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Diamemberikanhikmah (ilmu yang berguna)  

kepadasiapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mendapathikmahituSesungguhnyaiatelahmendapatkebajikan yang banyak.  

Dan tiadalah yang menerimaperingatanmelainkan orang- orang yang berakal”.  

(Q.S. Al-Baqarah: 269) 

 

 

 

 “Dan seandainyapohon-pohon di bumimenjadipenadanlaut 

(menjaditinta). Di tambahkankepadanyatujuhlaut (lagi) 

sesudah (kering)nya, niscayatidakakanhabis-habisnya (di 

tuliskan) kalimatAllah, 

sesungguhnyaAllahmahaperkasalagimahabijaksana”. (Q.S. Al 

Luqman : 27) 
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ABSTRAK 

 

WijiWastuti. NIM 14PSC10656. PembelajaranMenulisKarangan 

DeskripsidenganMenggunakanMediaPemandangan Indah 

(StudiEksperimenpadaSiswaKelas IV SDN I 

PucanganomKecamatanGiritontroKabupatenWonogiriTahunPelajaran 

2015/2016). 

Klaten: Program Studi Pendidikan Bahasa Program Pascasarjana Universitas 

Widya Dharma Klaten 2016. 

Penelitian ini bertujuan untukmengetahuikeefektifanmedia 

pemandanganindahdalampembelajaran menuliskarangan deskripsi padasiswakelas 

IV SDN I Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. 

Teknik pengolahan data berdasarkan statistika inferensial 

untuk menganalisis data hasil belajar siswa melalui metode Pra 

eksperimental dengan desain One Group Pretest-Posttest Design 

Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan skor yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah menggunakan Media Pemandangan Indah. Juga adanya 

perbedaan skor yang signifikan antara yang menggunakan dan yang tidak 

menggunakan MediaPemandangan Indah pada pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. Yakni, nilai rata-rata prates yang diperoleh siswa kelas eksperimen 

adalah 59,73. Skor terendah adalah 42, Skor tertinggi adalah 78. Nilai rata-

rata pascates yang diperoleh adalah 79,46.  Skor terendah adalah 70, skor 

tertinggi adalah 94. 

Disimpulkan bahwa Media Pemandangan Indah efektif dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN I Pucanganom 

Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. 

 

Kata Kunci :MenulisKaranganDeskripsi, Media Pemandangan Indah 
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ABSTRACT 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia dibekali kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dengan 

masyarakat lainnya. Kemampuan berbahasa ini dimanifestasikan ke dalam bentuk lisan 

ataupun tulis. Komunikasi dalam bentuk lisan di antaranya dilakukan melalui 

pembicaraan; berbicara. 

Uniknya, ciri utama berbahasa manusia adalah kreatif. Bahwasanya setiap 

berbahasa, sebenarnya kita berkreasi (baca: memakai) kosa kata, frase, dan kalimat baru. 

Tidak pernah satu kalimat diucapkan sama oleh penutur. Selalu ada kreasi. Maka, 

larangan berbicara akan mematikan kreativitas dan bertentangan dengan naluri manusia 

(Alwasilah, 1997: 169). 

Di sisi lain, kemampuan berbahasa bisa juga dimanifestasikan dalam bentuk tulis; 

tulisan, baik karangan fiksi ataupun nonfiksi. Tarigan (1991: 92) mengemukakan ihwal 

menulis sebagai berikut. 

Pada prinsipnya fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak 

langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan, karena memudahkan para pelajar 

berpikir. Juga dapat menolong kita berpikir kritis. Juga dapat memudahkan kita 

merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap dan 

persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi 

pengalaman. Tulisan dapat membantu kita dalam menjelaskan pikiran-pikiran kita. 

 

Di lihat dari berbagai aspek di atas, berbicara dan menulis merupakan dua aspek 

penting dalam memproduksi atau menghasilkan suatu komunikasi. Bedanya, lisan 

merupakan komunikasi langsung, sedang tulis, komunikasi tidak langsung. Karena sifat 

dari kedua kemampuan ini menghasilkan sesuatu, banyak ahli, seperti Gail E. Tompkins  
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(1991: 23) yang mengatakan bahwa berbicara dan menulis adalah kegiatan 

berbahasa yang produktif. Sedangkan mendengarkan dan membaca merupakan 

kegiatan berbahasa yang reseptif; menerima. 

Di dalam tataran pendidikan siswa tidak cukup dengan melakukan kegiatan 

yang bersifat reseptif (baca: menyimak dan membaca). Namun, untuk 

keberlangsungan dan kelancaran tugas-tugas yang mereka emban, mereka dituntut 

untuk mampu melakukan kegiatan yang bersifat produktif.  

