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Abstrak 

  

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan menulis deskripsi 

melalui metode  quantum writing pada siswa kelas V SD Negeri Pajang I No. 93 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Ajaran 2012 / 2013. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah Quantum Writing dengan 

menerapkan langkah-langkah kepenulisan mandiri. Subjek penerima tindakan 

adalah siswa kelas V SD Negeri Pajang 1 yang berjumlah 46 siswa, subjek pelaku 

tindakan yaitu guru kelas V. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

metode observasi, tes,wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi tahap 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan ketrampilan menulis deskripsi yang 

berdampak pula pada peningkatan hasil belajar. Rata-rata ketrampilan menulis 

deskripsi siswa pra siklus sebesar 47,83%, siklus I sebesar 60,87%, dan siklus II 

sebesar 82,61%. Sedangkan nilai hasil belajar siswa pra siklus, jumlah siswa 

yang mencapai KKM sebesar 22 siswa (58,70%), siklus I jumlah siswa yang 

mencapai KKM  sebesar 34 siswa  (73,91%), dan siklus II jumlah siswa yang 

mencapai KKM sebesar 44 siswa (95,65%). Dengan demikian dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa penerapan motode Quantum Writing dapat 

meningkatkan ketrampilan menulis deskripsi siswa kelas V SD Negeri Pajang 1 

No. 93 Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

Kata kunci : ketrampilan menulis deskripsi, dan quantum writing. 
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A. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan 

bahwa “pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Sesuai 

dengan isi undang-undang tersebut, bahwa hal terpenting dari pendidikan 

adalah proses implementasi pendidikan itu sendiri.  

Fenomena yang saat ini terjadi dalam pembelajaran menulis di sekolah 

masih menunjukkan rendahnya kualitas proses dan hasil pembelajaran 

menulis. Metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru 

dengan metode konvensional  belum mengalami perubahan terhadap hasil 

pekerjaan siswa dalam menulis. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 

rendahnya ketrampilan menulis siswa, khususnya menulis deskripsi 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) adanya minat dan motivasi 

siswa yang masih rendah, (2) kurangnya pembiasaan terhadap tradisi menulis 

menyebabkan siswa menjadi terbebani apabila mendapatkan tugas untuk 

menulis, (3) sebagian siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

dapat menuangkan ide dan gagasannya, (4) siswa belum mampu dalam 

menuangkan ide/gagasan dengan baik, (5) siswa kurang bisa mengembangkan 

bahasa, dan (6) hasil tulisan siswa belum mencapai ketuntasan belajar.  

Penerapan metode yang menarik akan mampu mengkondisikan siswa 

dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Sebagai metode pembelajaran, 

Quantum Writing dapat meningkatkan ketrampilan menulis dan daya 

kreativitas siswa. Hal ini dikarenakan, metode Quantum Writing menerapkan 

langkah-langkah kepenulisan mandiri. Artinya, siswa menulis suatu karangan 

sendiri, kemudian mengalami pengeditan dan revisi oleh masing-masing siswa 
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itu sendiri. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator, sehingga diharapkan 

pembelajaran yang terjadi bukan teacher-oriented, akan tetapi student-

oriented. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Ketrampilan Menulis Deskripsi Melalui 

Metode Quantum Writing Pada Siswa Kelas V SD Negeri Pajang 1 No. 93 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013.” 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan tujuan untuk meningkatkan 

ketrampilan menulis deskripsi melalui metode  Quantum Writing pada siswa 

kelas V SD Negeri Pajang I No. 93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 

Tahun Pelajaran 2012 / 2013. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian PTK 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas (PTK) diambil dari bahasa inggris classroom action 

research (CAR). PTK semakin diminati oleh para professional sebagai 

upaya pemecahan masalah dan peningkatan mutu pembelajaran. Kemmis 

dan Mc Taggart (dalam Sarwiji Suwandi. 2008) menerangkan bahwa PTK 

adalah studi yang sistematis, terencana, kritis untuk memperbaiki kinerja 

diri sendiri.  

