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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI DENGAN 

MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS ( ASSURANCE, RELEVANCE, 

INTEREST, ASSESSMENT, DAN SATISFACTION ) PADA SISWA KELAS VIII F SMP 

NEGERI 2 GATAK SUKOHARJO 

 

NOVITA FAJAR MUSTIKA 

A 310090088 

 

ABSTRAK 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat 

kompleks, dengan melibatkan aktivitas secara kognitif dan ketrampilan tertentu dalam 

proses memproduksi teks. Tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dalam menemukan kesalahan ejaan, 

pilihan kata, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana dan 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi dalam 

memperbaiki kesalahan ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, 

dan kebulatan wacana pada siswa kelas VIII F SMP.N.2 Gatak Kecamatan Trangsan 

Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan model pembelajaran ARIAS (assurance, 

relevance, interest, assessment, dan satisfaction). Model pembelajaran yang digunakan 

adalah model pembelajaran ARIAS (Assurance, Relevance, Interest, Assestment dan 

Satisfaction). Analisis data dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai siklus II. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis PTK model Kurt 

Lewin. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun 

rencana tindakan berikutnya sesuai dengan sikulus yang ada. Analisis terhadap 

peningkatan kemampuan siswa menulis deskripsi melalui model pembelajaran ARIAS 

mencakup kemampuan siswa untuk mendiskripsikan orang, mendiskripsikan benda, 

mendiskripsikan aktivitas, mendiskripsikan tempat, dan mendiskripsikan objek sesuai 

dengan kelima komponen dalam model pembelajaran ARIAS.hasil penelitian tindakan 

kelas ini adalah (1) tahap perencanaan dan persiapan tindakan, (2) tahap pelaksanaan 

tindakan, (3) tahap observasi, dan (4) tahap analisis dan refleksi. 

Kata Kunci : Menulis Deskripsi, Model Pembelajaran ARIAS, PTK 
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PENDAHULUAN  

Menurut The Liang Gie ( dalam Tarigan 2009: 17 ) menulis merupakan padanan 

kata dari mengarang, sedangkan mengarang itu sendiri merupakan keseluruhan rangkaian 

kegiatan sesorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikanya melalui bahasa 

tulis kepada pembaca untuk dipahami. Atas dasar ini, menulis dapat diartikan sebagai 

salah satu cara berkomunikasi antarmanusia dengan bahasa tulis. Tulisan tersebut 

dirangkai ke dalam susunan kata dan kalimat secara runtut dan sistematis, sehingga 

informasi yang disampaikan dapat dipahami secara utuh. Keterampilan menulis 

merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat kompleks, dengan melibatkan aktivitas 

secara kognitif dan ketrampilan tertentu dalam proses memproduksi teks. Proses tersebut 

berkaitan dengan proses berpikir dan proses pengembangan, dalam menata dan 

menyinergikan beragam pengetahuan yang terdapat pada otak dan perasaan dalam 

berbahasa. 

Selama ini pembelajaran yang berlangsung di kelas VIII F SMP Negeri 2 Gatak 

Sukoharjo,  guru dalam  menerapkan metode pembelajaran keterampilan menulis 

deskripsi kurang menarik perhatian siswa, jadi pembelajaran menulis deskripsi hanya 

dilakukan secara konvensional, dalam arti siswa diberi sebuah teori menulis deskripsi 

kemudian siswa melihat contoh dan akhirnya siswa ditugasi untuk membuat paragraf atau 

wacana deskripsi baik secara langsung atau dengan jalan melanjutkan tulisan yang telah 

ada. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 

Gatak Sukoharjo, guru lebih cenderung ceramah dalam menyampaikan materi pada 

siswanya. beberapa faktor penghambat yang dialami siswa kelas VIII F dalam 

kemampuan menulis di SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo yaitu: (1) minat dan motivasi 

siswa dalam menulis sangat rendah, (2) dalam menentukan topic, gagasan utama siswa 