Apalagi pada era globalisasi sekarang ini, teknologi semakin canggih, informasi 

yang masuk begitu melimpah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat cepat serta globalisasi yang dewasa ini terjadi berdampak positif dan negatif 

terhadap kehidupan masyarakat, baik kehidupan individu maupun sosial 

kemasyarakatan. Dalam konteks inilah pendidikan, khususnya pendidikan dasar, 

berperan sangat penting untuk memelihara dan melindungi norma dan nilai 

kehidupan positif yang telah ada di masyarakat suatu negara dari pengaruh negatif 

perkembangan iptek dan globalisasi. Proses pendidikan yang benar dan bermutu 

akan memberikan bekal dan kekuatan untuk memelihara "jati diri" dari pengaruh 

negatif globalisasi, bukan hanya untuk kepentingan individu peserta didik, tetapi juga 

untuk kepentingan kehidupan masyarakat dan negara yang lebih baik.  

Hal ini menuntut kita untuk mampu membendungnya, salah satunya dengan 

keterampilan menulis. Karena dengan tulisan kita dapat 'berperang' dengan berbagai 

wacana yang terus menerus digulirkan. Dengan kata lain, dalam dunia pendidikan, 

para siswa jangan hanya berperan sebagai penerima informasi saja, tetapi harus lebih 

berperan sebagai pengirim pesan. 
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Pun demikian, dengan menulis, siswa bisa mengekpresikan diri. 

Mengekspresikan  ide/gagasan, dan  menggambarkan  apa yang ada  dalam skemata 

otaknya, apa yang pernah ia lihat, dengar, dan raba sebagaimana hasil 

pengalamannya yang dapat diekspresikan melalui penggambaran jiwanya.  

Maka Kecerdasan seseorang sebenarnya dapat diukur melalui tulisan 

deskripsinya. Karena seberapa cerdas, seberapa kuat, dan seberapa akurat ia dapat 

menggambarkan dan melukiskan sebuah objek yang pernah ia lihat, dengar, dan raba 

sebagaimana hasil pengalamannya. Sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, 

dapat melihat, dapat mendengar, ataupun dapat mencium objek yang dideskripsikan. 

Bahkan kemahiran menulis deskripsi dapat digunakan dalam berbagai 

dunia/kehidupan. Aparat penegak hukum (Baca: polisi atau jaksa) ketika hendak 

mengungkap dan menangkap tersangka pelaku kriminalitas membutuhkan 

keterangan para saksi mata. Keterangan para saksi ini dapat membantu penegak hukum 

apabila mereka dapat mendeskripsikan pelaku dengan akurat. 

Untuk itu, pembudayaan menulis sejak dini merupakan sebuah keniscayaan. 

Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran sejak pendidikan bangku 

sekolah (dasar). Pendidikan dasar untuk anak dikonsepsikan sebagai pendidikan 

awal untuk setiap anak (formal atau nonformal) yang pada prinsipnya berlangsung 

dari dari usia sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekurang-kurangnya berusia 12 

sampai 15 tahun. Pendidikan dasar sebagai sebuah "paspor" yang sangat diperlukan 

individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil 

bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus 

menerus belajar (Delors, 1996). Dengan demikian, pendidikan dasar memberikan 

sebuah surat jalan yang sangat penting bagi setiap orang, tanpa kecuali   untuk   
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memasuki   kehidupan   dalam   masyarakat   setempat,   dan masyarakat dunia, 

termasuk di dalamnya lembaga satuan pendidikan. 

Namun diakui atau tidak, pembiasaan menulis ini belum menjadi budaya 

dalam masyarakat kita. Pun demikian dengan budaya menulis pada kalangan siswa 

masih rendah. Hal itu tergambar dalam pernyataan Taufiq Ismail (2007), bahwa 

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang rabun membaca dan pincang menulis. 

Berbeda dengan negara-negara maju yang bercirikan antara lain publikasi buku, jurnal, 

koran, dan barang cetak lainnya. 

Hal di atas mengindikasikan masih lemahnya pembiasaan menulis dalam proses 

pembelajaran di dalam sistem pendidikan kita hingga dewasa ini. Mengapa terjadi? 

Salah satunya disebabkan malasnya berkreativitas dalam penggunaan media dan 

metode pengajaran yang dapat merangsang siswa untuk menulis dan terlalu 

sedikitnya porsi pemberian latihan menulis. Padahal, dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia, seharusnya guru banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berlatih menulis. Sebab keterampilan menulis pada dasarnya merupakan kebiasaan 

yang harus ditanamkan. (Hilda Taba, 1990: 84 dalam Tarigan, 1992: 70).  

