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ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MEMBUAT TEKS DESKRIPSI 

BERDASARKAN MEDIA GAMBAR PADA SISWA KELAS VIII  

SMP NEGERI 1 MOJOLABAN DAN IMPLEMENTASI  

DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP 

 

Abstrak 

Keterampilan menulis deskriptif merupakan bagian dari keterampilan berbahasa 

Indonesia yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satu upaya perbaikan 

pembelajaran menulis tulisan deskripsi adalah dengan pengunaan media gambar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampun siswa dalam membuat 

teks deskripsi berdasarkan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Mojolaban dan implementasi kemampuan membuat teks deskripsi berdasarkan 

media gambar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian analisis isi. Peneliti mengamati kemampun siswa dalam membuat teks 

deskripsi berdasarkan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Mojolaban dan implementasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Teknik 

dasar analisis data dalam penelitian ini adalah teknik pilah unsur penentu atau 

teknik PUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran 

menulis teks deskripsi menggunakan media gambar dilakukan dengan 

memasukkannya dalam RPP dengan KD 3.2. Menelaah struktur dan kaidah 

kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata dan atau 

suasana pentas seni daerah) dan KD 4.2. Menyajikan data, gagasan, kesan dalam 

bentuk teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan 

atau suasana pentas seni daerah) secara tulis dan lisan dengan memperhatikan 

struktur, kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Kemampuan siswa dalam 

membuat teks deskripsi berdasarkan media gambar ditemukan 7 kesalahan dalam 

penggunaan diksi, bentuk kesalahan meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, 

kesalahan dalam pilihatan kata, kalimat tidak jelas, kesalahan penggunaan 

singkatan, kesalahan dalam kata ganti (-nya), kesalahan kata depan (-di) dan 

kesalahan penggunaan kata hubung. 

 

Kata kunci: teks deskripsi, media gambar, kemampuan. 

 

Abstract 
Descriptive writing skills are part of Indonesian language skills that students must 

possess. One of the efforts to improve learning to write writing description is by 

using picture media. This study aims to describe the ability of students in making 

a description text based on the image media for the eighth grade students of SMP 

Negeri 1 Mojolaban and the implementation of the ability to make text 

descriptions based on image media in Indonesian language learning. The type of 

research in this study is qualitative descriptive. This study uses a content analysis 

research design. The researcher observes the ability of students to make text 

descriptions based on the image media for the eighth grade students of SMP 

Negeri 1 Mojolaban and their implementation in Indonesian language learning. 

The basic technique of data analysis in this study is the technique of determining 



 

2 
 

the determinants or PUP techniques. The results showed that the implementation 

of learning to write a description text using image media was done by entering it 

in the RPP with KD 3.2. Reviewing the structure and linguistic rules of the text 

description of objects (schools, tourist attractions and/or the atmosphere of 

regional art performances) and KD 4.2. Presenting data, ideas, impressions in the 

form of text descriptions of objects (schools, tourist attractions, historical places 

and or the atmosphere of regional art performances) in writing and verbally with 

attention to structure, language both verbally and in writing. The ability of 

students to make text descriptions based on media images found 7 errors in the 

use of diction, errors in the form of using capital letters, errors in words, unclear 

sentences, errors in using abbreviations, errors in pronouns, errors in prepositions 

(-di) and misuse of conjunctions. 

 

Keywords: description text, image media, ability. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh proses 

belajar yang dialami oleh siswa. “Menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca grafik itu” (Tarigan, 2008: 22). 

Dengan menulis, kita dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi diri kita. 

Kita mengetahui sampai di mana pengetahuan kita tentang suatu topik. Untuk 

mengembangkan topik itu kita harus menggali pengetahuan dan pengalaman yang 

kadang tersimpan di alam bawah sadar. Menulis juga dapat membuat kita mampu 

mengembangkan berbagai gagasan. Dalam pengembangan gagasan menjadi suatu 

karangan yang utuh, diperlukan bahasa. dalam hal ini, kita harus mengerti kata-

kata yang mendukung gagasan dan juga kita harus mampu memilih kata-kata 

istilah yang sesuai sehingga gagasan dapat dipahami pembaca dengan tepat. 