masih mengalami kebingungan, (3)  kurangnya pembiasaan terhadap tradisi menulis, 

sehingga siswa merasa terbebani ketika mendapat tugas untuk menulis, (4) rendahnya 

keterampilan bahasa yang dimiliki siswa seperti kosakata, penggunaan tanda baca, 

struktur kalimat yang benar, (5) waktu yang dibutuhkan siswa cukup lama untuk 

menuangkan ide atau gagasan, (6) media yang digunakan oleh guru kurang menarik 

siswa. 
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Salah satu strategi untuk meningkatkan proses belajar mengajar menulis 

paragraph adalah dengan mengubah pola ajar yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini 

pola ajar yang dilakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS 

(assurance, relevance, interest, assessment, dan satisfaction). Peneliti menggunakan 

model pembelajaran  ARIAS (assurance, relevance, interest, assessment, dan 

satisfaction) karena model-model pembelajaran terdahulu seperti ceramah cenderung 

membosankan dan kurang menarik minat siswa. Model ini kiranya cukup efisien dan 

efektif untuk memberikan pembelajaran yang berarti pada siswa. Dengan model ini, 

pembelajaran dilaksanakan dengan menarik perhatian siswa dalam belajar, karena siswa 

satu persatu diberikan nomor undian yang diacak dan selanjutnya guru memanggil salah 

satu nomor dari yang dipegang oleg masing-masing siswa secara acak.  

Penggunaan model pembelajaran ARIAS (assurance, relevance, interest, 

assessment, dan satisfaction) bisa melatih siswa untuk lebih aktif  disiplin, dan sikap 

percaya dengan harapan untuk berhasil dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat sesuai 

untuk pembelajaran menulis paragraf deskripsi karena dengan pendekatan objek akan 

memudahkan siswa untuk menuangkan ide-ide kedalam tulisan dan membuat siswa agar 

lebih aktif dan displin dalam menulis. 

Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 1) Meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi dalam menemukan kesalahan 

ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan wacana pada 

siswa kelas VIII F SMP.N.2 Gatak Kecamatan Trangsan Kabupaten Sukoharjo dengan 

menerapkan model pembelajaran ARIAS (assurance, relevance, interest, assessment, dan 

satisfaction). 2) Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

dalam memperbaiki kesalahan ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, keterpaduan 

paragraf, dan kebulatan wacana pada siswa kelas VIII F SMP.N.2 Gatak Kecamatan 

Trangsan Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan model pembelajaran ARIAS 

(assurance, relevance, interest, assessment, dan satisfaction). 
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METODE PENELITIAN  

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan, dan terjadi dalam sebuah 

kelas. Karaktristik utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi dan 

kolaborasi antara peneliti dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindakan adalah 

salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dalam bentuk 

proses pengembangan inovatif dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Selain itu 

yang menjadi cirri dari penelitian tindakan adalah harus dilaksanakan dalam bentuk 

siklus, bukan hanya satu kali intervensi saja. 

Menurut Hopkins (dalam Muslich, 2009:8) Penelitian Tindakan Kelas adalah 

suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif, yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk 

meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakannya dalam melaksanakan tugas 

dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran. Menurut 

Suyanto ( dalam Muslich, 2009: 9) Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara 

professional, demikian halnya menurut Rochman Natawijaya ( dalam Muslich, 2009: 9) 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :1) 

Observasi. 2) Wawancara. 3) Tes. 4) Dokumentasi. Menurut Patton ( dalam Moeleong, 

2006: 112) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 

dalam sesuatu pola, kategori dan sesuatu uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini 

yaitu secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan 

siswa dari siklus I sampai siklus II. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis PTK model Kurt 

Lewin. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rencana 

tindakan berikutnya sesuai dengan sikulus yang ada.  

