikan petunjuk
dari guru bahwa ia harus memperbaiki bagian-bagian
tertentu dari tulisannya, salah satunya pada bagian
penggunaan huruf kapital dan tanda titik.
Siswa berinisial EN.Setelah siklus I, persentase
kemampuan EN dalam hal menulis deskripsi mencapai
66,9%. Pada aspek ideasi, tulisan deskripsi yang
dihasilkan EN sudah melibatkan tiga indera dan
menghasilkan tujuh ciri khusus objek. Dalam hal
penggunaan bahasa, EN masih banyak menuliskan
deskripsi dalam bentuk klausa dan belum banyak yang
berupa kalimat utuh. Dalam aspek mekanik, EN mulai
memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda
titik dan sudah benar sampai 50%.
Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
EN adalah siswa yang cukup memperhatikan
penjelasan guru mengenai objek deskripsi dan tentang
penggunaan strategi graphic organizer. Walaupun
terkadang EN terlihat mengobrol dengan teman
sebangkunya, tetapi EN cukup aktif ketika guru
bertanya jawab dengan siswa tentang objek yang
sedang dideskripsikan. EN masih belum mengedit
tulisannya secara mandiri dan masih diberikan petunjuk
dari guru bahwa ia harus memperbaiki bagian-bagian
tertentu dari tulisannya, terutama pada kelengkapan
penulisan kata, serta pada bagian penggunaan huruf
kapital dan tanda titik.
Siswa berinisial FZ,setelah siklus I, persentase
kemampuan FZ dalam hal menulis deskripsi mencapai
58,8%. Pada aspek ideasi, tulisan deskripsi yang
dihasilkan FZ sudah melibatkan tiga indera dan
menuliskan delapan ciri khusus. Tetapi dalam hal
penggunaan bahasa dan mekanik, FZ belum mengalami
peningkatan.
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Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
FZ terkadang terlihat mengobrol dengan siswa lain
ketika guru sedang menjelaskan tentang objek deskripsi
dan tentang penggunaan strategi graphic organizer. FZ
cukup antusias ketika guru bertanya jawab dengan para
siswa tentang objek yang sedang dideskripsikan. FZ
masih belum mengedit tulisannya secara mandiri dan
masih diberikan petunjuk dari guru bahwa ia harus
memperbaiki
bagian-bagian
tertentu
dari
tulisannya,terutama pada kelengkapan penulisan kata
(contohnya pada partikel ‘–nya’), serta pada bagian
penggunaan huruf kapital dan tanda titik.
Siswa berinisial NF,setelah siklus I, persentase
kemampuan NF dalam hal menulis deskripsi mencapai
64,4%. Pada aspek ideasi, NF dapat menuliskan tujuh
ciri khusus objek dengan melibatkan 2 pengamatan
indera. Dalam aspek penggunaan bahasa, kesalahan
dalam penulisan mulai berkurang. Dalam aspek
mekanik, dalam penggunaan huruf kapital dan tanda
titik masih banyak yang kurang tepat.
Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
NF adalah siswa yang cukup memperhatikan
penjelasan guru mengenai objek deskripsi dan tentang
penggunaan strategi graphic organizer. NF juga cukup
aktif ketika guru bertanya jawab dengan siswa tentang
objek yang sedang dideskripsikan. NF masih belum
mengedit tulisannya secara mandiri dan masih
diberikan petunjuk dari guru bahwa ia harus
memperbaiki bagian-bagian tertentu dari tulisannya,
seperti pada bagian penggunaan huruf kapital dan tanda
titik.
Siswa berinisial RF, Setelah siklus I, persentase
kemampuan RF dalam hal menulis deskripsi mencapai
75%. Pada aspek ideasi, RF menulis deskripsi dengan
melibatkan tiga indera dan menuliskan delapan ciri
khusus objek. Dalam penggunaan bahasa, RF sudah
lebih banyak menuliskan dalam bentuk kalimat. Dalam
hal mekanik, RF sudah dapat menggunakan huruf
kapital dan tanda titik dengan baik.
Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
RF adalah siswa yang cukup memperhatikan penjelasan
guru mengenai objek deskripsi dan tentang penggunaan
strategi graphic organizer. RF juga cukup aktif ketika
guru bertanya jawab dengan siswa tentang objek yang
sedang dideskripsikan. RF seringkali selesai terlebih
dahulu jika dibandingkan teman-temannya yang lain,
tetapi RF masih belum mengedit tulisannya secara
mandiri dan masih diberikan petunjuk dari guru bahwa
ia harus memperbaiki bagian-bagian tertentu dari
tulisannya, contohnya pada bagian penggunaan huruf
kapital dan tanda titik.
Siswa berinisial RQ, Setelah siklus I, persentase
kemampuan RQ dalam hal menulis deskripsi mencapai
75,6 %. Pada aspek ideasi, RQ menulis deskripsi
dengan melibatkan tiga indera dan menuliskan sepuluh
ciri khusus objek. Dalam penggunaan bahasa, tulisan
deskripsinya lebih banyak lagi yang dalam bentuk
kalimat. Dalam hal mekanik, RQ sudah dapat
menggunakan huruf kapital dan tanda titik dengan baik.

Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
RQ adalah siswa yang cukup memperhatikan
penjelasan guru mengenai objek deskripsi dan tentang
penggunaan strategi graphic organizer. Walaupun
terkadang RQ terlihat mengobrol dan mengganggu
dengan teman sebangkunya, tetapi RQ cukup aktif
ketika guru bertanya jawab dengan siswa tentang objek
yang sedang dideskripsikan. RQ juga seringkali selesai
terlebih dahulu jika dibandingkan teman-temannya
yang lain. Tetapi RQ masih belum mengedit tulisannya
secara mandiri dan masih diberikan petunjuk dari guru
bahwa ia harus memperbaiki bagian-bagian tertentu
dari tulisannya, terutama pada kelengkapan penulisan
kata, serta pada bagian penggunaan huruf kapital dan
tanda titik. Terkadang RQ enggan untuk mengedit
tulisannya yang masih terdapat kesalahan karena
menganggap tugasnya sudah selesai dan tidak perlu
diperbaiki lagi.
Siswa berinisial TS,setelah siklus I, persentase
kemampuan TS dalam hal menulis deskripsi mencapai
64,4%. Pada aspek ideasi, TS menulis deskripsi sesuai
dengan pengamatan yang melibatkan dua indera, serta
sudah menuliskan tujuh ciri khusus objek. Dalam aspek
penggunaan bahasa, TS sudah mulai menuliskan
deskripsi dalam bentuk kalimat lengkap, Dari
keseluruhan tulisan. dalam hal mekanik, TS masih
belum teliti dalam hal penulisan huruf kapital dan tanda
titik.
Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
TS adalah siswa yang cukup memperhatikan penjelasan
guru mengenai objek deskripsi dan tentang penggunaan
strategi graphic organizer. Walaupun terkadang TS
terlihat mengobrol dengan teman sebangkunya, TS
cukup aktif ketika guru bertanya jawab dengan siswa
tentang objek yang sedang dideskripsikan, walaupun
jawabannya terkadang tidak sesuai dengan pertanyaan
guru atau jawabannya mengada-ada. TS masih belum
mengedit tulisannya secara mandiri dan masih
diberikan petunjuk dari guru bahwa ia harus
memperbaiki bagian-bagian tertentu dari tulisannya,
seperti pada bagian penggunaan huruf kapital dan tanda
titik.
Siswa berinisial VT, Setelah siklus I, persentase
kemampuan VT dalam hal menulis deskripsi mencapai
66,9%. Pada aspek ideasi, VT menulis deskripsi dengan
melibatkan pengamatan tiga indera dan menuliskan
tujuh ciri khusus objek. Dalam hal penggunaan bahasa,
VT lebih banyak menuliskan dalam bentuk kalimat.
Pada aspek mekanik, VT masih belum teliti dalam
penulisan huruf kapital dan tanda titik.
Selama proses pembelajaran menulis deskripsi,
VT terkadang terlihat kurang berkonsentrasi. Beberapa
kali VT terlihat mengobrol dengan siswa lain ketika
guru sedang menjelaskan tentang objek deskripsi dan
tentang penggunaan strategi graphic organizer. VT
cukup antusias ketika guru bertanya jawab dengan para
siswa tentang objek yang sedang dideskripsikan. VT
masih belum mengedit tulisannya secara mandiri dan
masih diberikan petunjuk dari guru bahwa ia harus
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memperbaiki bagian-bagian tertentu dari tulisannya,
terutama pada kelengkapan penulisan kata (contohnya
pada partikel ‘–nya’), serta pada bagian penggunaan
huruf kapital dan tanda titik.Pada pertemuan terakhir di
siklus II peneliti dan guru kolaborator menyimpulkan
mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan
dari pertemuan pertama sampai kelima. Selama
kegiatan pembelajaran menulis deskripsi dengan
menggunakan strategi graphic organizer, peneliti dan
kolaborator mengamati hasil pembelajaran dari
pertemuan pertama sampai pertemuan keenam. Selain
itu, peneliti dan kolaborator juga menilai setiap hasil
tulisan deskripsi masing-masing siswa setelah
dilaksanakan tindakan siklus II. Tetapi untuk siswa RF
dan RQ yang kemampuannya sudah mencapai kriteria
ketuntasan minimal pada saat siklus I, maka kedua
siswa tersebut tidak diukur lagi kemampuannya
walaupun pada pelaksanaan siklus II tetap dilibatkan
dalam pembelajaran menulis deskripsi dengan
menggunakan strategi graphic organizer.
KESIMPULAN
Berdasarkan tindakan pada siklus I dansiklus II
yang msing-masingtindakandilaksanakan enam kali
pertemuan pembelajaran menulis deskripsi dengan
menggunakan strategi graphic organizer. Maka dapat
disimpulkan bahwa strategi graphic organizer ini dapat
meningkatkan kemampuan menulis deskripsi siswa.
Peneliti bersama kolaborator memutuskan untuk tidak
melanjutkan penelitian ke siklus III dikarenakan
penelitian sudah dianggap berhasil. Hal ini dilihat dari
sudah terjadi peningkatan kemampuan menulis
deskripsi pada masing-masing siswa baik pada proses
ataupun hasil, dan sudah sesuai kriteria yang
diharapkan, yang telah ditentukan oleh peneliti dan
kolaborator pada awal penelitian, yaitu sebesar 70%.
Selain itu, waktu yang diberikan oleh tempat penelitian
tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya sikus III.
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