2. Setting Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri Pajang 1 No. 

93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama lima bulan, yaitu pada 

bulan Oktober sampai bulan Februari 2013. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek pemberi tindakan dalam penelitian ini adalah guru kelas V. 

Sementara itu sebagai subyek penerima tindakan dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Negeri Pajang 1 No. 93 Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
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4. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan tindakan berbasis kelas. Suatu penelitian 

yang bersifat praktis, situasional, dan kontekstual berdasarkan 

permasalahan yang muncul dalam kegiatan sehari-hari. Langkah-langkah 

yang ditempuh dalam penelitian tindakan kelas yaitu : (1) Dialog awal, (2) 

Perencanaan tindakan, (3) Pelaksanaan tindakan, (4) Observasi dan 

monitoring, (5) refleksi, (6) Evaluasi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. 

6. Instrumen Penilitian 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: lembar 

wawancara, lembar observasi, soal tes, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

7. Validasi Data 

Untuk mengetahui keabsahan dari data yang diterima , informasi yang 

akan dijadikan data penelitian harus diuji dan diperiksa dahulu 

validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Teknik 

pengujian ini disebut proses triangulasi data ( Moelong, 2007;178 ). 

8. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif 

yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan. Seperti yang diungkapkan oleh Miles dan 

Huberman (Sugiyono, 2007: 174).  

9. Indikator Pencapaian 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

ketrampilan menulis deskripsi siswa melalui metode pembelajaran 

Quantum Writing pada siswa kelas V SD Negeri Pajang I No. 93 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Indikator 

keberhasilan siswa, yaitu: rata-rata hasil belajar siswa meningkat sebesar 

70% dan siswa memperoleh nilai ketuntasan minimal 70, sebesar 75%. 
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran umum SD Negeri Pajang 1 

SD Negeri Pajang 1 No. 93 ini terletak di jalan transito no. 18 

kecamatan Laweyan kota Surakarta. Sekolah ini berada di daerah 

perkotaan. SD Negeri Pajang 1 No. 93 berada satu kompleks dengan SD 

Negeri Pajang 3. Jumlah siswa di SD Negeri Pajang 1 adalah 259 siswa, 

dari kelas I sampai dengan kelas VI. Siswa diantaranya: kelas I sejumlah 

39 siswa, kelas II sejumlah 43 siswa, kelas III sejumlah 40 siswa, kelas IV 

sejumlah 46 siswa, kelas V sejumlah 46 siswa, dan kelas VI sejumlah 35 

siswa. 

Data kepegawaian SD Negeri Pajang 1 tahun ajaran 2012/2013 secara 

keseluruhan baik PNS maupun Non PNS terdiri dari 21 orang yaitu 1 

kepala sekolah (PNS), 6 guru kelas, 1 guru olag raga (PNS), 3 guru agama 

(PNS), 1 penjaga sekolah (Non PNS), 1 guru bahasa inggris (Non PNS), 5 

guru inklusi (Non PNS). 

2. Diskripsi Awal 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat 

pembelajaran pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kegiatan mengarang 

hasil yang diperoleh bahwa ketrampilan menulis karangan siswa masih 

rendah, masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM (70). 

Kendala yang ditemui saat pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung 

yaitu kebanyakan siswa bermalas-malasan, siswa merasa bosan dan jenuh 

dalam mengarang, dan banyak siswa yang kurang suka pelajaran 

mengarang. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang kurang 

memiliki daya tarik atau monoton yang diterapkan guru.  

3. Hasil Penelitian 

  Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakuakan dari 

siklus I sampai siklus II menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran 

mengalami peningkatan ketrampilan menulis yang berdampak pula pada 

hasil belajar siswa. Peneliti menganalilis nilai hasil belajar siswa sebelum 

tindakan dilakukan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 
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yang sudah mencapai ketuntasan ada  22  siswa  (47,82%)  dan   yang  

belum  mencapai ketuntasan atau masih di bawah KKM ada 24 siswa 

(52,17%). 