Analisis terhadap peningkatan kemampuan siswa menulis deskripsi melalui model 

pembelajaran ARIAS mencakup kemampuan siswa untuk mendiskripsikan orang, 

mendiskripsikan benda, mendiskripsikan aktivitas, mendiskripsikan tempat, dan 
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mendiskripsikan objek sesuai dengan kelima komponen dalam model pembelajaran 

ARIAS. Analisis motivasi siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS dianalisis mencakup 

semangat siswa ketika melaksanakan tindakan menulis karangan deskripsi dengan model 

pembelajaran ARIAS. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peneliti berkolaborasi dengan guru kelas VIII F untuk mengatasi masalah tersebut 

dengan memanfaatkan model pembelajaran ARIAS dalam proses pembelajaran menulis 

deskripsi. Pemilihan metode tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut. Model 

pembelajaran yang menggunakan model ARIAS adalah suatu strategi pembelajaran yang 

melatih siswa untuk lebih percaya diri, aktif dan kreatif dalam menuliskan karangan 

deskripsi. Selanjutnya peneliti berkolaborasi dengan guru kelas VIII F untuk mengatasi 

masalah tersebut dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS.  

Peneliti dan guru kelas VIII F kemudian menyusun rencana untuk siklus I. Siklus 

I ini mendiskripsikan  pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan mendiskripsikan 

sekolah SMP N 2 Gatak Sukoharjo. Ternyata masih terdapat kekurangan atau kelemahan 

dalam pelaksanaanya. Siklus II dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan atau 

kekurangan yang ada pada siklus I. Selain itu, siklus II merupakan siklus yang 

menguatkan siklus I bahwa mengarang dengan mendiskripsikan pengalaman pribadi 

siswa kelas VIII F dapat mengembangkan ide dan gagasan untuk siswa agar lebih 

percaya diri, aktif, dan kreatif sesuai dengan model pembelajaran ARIAS. Kendala yang 

dihadapi siswa terutama pada kesulitan mengembangkan ide, terjadi penyingkatan kata, 

dan penyusunan pola kalimat yang kurang tepat. Seperti tampak pada karangan siswa 

tahap siklus I berikut ini. 

(a) Kemampuan Siswa Mendiskripsikan Tempat  

Data (1) 

SMP Negeri 2 Gatak 
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SMP N 2 Gatak terletak di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo. 

Sekolah ini adalah sekolah yang kupilih untuk melanjutkan sekolah SDN 

Trangsan 03. aku mulai sekolah di SMP N 2 Gatak tahun ajaran baru 

2010/2011. aku sekolah disini dg harapan menjadi murid yg lebih pintar. 

Waktu pertama aku masuk sekolah aku merasa malu dan asing karena aku 

tidak punya teman. Setelah itu aku mulai berkenalan dengan teman-teman sekelasku, 

saat aku kelas satu aku berada di kelas 7c. jumlah murid di 7c sebanyak 40 orang 

dan wali muridnya bernama Bp. Riyanto. 

 

Karangan Deskripsi, N/24/01-02-2013 

Data (1) hasil pekerjaan siswa dalam mengembangkan karangan deskripsi 

tempat kelas VIII F SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS masih kurang. Hal ini tampak pada paragraf pertama siswa 

dalam mendiskripsikan lokasi sekolah kurang lengkap, siswa tidak mencantumkan 

alamat sekolah SMP N 2 Gatak Sukoharjo seperti tampak pada kutipan berikut “ 

SMP N 2 Gatak terletak di kecamatan gatak kabupaten sukoharjo” 

Dari data (1) hasil pekerjaan siswa dalam menulis karangan deskripsi tempat 

dapat disimpulkan bahwa siswa hanya memaparkan garis besarnya saja. Siswa tidak 

menjelaskan lokasi secara detail. 

(b) Kemampuan Siswa Mendiskripsikan Benda 

Data (2) 

Sekolah SMP N 2 Gatak 

Ada pemandangan yang sangat indah dan membuat salah satu seorang terkesan 

dengan sekolahku ini yaitu aku. Suasana sekolahku ini sangat sejuk, indah, dan enak 

untuk dipandang. Pohon-pohon yang rindang yang membuat udara sejuk. Bangunan 

yang baru saja direnovasi membuat pandangan mata enjadi tenang. Ruang tiap 

ruang berisi benda-benda yang sangat berguna, seperti perlengkapan tulis, 

lukisan/gambaran pahlawan. Dan meja kursi untuk kenyamanan belajar. 