Berbeda dengan Graves dan Smith, Durachman (1993: 3) 

mengungkapkan beberapa hal sehubungan dengan kurangnya minat siswa dalam hal 

tulis-menulis, yaitu: 

1) Mereka   kesulitan   mengungkapkan   pendapatnya   ke  dalam   bentuk 

tulisan; 

2) Pada umumnya mereka miskin dengan bahan yang mereka tulis; 

3) Kurang memadainya kemampuan kebahasaan yang mereka kuasai; 

4) Kurangya pengetahuan akan pentingnya kaidah-kaidah menulis; 

5) Kurangnya kesadaran akan pentingnya latihan menulis. 
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Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis merasa 

perlu untuk mengadakan penelitian berupa pelatihan menulis karangan deskripsi 

dengan mengujicobakan media pembelajaran menulis yang dapat merangsang siswa 

agar mampu mengungkapkan dan menggambarkan apa yang pernah ia rasa, lihat, 

dengar, cium, dan raba hingga menjadi tulisan dekripsi. Media ini bernama, media 

Pemandangan Indah. Penelitian ini akan berusaha mengidentifikasikan media tersebut. 

Adapun inti dari penelitian ini adalah pembahasan manfaat keterlibatan media 

Pemandangan Indah dan metodologi yang diterapkan dalam pembelajaran menulis 

karangan deksripsi.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sangatlah penting karena hasil-

hasilnya akan banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan pengajaran 

bahasa Indonesia khususnya dalam peningkatan keterampilan menulis. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari paparan diatas, beberapa masalah yang dapat didentifikasi adalah: 

1. Lemahnya pembiasaan menulis dalam proses pembelajaran. 

2. Kurangnya kreativitas dalam penggunaan teknik dan metode pengajaran 

yang dapat merangsang siswa untuk menulis. 

3. Guru kurang memberi kesempatan siswa untuk berlatih menulis. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dilihat dari acuannya, Media Pemandangan Indah dapat diterapkan dalam 

berbagai aspek keterampilan berbahasa. Yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan 

menulis. Namun penelitian ini membatasi penerapan pada keterampilan menulis, 

dalam hal ini menulis karangan deskripsi. 
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D. Rumusan Masalah 

Adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan “ Bagaimana keefektifan 

Media Pemandangan Indah dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa 

kelas IV SDN I Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri? “ 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan 

Media Pemandangan Indah dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi pada 

siswa kelas IV SDN I Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Manfaat bagi keilmuan 

Secara keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan 

meningkatkan metode pengajaran/pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya 

pengajaran/pembelajaran menulis deskripsi. 

2) Manfaat bagi praktik pembelajaran 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tulisan siswa, khususnya 

menulis karangan deskripsi dan berimplikasi kepada tumbuh-kembangnya minat 

siswa yang tinggi dalam menulis. 
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BAB  V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan bab IV dapat disimpulkan;  

Menulis merupakan sebuah keterampilan berbahasa yang digunakan 

sebagai alat komunikasi tak langsung yang berfungsi untuk menuangkan 

pikiran, perasaan, gagasan, dan kemampuan penulis dalam bahasa tertulis.   

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

harus dikuasai oleh siswa. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa 

yang kemampuan menulisnya rendah. Salah satu keterampilan menulis yang 

harus dikuasai siswa adalah menulis karangan deskripsi. 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, dalam tesis ini diujicobakan 

penerapan sebuah pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media pemandangan indah (MPI). Penerapan teknik tersebut di 

dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi diharapkan dapat memperkaya 

teknik-teknik yang telah ada, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas menulis karangan deskripsi para siswa dan para peminat dunia tulis-

menulis. 

Setelah melakukan serentetan penelitian dengan metode eksperimen dan 

dengan desain One Group Pretest-Posttest Design, dengan membandingkan 

perbedaan hasil uji prates dan pascates kelas eksperimen setelah diberikan 
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perlakuan MPI, dan dibandingkan dengan perbedaan hasil uji prates dan 

pascates kelas ekperimen, disimpulkan bahwa Media Pemandangan Indah 

dapat mengetahui keefektifan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

siswa kelas IV SDN I Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya keefektifan yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah menggunakan MPI dan adanya kenaikan skor yang 

signifikan antara yang menggunakan dan yang tidak menggunakan Media 

Pemandangan Indah pada tulisan deskripsi siswa kelas IV SDN I Pucanganom 

Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Yakni, nilai rata-rata prates yang 

diperoleh siswa kelas eksperimen adalah 59,73. Skor terendah adalah 42 dan 

skor tertinggi adalah 78. Nilai rata-rata pascates yang diperoleh adalah 

79,46. Skor terendah adalah 70, skor tertinggi adalah 94. 