Keterampilan menulis deskriptif merupakan bagian dari keterampilan 

berbahasa Indonesia yang harus dimiliki oleh siswa. Untuk memiliki keterampilan 

menulis deskriptif yang baik siswa dituntut untuk mengetahui tentang kaidah 

penulisan, latihan terus menerus, dan pengetahuan mengenai pembentukan kata 

dan penyusunan kalimat, serta pengembangan paragraf. Silabus mata pelajaran 

bahasa Indonesia mengenai keterampilan menulis menurut Badan Standar 

Pendidikan (2008: 11) standar kompetensinya adalah mengungkapkan pikiran, 

perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan, surat 
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undangan, dan dialog tertulis. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menulis 

karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaan ejaan. 

Keterampilan menulis deskriptif memiliki peranan yang sangat besar dalam 

kehidupan. Dalam kegiatan menulis ini, siswa dituntut untuk aktif dalam 

menuangkan ide yang ada di pikirannya, sehingga nantinya kata-kata itu akan 

menjadi sebuah kalimat dan kalimat-kalimat itu akan menjadi sebuah  paragraf. 

Paragraf yang utuh nantinya akan menjadi sebuah karangan. SMP Negeri 1 

Mojolaban merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah yang 

memberikan penanaman dan pendidikan bahasa Indonesia sebagai kompetensi 

dasar yang harus dikuasai siswa dalam berkomunikasi. Hasil pengamatan peneliti 

minat siswa dalam menulis deskripsi masih rendah, karena guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan pendekatan tradisional. 

Dalam pembelajaran menulis guru memberikan judul tulisan atau mengarang 

bebas. Motivasi siswa dalam pembelajaran menulis juga rendah, hal ini tampak 

pada saat pembelajaran menulis beberapa siswa tidak menulis karena mengalami 

kesukaran menemukan kosa kata dan membuat kalimat. Dalam pembelajaran 

menulis siswa tampak malas, siswa juga cenderung pasif dalam pembelajaran 

menulis, beberapa siswa mengatakan pembelajaran menulis itu membosankan 

karena siswa mengalami kesukaran menuangkan ide atau gagasan. Pembelajaran 

menulis tidak memanfaatkan media gambar, akibatnya beberapa siswa mengalami 

kesukaran menemukan kosa kata dalam membuat kalimat. 

Salah satu upaya perbaikan pembelajaran menulis tulisan deskripsi adalah 

dengan pengunaan media yang tepat dan menarik. Pembelajaran pada tahap ini 

dapat dilakukan melalui bantuan dengan benda-benda konkret ataupun 

pengamatan benda semi konkret. Oleh karena itu, siswa akan lebih mudah 

memahami dan menerima materi yang diajarkan jika guru menggunakan media 

dalam pembelajaran. Dengan pemilihan media yang tepat akan membuat belajar 

siswa menjadi lebih bermakna karena siswa merasa asyik dan senang dalam 

belajar. Dalam pembelajaran menulis tulisan, peneliti memilih media gambar, 

karena dengan media gambar akan merangsang siswa untuk berimajinasi atau 
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mengembangkan ide yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan. 

Disamping itu, media gambar juga dapat menarik minat siswa untuk belajar, 

berpikir dan media gambar mudah dalam penggunaannya. Media gambar dapat 

dibuat dari bahan kertas yang berisi gambar atau tempelan gambar yang berurutan 

sehingga dalam penggunaan media gambar sangat efektif dan dapat meningkatkan 

keterampilan menulis tulisan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan 

Siswa dalam Membuat Teks Deskripsi berdasarkan Media Gambar pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban dan Implementasi dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian analisis isi. Peneliti mengamati kemampun 

siswa dalam membuat teks deskripsi berdasarkan media gambar pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Mojolaban dan implementasinya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP. Adapun pelaksanaan waktu penelitian dimulai bulan Agustus 

sampai September 2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari dua sumber, yaitu: (1) Sumber data primer, berupa hasil observasi, simak dan 

rekam dengan pihak terkait yaitu kemampun siswa dalam membuat teks deskripsi 

berdasarkan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban dan 

implementasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. (2) Sumber data 

sekunder, berupa jurnal, dan buku. 