Walaupun suasana di ruang kelas ramai, aku tetap menikmati pohon-pohon 

dan udara yang segar di balik jendela. Di sekolahku ini juga terdapat fasilitas 

ruangan untuk kelengkapan belajar seperti laboratrium, perpustakaan, ruang, seni 

musik, dan sebagainya. 
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Sekolahku juga tidak lupa dilengkapi dengan kantin dan toilet.  Kantin adalah 

warung yang berisi makanan, jajanan lainnya, air minum. Di situ ada penjualannya 

yang sering dikenal dengan bon. Kalau laki-laki pak bon kalau perempuan bu bon. 

Di sekolahku ini ada 3 kantin. Satu di selatan parkiran, satunya di utara sekolah, 

yang satunya di barat laut sekolah. Dan ada 7 toilet, 3 toilet di utara ruang kelas IX , 

2 toilet di utara ruang TU, 3 toilet di utara kelas VIII C. di lengkapi juga koperasi 

yaitu jual belinya perlengkapan anak sekolah. Untuk kelas VII ada ruanagn 8 

ruangan yaitu dari kelas VII A-VII H, kelas VIII ada 8 ruangan yaitu dari kelas VIII 

A – VIII H, kelas IX ada 8 ruanagn yaitu dari kelas IX A – IX H. itulah beberapa 

fasilits-fasilitas di sekolahku yaitu SMP N 2 Gatak.  

 

Karangan Deskripsi, N/ 10/02-01-2013 

Data (2) hasil pekerjaan siswa dalam mengembangkan kerangka deskripsi 

benda kelas VIII F SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS sudah cukup bagus. Siswa mampu menyebutkan benda yang 

terdapat dikelas. Hal ini tampak pada paragraf pertama “Ruang tiap ruang berisi 

benda-benda yang sangat berguna, seperti perlengkapan tulis, lukisan/gambaran 

pahlawan. Dan meja kursi untuk kenyamanan belajar” 

Dari data (2) hasil pekerjaan siswa dalam menulis karangan deskripsi benda 

dapat disimpulkan bahwa siswa sudah cukup baik dalam mendiskripsikan karangan 

deskripsi. 

(a) Kemampuan Siswa Mendiskripsikan Orang 

Data (1) 

Huting Turis 

Pengalaman di Bali, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013. aku dan teman-

temanku pergi study tour ke Bali. Perjalanan pertama sangat membosankan. Lalu 

kami memutuskan untuk mendengarkan musik di dalam bus. Keesokannya kami 

sampai di Bali setelah menyeberang menggunakan kapal. 

Pengalaman terindah yang membuat aku merasa senang sekaligus merasa aneh. 

Di Bali aku dan teman-temanku diberi tugas untuk praktik “Speaking English”  saat-

saat yang membingungkan kami harus mencari-cari turis asing yang mau 

diwawancarai. 

Kami berlarian kesana-kemari, lokasi kami mencari turis untuk wawancara 

tersebut berada di pantai Kuta Bali, yang indah dan sangat sejuk. Setelah lama 

mencari-cari akhirnya kami menemukannya. Turis asing itu sangat berbaik 
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hati mau kami wawancarai. Turis tersebut bernama Hilberdls. Seorang wanita 

separuh baya. Setelah cukup lama mewawancarai kami pun segera meminta pamit. 

Lalu dengan rasa puas kami emua berlarian di pinggir-pinggir pantai yang 

indah tersebut. Dan berteriak dengan kencang. Tak lupa kami pun berfoto-foto 

dengan riang. 