Adapun berdasarkan hasil uji perbedaan dua rata-rata diperoleh t 

hitung > t table, rata-rata nilai pretes dan pascates kelas eksperimen. Pada 

tabel t dengan (tingkat  kepercayaan  99,5%).  Harga  t  untuk d.b  29  

menunjukkan angka 2,76. Dari perhitungan statistik diperoleh t = 15,91. 

Karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak yang artinya terdapat perbedaan 

yang signifikan antara nilai pretes dan postes kelas eksperimen.  

Berdasarkan hasil uji perbedaan dua rata-rata diperoleh t hitung > t 

table, rata-rata nilai pretes dan pascates kelas kontrol. Pada tabel t dengan (tingkat 

kepercayaan 99,5%). Harga t untuk d.b 29 menunjukkan angka 2,76. Dari 

perhitungan statistik diperoleh t = 2,07. Karena t hitung < t tabel maka Ho 
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ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretes 

dan postes kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil uji perbedaan dua rata-rata diperoleh t hitung > t 

table, signifikasi perbedaan perubahan skor (prates-pascates) kedua kelas. 

Pada tabel t dengan (tingkat kepercayaan 99,5%). Harga t untuk d.b 29  

menunjukkan angka 2,76. Dari perhitungan statistik diperoleh t = 8,39.   

Karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

perhitungan statistic ini mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan 

antara kemampuan siswa kelas eksperimen dengan kemampuan siswa kelas 

kontrol dalam menulis karangan deskripsi.  

Begitu pula tanggapan dari responden, baik guru maupun siswa, dapat 

disimpulkan guru dan hampir semua siswa menyatakan bahwa pembelajaran 

menulis deskripsi dengan MPI sudah baik dan bisa diterima oleh mereka.  

B. Implikasi  

            Setelah berhasil dalam penarikan kesimpulan dari penelitian ini, maka 

terdapat berbagai implikasi yang penting untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. Berbagai implikasi tersebut antara lain: 

1. Dalam proses pembelajaran menulis karangan deskripsi, siswa diposisikan 

sebagai subjek didik bukannya menjadi objek didik sehingga proses 

pembelajarannya akan nampak lebih hidup dan menimbulkan gairah dengan  

rasa senang serta hasilnya lebih optimal. Sedangkan guru berperan sebagai 
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fasilitator, pengarah, dan pembimbing dalam pembelajaran sehingga siswa 

terbiasa untuk belajar mandiri.  

2. Pada proses selanjutnya siswa senantiasa mampu mengembangkan 

kemampuannya dalam menulis karangan deskripsi dengan Media Pemandangan 

Indah berdasarkan pengalaman langsung, sehingga tercipta daya cipta bersastra 

terutama menulis deskripsi. Siswa dapat membuat karangan deskripsi secara 

baik dalam suasana spontanitas berdasarkan pengalamannya.  

3. Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, secara efektif dapat 

mengarahkan siswa pada penguasaan beberapa ranah tujuan pembelajaran baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  

4. Sebagai alat pengukuran keberhasilan dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi, guru selalu mengadakan penilaian dalam kegiatan sehingga dapat 

secara langsung mengetahui perkembangannya. Penilaian senantiasa dilakukan 

sejak awal kegiatan, selama proses dalam pembelajaran, dan pada akhir kegiatan 

sehingga dapat mengetahui di mana kelebihan dan di mana kekurangannya. Jika 

ada kelebihan berarti digunakan untuk contoh dan pedoman pada proses 

berikutnya, sedangkan kekurangan dijadikan suatu cambuk pemacu dalam 

refleksinya guna mengadakan pembenahan dan perbaikan. Mengenai jenis, 

bentuk, dan teknik dalam penilaian tentunya tidaklah monoton namun harus 

selalu disesuaikan dengan materi maupun unsur kepentingan dalam suatu 

kegiatan. Alat atau instrumen yang diperlukan dalam penilaian telah tersedia dan 

mudah cara mendapatkannya, disesuaikan dengan tingkat perkembangan subjek 
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didiknya, selalu bertautan dengan materi yang ditekankannya  sehingga tidak 

menemui kesulitan dalam pelaksanaannya.  