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian, yaitu peneliti 

menyimak karangan deskripsi siswa, selanjutnya, peneliti mencatat data pada 

kartu data dan dilanjutkan dengan mengklasifikasi data sesuai dengan kemampun 

siswa dalam membuat teks deskripsi berdasarkan media gambar pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Mojolaban dan implementasinya dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Kevalidan data dalam kemampun siswa dalam membuat teks deskripsi 

berdasarkan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban dan 
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implementasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP lebih mengacu 

pada triangulasi data. 

Teknik dasar dalam penelitian ini adalah teknik pilah unsur penentu atau 

teknik PUP. Daya pilah yang dimaksud adalah daya pilah pragmatis. Melaui daya 

pilah tersebut dapat diketahui kemampun siswa dalam membuat teks deskripsi 

berdasarkan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban dan 

implementasinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Implementasi Kemampuan membuat Teks Deskripsi berdasarkan Media 

Gambar dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP 

Hasil analisis penelitian ini yang berupa kemampuan membuat teks deskripsi 

berdasarkan media gambar dapat diterapkan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 1 Mojolaban kelas VIII pada semester 1 yang 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 80 menit. 

Implementasi pembelajaran menulis teks deskripsi menggunakan media gambar 

dilakukan dengan memasukkannya dalam RPP dengan KD 4.2. Menyajikan data, 

gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata, 

tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah) secara tulis dan lisan 

dengan memperhatikan struktur, kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. 

Meskipun dalam KD materi pembelajaran berupa wacana tulis dan lisan, namun 

dalam implementasi pada penelitian ini menggunakan materi berupa kemampuan 

membuat teks deskripsi berdasarkan media gambar yang diterapkan sebagai bahan 

ajar kepada peserta didik. Sumber belajar juga bukan wacana lisan melainkan dari 

kemampuan menulis teks deskripsi siswa agar memudahkan peneliti dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

Proses pelaksanaan pembelajaran kemampun siswa dalam membuat teks 

deskripsi berdasarkan media gambar dibagi menjadi tiga sesi dengan alokasi 

waktu 25 menit setiap sesinya. Sesi pertama memberikan materi mengenai 

menulis deskripsi dengan dikaitkan dengan data yang berupa kemampuan menulis 

teks deskripsi. Sesi kedua dilanjutkan dengan pemberian materi kepada peserta 
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didik mengenai media gambar dengan alokasi waktu 25 menit. Pada kegiatan 

akhir pembelajaran atau kegiatan inti, peneliti memilih gambar untuk diberikan 

kepada siswa sebagai bahan inspirasi dalam menulis teks deskripsi sesuai dengan 

gambar yang sudah diberikan dengan alokasi waktu selama 30 menit. 

Hasil dari implementasi penelitian ini sebagai bahan ajar di SMP Negeri 1 

Mojolaban kelas VIII pada semester 1, siswa mendapatkan pengetahuan baru 

mengenai penggunakan media gambar untuk meningkatkan kemampuan menulis 

teks deskripsi. Ilmu yang didapat peserta didik setelah proses pembelajaran 

tentang kemampuan menulis teks deskripsi berdasarkan media gambar yaitu 

peserta didik lebih memahami dalam menulis teks deskripsi melalui media 

gambar yang dapat dipraktekkan oleh peserta didik melalui hasil karya berupa 

teks deskripsi. 

3.2. Kemampun Siswa dalam Membuat Teks Deskripsi berdasarkan Media 

Gambar pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban 

Penelitian ini mengkaji 26 data dari kelas VIII E yang merupakan salah satu kelas 

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Pada bagian ini akan 

dideskripsikan dan dijelaskan hasil penelitian secara rinci mengenai kemampuan 

menulis teks deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa terdapat 7 kesalahan dalam penggunaan diksi, 

bentuk kesalahan meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan dalam 

pilihatan kata, kalimat tidak jelas, kesalahan penggunaan singkatan, kesalahan 

dalam kata ganti (-nya), kesalahan kata depan (-di) dan kesalahan penggunaan 

kata hubung. 

3.2.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital 

Huruf kapital sering disebut dengan huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang 

berukuran besar dan berbentuk khusus (lebih besar dari huruf biasa), biasanya 

digunakan sebagai huruf pertama, nama diri dan sebagainya. Adapun bentuk 

kesalahan dalam penggunaan huruf kapital pada teks deskripsi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Mojolaban adalah sebagai berikut: 

 

(1) anginnya juga tidak terlalu kencang. 