Karangan Deskripsi, N/12/22-02-2013 

Pada data (1) hasil pekerjaan siswa dalam menulis karangan deskripsi dengan 

pengalaman pribadi siswa kelas VIII F dalam mengembangkan karangan deskripsi 

sudah cukup baik dibandingkan siklus satu. Di dalam siklus II siswa 

mendiskripsikan pengalaman pribadi siswa masing-masing yang berpedoman 

dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS, dan siswa sudah cukup lancar 

dalam mendiskripsikannya. Pada data (1) kemampuan siswa dalam mendiskripsikan 

orang sudah cukup baik, hal ini terlihat pada kutipan karangan siswa seperti berikut 

“Setelah lama mencari-cari akhirnya kami menemukannya. Turis asing itu sangat 

berbaik hati mau kami wawancarai. Turis tersebut bernama Hilberdls. Seorang 

wanita separuh baya”. 

Dari data (1) hasil karangan siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

karangan deskripsi dapat disimpulkan bahwa siswa dalam menulis karangan 

deskripsi sudah cukup lancar dan baik. 

(b) Kemampuan Siswa Mendiskripsikan Aktivitas 

Data (2) 

Yogyakarta 

Liburan sekolah aku dan teman-temanku kelas enam akan mengadakan study 

tour ke Yogyakarta untuk merayakan kelulusan kami dari SD. Kami berangkat pada 

hari minggu pagi sekitar jam 06.30, kami akan berangkat ke Yogyakarta. Tujuan 

pertama kami adalah Taman Pintar. Selama kami di perjalanan kami berbincang-

bincang dan melewati Candi Prambanan. 

Setiba kami disana kami harus menunggu terlebih dahulu karena guru kami 

baru mau membeli tiket. Setelah kami mendapat tiket, kamipun masuk ke Taman 

Pintar. Di dalam Taman Pintar terdapat banyak sekali wahana yang dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan. Setelah itu kami pun akan berangkat ke tempat tujuan 

yang ke 2. 

Kami menuju ke Gembiro Luko, yaitu tempat tujuan yang ke 2, setibanya kami 

disana terdapat banyak sekali hewan-hewan, kami merasa terkejut saat memasuki 

kandang buaya. Tetapi kami tidak takut karena terdapat pagar pmbatas, sayang 
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sekali saat kami disana kandang harimaunya sedang dibersihkan, jadinya kami tidak 

bisa melihat harimau. 

Tempat tujuan kami yang terakhir adalah Pantai Parangtritis, saat 

setibanya kami di Pantai Parangtritis aku dan teman-temanku tidak sabar 

untuk bermain air, tetapi kami hanya bermain di pinggiran pantai saja, karena 

ombaknya terlalu besar, dan setelah kami selesai kamipun langsung puang. 

Itulah pengalaman yang aku alami di Yogyakarta. 

 

Karangan Deskripsi, N/24/22-2-2013 

Pada data (2) hasil pekerjaan siswa dalam menulis karangan deskripsi dengan 

pengalaman pribadi siswa kelas VIII F dalam mengembangkan karangan deskripsi 

sudah cukup baik dibandingkan siklus satu. Di dalam siklus II siswa 

mendiskripsikan pengalaman pribadi siswa masing-masing yang berpedoman 

dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS, dan siswa sudah cukup lancar 

dalam mendiskripsikannya. Dalam mendiskripsikan aktivitas siswa sudah cukup 

runtut dan detail, hal ini terbukti pada kutipan karangan deskripsi siswa berikut ini 

“Tempat tujuan kami yang terakhir adalah Pantai Parangtritis, saat setibanya kami di 

Pantai Parangtritis aku dan teman-temanku tidak sabar untuk bermain air, tetapi 

kami hanya bermain di pinggiran pantai saja, karena ombaknya terlalu besar, dan 

setelah kami selesai kamipun langsung puang. Itulah pengalaman yang aku alami di 

Yogyakarta”. 

Dari data (2) hasil karangan siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

karangan deskripsi dapat disimpulkan bahwa siswa dalam menulis karangan 

deskripsi sudah cukup lancar dan baik. 