5. Penekanan pembelajarannya adalah menulis karangan deskripsi, namun 

kegiatannya tidak dapat terlepaskan dengan mendengarkan/menyimak, 

membaca, dan berbicara. Keempat hal ini merupakan tema kegiatan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang senantiasa berkait tidak dapat dipisah-

pisahkan, saling menopang dan mengisi atas kebutuhannya untuk saling 

melengkapi dan mempertajam pemahamannya. Mengingat ada  keterkaitannya, 

maka dalam memberikan penghargaan nilai pun tidak hanya pada unsur hasil 

karya penulisannya saja melainkan perlu dipertimbangkan segi daya simak, daya 

membaca, serta kamampuan dalam berbicaranya. 

6. Hasil pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN I 

Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri sudah optimal. Hal ini 

terbukti dengan adanya fakta bahwa secara keseluruhan siswa telah mencapai 

nilai tuntas dalam hasil pembelajarannya. Problematika tersebut menuntut guru 

untuk mengubah arah orientasi pancapaian tujuan pembalajaran menulis 

karangan deskripsi dalam konteks secara teoretis maupun praktis. Guru pada 

sekolah dasar pada umumnya adalah guru kelas, sehingga tingkat pemahaman, 

keahlian, dan kompetensinya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia terutama 

pada kompetensi dasar menulis karangan deskripsi.  

7. Para guru kelas pada Sekolah Dasar berupaya untuk meningkatkan mutu 

profesionalitasnya, sehingga mampu memenuhi segala tuntutan profesinya yang 
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dapat menghantarkan ke arah keberhasilan peserta didik. Terkait dengan hal ini 

diperlukan adanya revitalisasi kegiatan Kelompok Kerja Guru yang dapat 

mewujudkan peningkatan mutu guru dalam tugas profesinya. Pemberdayaan 

Kelompok Kerja Guru pada akhir-akhir ini dipandang lesu, yang terbukti di 

mana-mana tempat kegiatannya masih kurang maksimal. Kurang maksimalnya 

kegiatan disebabkan oleh kurangnya program yang baik, jelas, rasa tanggung 

jawabnya masih rendah, proaktif dalam partisipasinya relatif kurang, daya 

dukung dari pihak terkait masih kurang, serta masih minimnya dana yang 

dialokasikan pada kegiatan ini. Seandainya hal tersebut dapat teratasi maka 

sangat mungkin adanya peningkatan mutu profesional sehingga hasil 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya menulis karangan deskripsi dapat 

meningkat, demikian pula pada mata pelajaran lain untuk konsep atau tema yang 

berbeda.  

8. Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Kebijakan memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya, kemudahan dalam perizinan, bantuan yang layak, serta 

fasilitas yang cukup untuk memberikan daya dukung keberhasilan para guru 

dalam upaya meningkatkan kualitas profesionalnya. Dengan demikian 

diharapkan mampu dalam menangkis segala permasalahan yang dihadapi guru 

dan siswa untuk merealisasikan tujuan pendidikan baik secara nasional, 

institusional, kurikuler, maupun instruksional khususnya pada SD N I 

Pucanganom Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri.  
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9. Para guru yang masih aktif dan memungkinkan telah mengadakan studi lanjut 

guna meningkatkan profesionalitasnya, baik dengan swadaya maupun adanya 

subsidi pemerintah dalam pembiayaannya. Spesifikasi bidang keilmuannya 

digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pada mata pelajaran 

spesialnya, tanpa mengesampingkan mata pelajaran yang lain. 

10. Seluruh warga masyarakat menaruh rasa kepeduliannya terhadap kemajuan di 

bidang pendidikan sehingga akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan secara umum, dan khususnya SDN I 

Pucanganom. 

C. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan 

tertuang dalam tesis ini, untuk itu penulis menyarankan/merekomendasikan:  

1. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki MPI, seyogianya para pengajar 

mencoba    mempraktikkan    pembelajaran   MPI   di   kelas-kelas dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

2. Selain dalam proses pembelajaran di sekolah, secara individu pun MPI 

dapat dilakukan. Untuk itu bagi siapa pun yang memiliki minat dalam 

dunia   tulis-menulis   (khususnya   menulis  karangan deskripsi)   dan   

bermaksud mengembangkan/meningkatkan keterampilannya itu, 

dianjurkan untuk mempraktikkan teknik MPI. 

3. Pada penelitian ini, jenis tulisan yang dijadikan objek penelitian adalah 

tulisan deskipsi, perlu diteliti lebih lanjut,   apakah MPI bisa digunakan 
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dalam pembelajaran keterampilan menulis lainnya atau tidak. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembelajaran menulis  

karangan deskripsi dengan menggunakan teknik pembelajaran yang 

kreatif lainnya. 
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