Anginnya juga tidak terlalu kencang 
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Pada aspek pemakaian kata, data (1) terdapat kesalahan pemakaian huruf kapital 

yang terdapat pada kalimat 1 yaitu “anginnya juga tidak terlalu kencang”. Data 

(1) seharusnya pada kata “anginnya”, huruf “a” menggunakan huruf kapital, 

karena huruf kapital dipakai sebagai sebagai huruf pertama sebuah kata pada awal 

penulisan suatu kalimat 

3.2.2 Kesalahan Pilihan Kata 

Kesalahan pilihan kata adalah kekeliruan terhadap bahasa yang diucapkan atau 

dituliskan baik itu morfem tunggal maupun morfem gabungan. Kesalahan pilihan 

kata tersebut dapat diperbaiki sehingga menjadi kata yang sempurna atau baku. 

Adapun bentuk kesalahan dalam pilihan kata pada teks deskripsi siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Mojolaban adalah sebagai berikut: 

 

(2) Pantai Parangtritis terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini 

sangat indah dan pemandangannya cukup bagus 

 

Pantai Parangtritis terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini 

sangat indah dan pemandangannya sangat bagus 

 

Data (2) terdapat ketidaksesuaian pemilihan kata. Ketidaksesuaian dalam 

pemilihan kata terdapat pada kata “cukup”, yang tidak sesuai dengan kalimat awal 

pada teks deskripsi tersebut. Seharusnya kata “cukup” diganti dengan kata 

“sangat”, sehingga sesuai dengan kalimat sebelumnya.  

3.2.3 Kalimat Tidak Jelas 

Kalimat tidak jelas merupakan kalimat yang tidak dapat mewakili gagasan 

pembicara atau penulis serta tidak dapat diterima maksudnya atau arti serta 

tujuannya seperti yang dimaksud penulis atau pembicara. Adapun bentuk kalimat 

tidak jelas pada teks deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban adalah 

sebagai berikut: 

(3) Pantai Klayar adalah pantai terdapat di daerah Pacitan, Jawa Timur. 

 

Pantai Klayar adalah pantai yang terdapat di daerah Pacitan, Jawa 

Timur. 
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Data (3) terdapat kata yang kurang sehingga makna yang dikehendaki dari 

penulis menjadi tidak jelas. Pada kalimat “Pantai Klayar adalah pantai terdapat 

di daerah Pacitan, Jawa Timur” seharusnya ditambahkan kata “yang” sehingga 

makna yang diharapkan penulis dengan penulisan kalimat tersebut menjadi lebih 

jelas.  

3.2.4 Kesalahan Penggunaan Singkatan 

Singkatan merupakan sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek 

dari sebuah atau beberapa kata, disebut juga bentuk yang dipendekkan yang terdiri 

dari atas satu huruf atau lebih. Sebagai contoh kata sebagai kadang-kadang 

disingkat menjadi sbg. Bentuk kesalahan penggunaan singkatan pada teks 

deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban adalah sebagai berikut: 

(4) Angin yg sejuk dan langit yg biru mewarnakan keindahan Pantai 

Goa Cemara. 

 

Angin yang sejuk dan langit yang biru mewarnakan keindahan 

Pantai Goa Cemara. 

 

Data (4) pada kalimat di atas terdapat kesalahan penggunaan singkatan 

umum, yang terdiri atas tiga huruf atau lebih yang diikuti tanda titik. Frase umum 

dan populer lainnya yang terdiri atas tiga kata, biasanya disingkat dengan 

menghambil huruf awal pada tiap-tiap kata, digabungkan kemudian diakhiri 

dengan tanda titik. Terdapat pada penggunaan kata “yang” tidak seharusnya 

disingkat menjadi “yg”. Penggunaan kata “yang” tepat terdapat pada kalimat 

“Angin yang sejuk dan langit yang biru mewarnakan keindahan Pantai Goa 

Cemara”.  

3.2.5 Kesalahan Penggunaan Kata Ganti (-nya) 

Kata ganti kepunyaan adalah kata ganti yang digunakan sebagai pengganti 

kepemilikan. Kata ganti (-nya) ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 

Adapun bentuk kesalahan dalam penggunaan kata ganti (-nya) pada teks deskripsi 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban adalah sebagai berikut: 

(5) Di pantai itu pemandangannya sangat indah, karena pasir nya yang 

putih dan ada batu karang yang menghiasi pasir putih itu. 
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Di pantai itu pemandangannya sangat indah, karena pasirnya yang 

putih dan ada batu karang yang menghiasi pasir putih itu. 