  Pada Siklus I pertemuan I dari hasil pengukuran dapat disimpulkan 

bahwa siswa yang mempunyai ketrampilan menulis tinggi dalam belajar 

sebanyak 23 siswa atau sebesar 50%. Sedangkan siswa yang mempunyai 

ketrampilan  rendah dalam belajar sebanyak 23 siswa atau sebesar 50%. 

Pada inti pertemuan dilakukan test menulis karangan.  Dari hasil  test 

tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang sudah mencapai KKM (70) 

ada  25  siswa  (54,35%)  dan   yang  belum  mencapai KKM ada 21 siswa 

(45,65%). 

  Pada Siklus I Pertemuan II dari hasil pengukuran dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai ketrampilan menulis tinggi 

sebanyak Siswa 32 siswa (69,57%) dan yang belum mencapai ketuntasan 

atau masih di  14 siswa (30,43%). Ketrampilan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi pada siklus I mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan pra siklus. Dari hasil akumulasi siklus I antara 

pertemuan I dan pertemuan II, diperoleh rata-rata ketrampilan menulis 

karangan siswa ada 28 siswa (60,87%). Sedangkan siswa yang mempunyai 

ketrampilan menulis rendah sebanyak 18 siswa atau sebesar 39,13%.  

  Pada kegiatan inti dilakukan test, dari hasil tes tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang sudah mencapai KKM (70) ada 35 siswa 

(76,09%) dan yang belum mencapai KKM ada 11 siswa (23,91%). Dari 

hasil akumulasi siklus I antara pertemuan I dan pertemuan II, diperoleh 

rata-rata ketrampilan menulis siswa ada 28 siswa (60,87%). Sedangkan 

rata-rata hasil belajar siswa mencapai KKM (70) ada 34 siswa (73,91%). 

  Pada siklus II pertemuan I dari hasil pengukuran dapat disimpulkan 

bahwa siswa yang mempunyai ketrampilan tinggi sebanyak 36 siswa atau 

sebesar 78,27%. Sedangkan siswa yang mempunyai ketrampilan menulis 

rendah  sebanyak 12 siswa atau sebesar 21,73%. Pada kegiatan inti 

dilaksanakan test menulis karangan.  Dari hasil test tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa siswa yang sudah mencapai KKM (70) ada  40 siswa  

(86,96%)  dan   yang  belum  mencapai KKM ada  6 siswa (13,04%). 

  Pada siklus II pertemuan II dari hasil pengukuran dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai ketrampilan tinggi dalam 

menulis deskripsi sebanyak 40 siswa atau sebesar 86,96%. Sedangkan 

siswa yang mempunyai ketrampilan menulis karangan rendah  sebanyak 8 

siswa atau sebesar 13,04%. Siswa yang sudah mencapai KKM (70) 

berjumlah 45 siswa (97,83%) dan yang belum mencapai ketuntasan atau 

masih di bawah KKM ada 1 siswa (2,17%). Pada kegiatan inti 

dilaksanakan test menulis karangan.  Dari hasil akumulasi siklus II antara 

pertemuan I dan pertemuan II diperoleh rata-rata 38 siswa (82,61%). 

Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa mencapai KKM (70) ada 44 siswa 

(95,65%)  dan  yang  belum  mencapai KKM ada 2 siswa (4,35%). 

  Hasil pengukuran ketrampilan menulis deskripsi siswa dan hasil 

belajar mengalami peningkatan. Ketrampilan menulis deskripsi pada pra 

siklus terdapat 22 siswa, siklus I terdapat 28 siswa, dan siklus II terdapat 

38 siswa. Sedangkan nilai hasil belajar siswa sebelum tindakan (pra siklus) 

yaitu sebesar 73,15 atau 58,70% siswa. Nilai rata-rata kelas pada siklus I 

adalah 73,26 atau 73,91% siswa. Nilai rata-rata kelas pada siklus II 

menjadi 82,83 atau 95,65% siswa. 