Kualitas proses pembelajaran menulis deskripsi meningkat 

Tindakan-tindakan berupa penerapan model pembelajaran ARIAS yang 

dilaksanakan tiap siklus mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis 

deskripsi siswa kelas VIII F SMP N 2 Gatak Sukoharjo. 

Peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi oleh siswa kelas VIII F 

SMP N 2 Gatak Sukoharjo dari siklus satu ke siklus berikutnya pada umumnya 

sudah meningkat. Terlihat dari hasil pekerjaan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS dari siklus I, dan II 
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sudah mengalami peningkatan. Siswa sudah memperhatikan cara mendiskripsikan 

sesuatu yang dilihat, didengar, dirasa oleh panca indera secara detail, cara membuat 

pembaca seolah-olah ikut merasakan, dan mendiskripsikan suatu hal secara rinci. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis penelitian ini tentang Penigkatan Keterampilan Menulis 

Deskripsi Dengan Menggunakan Model Pembelajaran ARIAS ( Assurance, 

Relevance, Interest, Assesment, dan Satisfaction) Pada Siswa Kelas VIII F SMP N 2 

Gatak Sukoharjo dapat disimpulkan secara singkat dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Selama proses pembelajaran menulis deskripsi dengan menggunakan model 

pembelajaran ARIAS siswa tampak antusias dan termotivasi dengan metode yang 

diterapkan oleh guru dikelas. 

2. Siswa secara tertib mengerjakan tugas menulis karangan deskripsi dengan model 

pembelajaran ARIAS secara individu. 

3. Selain adanya peningkatan minat dan motivasi siswa, kemampuan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi juga dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa. Pada saat dilaksanakan tindakan siklus I nilai rata-rata siswa 62,5. Terlihat 

adanya peningkatan prestasi belajar yang cukup signifikan setelah dilaksanakan 

tindakan kelas siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 75,8. 

4. Selain adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dalam menulis karangan deskripsi 

dengan model pembelajaran ARIAS juga terdapat peningkatan keaktifan siswa 

dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Sebelum diadakanyya 

tindakan tingkat keaktifan siswa hanya 10% - 13,55 %. Setelah dilaksanakan 
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tindakan pada siklus I tingkat keaktifan siswa mencapai 18,9% - 32,4 %. Dan 

pada siklus II terjadi peningkatan tingkat keaktifan siswa sebesar 40,5% - 54,05%. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ditujukan kepada 

berbagai pihak yang diharapkan dapat bermanfaat dan menindaklanjuti penelitian ini 

yaitu pada siswa, guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan peneliti lain. 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat mengembangkan penguasaan, penggunaan, dan mempratikkan tanda 

baca, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

b. Pembelajaran menulis karangan deskripsi merupakan proses dimana siswa harus 

menyadari ia harus mandiri dengan mampu mengenali kesulitan yang ia hadapi 

sehingga ia dapat belajar memperbaiki diri untuk menghasilkan tulisan yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

c. Siswa dapat mengembangkan ide dan gagasan melalui tulisan deskripsi dan mampu 

membuat pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang ditulisnya. 

2. Bagi Guru 

a. Guru harus meningkatkan potensi siswa untuk mengembangkan kemampuan diri 

siswa dengan menciptakan kegiatan belajar yang kreatif dan inovatif.  

b. Guru hendaknya selalu berusaha memberi dorongan kepada siswa untuk lebih aktif 

berlatih menulis. 

c. Guru hendaknya member perhatian dan waktu yang lebih banyak pada mata pelajaran 

menulis karena menulis merupakan suatu keterampilan yang tidak mudah. 

3. Bagi Peneliti 
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a. Sebagai dasar penelitian lebih lanjut terhadap penelitian tentang keterampilan menulis 

deskripsi. 

b. Sebagai informasi tambahan lebih lanjut untuk memperluas wawasan tentang 

keterampilan menulis deskripsi. 

c. Sebagai acuan pembanding dalam penelitian kemampuan berbahasa khususnya 

kemampuan menulis karangan deskripsi 
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