 

Data (5) terdapat kalimat “Di pantai itu pemandangannya sangat indah, 

karena pasir nya yang putih dan ada batu karang yang menghiasi pasir putih 

itu”. Kata ganti tersebut seharusnya ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya. Pada kata “pasir nya” seharusnya digabung mejadi “pasirnya”.  

3.2.6 Kesalahan Kata Depan (di-) 

Kata depan (di-) seharusnya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali 

di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Adapun 

bentuk kesalahan kata depan (di-) pada teks deskripsi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Mojolaban adalah sebagai berikut: 

(6) Namun, dibalik keindahan pantai Parangtritis ada legenda tentang 

Nyi Loro Kidul. 

 

Namun, di balik keindahan pantai Parangtritis ada legenda tentang 

yaitu Nyi Loro Kidul. 

 

Data (6) terdapat kesalahan kata depan (di-) pada kalimat “Namun, dibalik 

keindahan pantai Parangtritis ada legenda tentang Nyi Loro Kidul”, seharusnya 

terpisah dari kata yang mengikutinya yang menerangkan tempat menjadi “di 

balik” yang terdapat pada kalimat.  

3.2.7 Kesalahan Penggunaan Kata Hubung 

Kata hubung adalah ata yang menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam 

sebuah paragraf. Kata hubung juga berarti kata tugas yang artinya 

menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dengan 

frasa, atau klausa dengan klausa. Adapun bentuk kesalahan dalam penggunaan 

kata hubung pada teks deskripsi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban adalah 

sebagai berikut: 

(7) Pantai Parangtritis adalah pantai yang indah yang terletak di Jogja. 

Pantai ini juga dikenal dengan pantai yang mistis. Karena dalam 

cerita dari masyarakat sekitar, ada wanita cantik yang memakai baju 

hijau dan mengendarai kuda. 

 

Pantai Parangtritis adalah pantai yang indah yang terletak di Jogja. 

Pantai ini juga dikenal dengan pantai yang mistis. Cerita dai 
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masyarakat sekitar, ada wanita cantik yang memakai baju hijau dan 

mengendarai kuda. 

 

Data (7) terdapat kata hubung “karena” yang terletak di awal kalimat. 

Seharusnya kata hubung “karena” berada pada kata satu dengan kata lainnya. 

yang tidak diletakkan di depan kalimat seperti kalimat “Karena dalam cerita 

masyarakat sekitar ada wanita cantik yang memakai baju hijau dan mengendarai 

kuda”. Pada teks deskripsi yang dibuat siswa terdapat suatu kata yang tidak 

sesuai, yaitu dengan menambahkan kata “karena” sebagai kata penghubung. 

Menghilangkan kata “karena dalam” justru menjadikan kalimat lebih jelas 

maknanya. 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan siswa dalam membuat teks 

deskripsi berdasarkan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Mojolaban dapat ditarik kesimpulan: 

Implementasi pembelajaran menulis teks deskripsi menggunakan media 

gambar dilakukan dengan memasukkannya dalam RPP dengan KD 4.2. 

Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek 

(sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah) 

secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan baik secara 

lisan dan tulisan. Meskipun dalam KD materi pembelajaran berupa wacana tulis 

dan lisan, namun dalam implementasi pada penelitian ini menggunakan materi 

berupa kemampuan membuat teks deskripsi berdasarkan media gambar yang 

diterapkan sebagai bahan ajar kepada peserta didik. Sumber belajar juga bukan 

wacana lisan melainkan dari kemampuan menulis teks deskripsi siswa agar 

memudahkan peneliti dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Kemampuan siswa dalam membuat teks deskripsi berdasarkan media 

gambar ditemukan 7 kesalahan dalam penggunaan diksi, bentuk kesalahan 

meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan dalam pilihatan kata, 

kalimat tidak jelas, kesalahan penggunaan singkatan, kesalahan dalam kata ganti 

(-nya), kesalahan kata depan (-di) dan kesalahan penggunaan kata hubung. 
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