4. Pembahasan Hasil Penelitian 

  Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan sebanyak 

dua siklus, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran Quantum Writing dapat meningkatkan ketrampilan 

menulis karangan deskripsi siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

materi menulis karangan kelas V SD Negeri Pajang 1.  

  Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada ketrampilan 

menulis deskripsi siswa sebesar 70% dalam pembelajaran, peningkatan 

nilai rata-rata siswa, serta persentase siswa yang mencapai KKM (70) 

sebanyak 75%. Ketrampilan menulis deskripsi siswa dari setiap siklus 

meningkat dengan kriteria 70%. Hal ini dapat ditunjukkan  dengan  
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prosentase nilai ketrampilan menulis pada pra siklus 47,83%, pada siklus I 

mencapai 60,87%, dan pada siklus II mencapai 82,61%. Nilai hasil belajar 

siswa dari setiap siklus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase 

nilai hasil belajar siswa pada pra siklus 58,70%, pada siklus I mencapai 

73,91%, dan pada siklus II mencapai 95,65%. 

  Bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu hasil penelitian ini  

menunjukkan peningkatan prosentase lebih signifikan. Pada penelitian 

terdahulu yang dilakukan Hernantiyas Pertariasti (2009) nilai rata-rata pra 

tindakan adalah 41,29 , nilai rata-rata siklus I adalah 66,98 dan nilai rata-

rata siklus II adalah 77, 94. Hasil keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas V SDN Karangbesuki I mengalami peningkatan skor 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dari pra tindakan, siklus I 

dan siklus II adalah 36,65 dengan prosentase peningkatan rata-rata sebesar 

88,76%. 

  Teori yang terdapat dalam bab II bahwa konsep dasar yang 

diterapkan dalam proses belajar menulis sesuai dengan kiat-kiat Quantum 

writing “anggaplah menulis sebagai kreativitas yang menyenangkan”. 

Melalui penerapan metode quantum writing yang lebih menekankan pada 

ketrampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi telah mencapai hasil 

yang maksimal. Hal ini diperoleh dengan menggunakan aspek yang dinilai 

dalam pembelajaran Quantum Writing dimulai dari persiapan, draft 

kasar,berbagi, memperbaiki atau revisi, penyuntingan, penulisan kembali, 

dan Evaluasi. 

  Dari hasil belajar dan menulis karangan siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran Quantum Writing 

menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan pembahasan, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa: Ada peningkatan ketrampilan menulis 

siswa melalui peningkatan metode Quantum Writing pada siswa kelas V 

SD Negeri Pajang 1 No. 93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 

Pelajaran 2012/2013 dapat diterima kebenarannya. 

 



9 
 

 

 

D. SIMPULAN 

  Penelitian dengan metode Quantum Writing dapat meningkatkan 

ketrampilan menulis deskripsi kelas V SD N Pajang I No.93 Kecamatan 

Laweyan Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. Adapun hipotesis yang 

diajukan adalah “Ada peningkatan ketrampilan menulis siswa melalui 

peningkatan metode  Quantum Writing pada siswa kelas V SD Negeri 

Pajang 1 No. 93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 

2012/2013” dapat diterima kebenarannya. 

  Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan baik dalam 

aspek ketrampilan menulis deskripsi dan nilai hasil belajar siswa dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ketrampilan menulis deskripsi siswa dari setiap siklus meningkat 

dengan kriteria 70%. Hal ini dapat ditunjukkan  dengan  prosentase 

nilai ketrampilan menulis pada pra siklus 47,83%, pada siklus I 

mencapai 60,87%, dan pada siklus II mencapai 82,61%. 

2. Nilai hasil belajar siswa dari setiap siklus dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 70 sebesar 75% meningkat. Hal ini ditunjukkan 

dengan prosentase nilai hasil belajar siswa pada pra siklus 58,70%, 

pada siklus I mencapai 73,91%, dan pada siklus II mencapai 95,65% 
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