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Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan agar siswa terampil dalam 
berkomunikasi secara lisan dan tulisan serta menghidupkan karya cipta bangsa 
Indonesia. Salah satu kompetensi berbahasa dan bersastra dalam kurikulum 2004 
SD/MI mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah keterampilan menulis 
deskripsi. Oleh karena itu, siswa dibimbing untuk bisa mengikuti pembelajaran 
menulis deskripsi secara berkesinambungan untuk mengembangkan kreatifitas 
dan ide dalam menulis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 
pengajaran menulis deskripsi belum dilakukan dengan maksimal.  

Penelitian ini dilaksanakan untuk memecahkan masalah pembelajaran 
menulis deskripsi di kelas IV SDN Slumbung 02 Kecamatan Gandusari, 
Kabupaten Blitar. Masalah mendasar pada pembelajaran menulis karangan di 
SDN Slumbung 02 tersebut adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menulis 
karangan deskripsi pada aspek isi dan kebahasaan. Dari hasil observasi, diketahui 
bahwa guru belum mendayagunakan teknik yang bisa mempermudah siswa dalam 
menulis deskripsi. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis deskripsi dalam aspek isi dan 
kebahasaan siswa kelas IV SDN Slumbung 02 Kecamatan Gandusari, Kabupaten 
Blitar tahun pelajaran 2006/2007 melalui TRAB sebagai teknik pembelajarannya.   

Pembelajaran menulis deskripsi dilakukan dengan menggunakan benda 
konkret sebagai objek pengamatan siswa. Penggunaan benda konkret dalam 
TRAB akan melatih siswa untuk mengamati materi yang dikenal, mengumpulkan 
detil, dan mengorganisasikan kata-kata. Benda konkret akan mempermudah siswa 
mendeskripsikan objek pengamatan karena siswa bisa langsung dekat dengan 
objek, masalah serta semua panca indranya pada untuk menulis deskripsi. 
Penggunakan TRAB sebagai teknik pembelajaran menulis deskripsi sesuai dengan 
tahap perkembangan siswa kelas IV, yaitu periode operasional konkret (7-11 
tahun). Bahkan, penggunaan benda konkret dalam menulis deskripsi diharapkan 
tidak hanya berperan dalam upaya pengembangan siswa pada tahap periode 
operasional konkret saja tetapi juga tahap perkembangan siswa yang lebih tinggi 
yaitu periode operasional formal. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN Slumbung 02 Kecamatan 
Gandusari, Kabupaten Blitar. Sumber data penelitian ini adalah berasal dari siswa 
dan peristiwa pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menggunakan 
TRAB di kelas IV SDN Slumbung 02 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 
tahun pelajaran 2006/2007. Data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi tiga, 
yaitu data pratindakan (data pretes), data tindakan (data proses penelitian), dan 
data pascatindakan (data hasil penelitian).  



  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Slumbung 02 yang 

berjumlah 23 siswa, 11 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Instrumen 
pengumpul data utama adalah peneliti dengan dibantu oleh kolaborator, 
sedangkan instrumen penunjang berupa pedoman pengamatan dan format catatan 
lapangan. Untuk menjaga kesahihan data dilakukan pengecekan keabsahan data 
melalui triangulasi. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 
penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan tiga siklus. Masing-
masing siklus terdiri dari 3 pertemuan. Selain itu, penelitian ini meliputi 5 tahap, 
yaitu (1) studi pendahuluan, (2) perencanaan tindakan, (3) pelaksanaan tindakan, 
(4) observasi dan evaluasi, dan (5) refleksi.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menulis 
menulis karangan deskripsi siswa SDN Slumbung 02 tahun pelajaran 2006/2007 
setelah penerapan TRAB. Pada tindakan I, II, dan III, kemampuan siswa dalam 
menulis deskripsi menunjukkan peningkatan. Hasil pretes menunjukkan 
kemampuan siswa rata-rata hanya mencapai 29,7%. Hasil pretes tersebut belum 
mencapai standar minimal persentase keberhasilan 70% yang dipersyaratkan.  
Hasil siklus I menunjukkan bahwa rata-rata persentase keberhasilan siswa 
mencapai 41,6%, siklus II 53,6%, dan siklus III 76,4%. Persentase peningkatan 
nilai rata-rata siswa dari pretes ke siklus I sebesar 11,9 %, dari siklus I ke siklus II  
12%, dan dari siklus II ke siklus III 22,8%. Hasil penelitian menunjukkan 
kesesuaian dengan hipotesis tindakan yaitu dengan menggunakan TRAB 
kemampuan siswa kelas IV SDN Slumbung 02 Kecamatan Gandusari, Kabupaten 
Blitar dalam menulis deskripsi dapat meningkat. 

Penggunaan TRAB dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 
karangan deskripsi. Dalam praktik pelaksanaannya, disarankan pada guru bidang 
studi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk (1) membimbing siswa untuk mengalami 
tahapan-tahapan menulis mulai dari tahap prapenulisan, tahap pengedrafan, tahap 
perbaikan dan penyuntingan, dan tahap publikasi, (2) mempertahankan dan 
meningkatkan lagi kemampuan siswa dalam menulis deskripsi baik pada aspek isi 
maupun kebahasaan dalam pembelajaran, (3) memilih teknik TRAB dan 
memanfaatkan benda-benda yang dikenal siswa dan sesuai dengan materi menulis 
deskripsi, dan (4) melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran menulis deskripsi 
dan memberikan penghargaan kepada siswa terbaik dengan memasang hasil 
menulis deskripsi pada mading kelas. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar 
(1) menggunakan TRAB menjadi sebuah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan secara utuh menjadi beberapa siklus tindakan dan (2) menggunakan 
TRAB untuk pembelajaran keterampilan berbahasa yang lain, seperti membaca 
dan berbicara.          


