
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Dasar Negeri Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon Kabupaten 

Malang merupakan pedidikan formal yang didirikan pemerintah dan tempat 

diselenggarakanya pendidikan khususnya bagi warga di kecamatan Kasembon,  

pada dasarnya tujuan Pendidikan  Menurut Oemar Hamalik dalam 

(Sulistyaningsih, 2010 : 1) mengungkapkan bahwa taksonomi pendidikan 

digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Taksonomi 

tujuan tersebut terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh 

karena itu dalam mengajar pada bidang studi apapun guru harus berupaya 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap anak didik, sebab 

ketiga aspek tersebut merupakan pembentuk kepribadian individu. 

Upaya untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD yaitu 

dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Ketrampilan berbahasa mempunyai 

empat komponen yaitu ketrampilan menyimak, ketrampilan berbicara, 

ketrampilan membaca dan ketrampilan menulis (Tarigan, 2008 : 1). Terampilnya 

siswa dalam Bahasa Indonesia khususnya kegiatan menulis akan memberikan 

dampak yang positif terhadap diri siswa itu sendiri, baik dalam segi 

mengembangkan pikiran mereka maupun untuk bekal mereka dalam menuju 

dunia pendidikan selanjutnya bahkan dunia pekerjaan. Sehingga menulis selalu 

diajarkan disetiap sekolah dan tidak hanya pada pelajaran Bahasa Indonesia saja 

melainkan disetiap pelajaran siswa juga dapat melakukan keterampilan menulis 

(Widyaningsih, 2014 : 3). 
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Menulis karangan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami, Tetapi tidak semua siswa mampu menulis karangan 

(Sulistyaningsih,2010 : 2). Kurang mampunya siswa dalam menulis karangan 

dapat dipengaruhi oleh kurang minatnya siswa dalam menulis dan kurang 

pahamnya siswa terhadap materi yang telah dijelaskan oleh guru. Menurut 

Tarigan lima jenis karangan yakni argumentasi, persuasi, eksposisi, narasi dan 

deskripsi. Salah satu dari kelima jenis itu yaitu karangan deskripsi. Karangan 

deskripsi adalah tulisan atau karangan yang mengajak para pembaca bersama-

sama menikmati, merasakan memahami dengan sebaik-baiknya beberapa objek 

(sasaran, maksud), adegan, kegiatan, ruang (pribadi, oknum) atau suasana hati 

yang telah dialami penulis Tarigan dalam ( Selviana, 2012:5 ). 

Salah satu kesulitan siswa adalah menulis karangan, Pembelajaran menulis 

sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius di sekolah-sekolah. Rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya 

adalah rendahnya peran guru dalam membina siswa agar terampil dalam menulis. 

Pembelajaran menulis yang seharusnya membina para siswa untuk berlatih 

mengemukakan gagasan masih belum secara optimal dikembangkan dan bahkan 

dianggap sebagai pembelajaran yang menyenangkan bagi guru, sebab selama 

siswa menulis guru bisa bersantai di dalam ruang kelas bahkan meninggalkan 

ruang kelas untuk berbicara dengan guru lain di kantor (Widyaningsih, 2014 : 1) 

Kondisi ini diperparah dengan kebiasaan guru tidak memberikan penilaian 

secara tepat kepada siswa dalam hal menulis. Hasil tulisan siswa hanya dinilai dari 

jumlah paragraf yang dihasilkan dan kerapian tulisan. Penilaian yang demikian 
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jelas bukanlah sebuah penilaian yang berfungsi membangun kemampuan menulis 

siswa bahkan sebaliknya bisa menghancurkan kemampuan siswa dalam menulis 

(Widyaningsih, 2014 : 1 ) 

Berdasarkan observasi dan wawancara pada tanggal 6 Juni 2015 dilakukan 

dengan guru kelas 5 di SDN Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon Kabupaten 

Malang yaitu proses pembelajaran masih  monoton. Hal ini terlihat dari cara guru 

mengajar di kelas yang masih menggunakan media gambar yang sulit untuk 

dipahami siswa, sehingga siswa mudah bosan dan membuat kelas menjadi ramai 

serta kurang aktif dan kreatif, terbukti dari hasil ulangan harian siswa yang masih 

banyak di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh 

pihak sekolah yaitu sebesar 70. Nilai siswa yang diperoleh pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi menulis deskripsi, diketahui 

sebesar 45% atau 9 siswa yang sudah tuntas dan 55% atau 11 siswa dari 20 siswa 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan 

sekolahan. Penyebab belum tuntasnya nilai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas V SDN Wonoagung 2 adalah faktor dari siswa dan guru. 

Faktor dari siswa sendiri yaitu kurangnya berdiskusi dengan teman sebaya jika 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kurang berani bertanya pada gurunya, 

pengelolaan kelas yang kurang mendukung proses belajar mengajar, siswa terlihat 

pasif saat pembelajaran berlangsung. Faktor dari guru yaitu penyampaian materi 

pembelajaran yang kurang inovatif, guru tidak menggunakan metode ataupun 

strategi pembelajaran, dan guru kurang melibatkan siswa dalam menyimpulkan 

materi pelajaran saat kegiatan pembelajaran berakhir.  
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Strategi pembelajaran yang ada pada saat ini belum digunakan dalam proses 

pembelajaran di SDN Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 

Padahal strategi pembelajaran saat ini sangatlah menunjang dalam proses 

pembelajaran salah satunya Bahasa Indonesia, khususnya pada siswa SD. Akibat 

dari kurangnya inovasi guru dalam menggunakan strategi pembelajaran adalah 

siswa menjadi kurang aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, diduga proses pembelajaran selama ini berjalan 

kurang efektif sehingga peneliti berusaha memberikan alternatif solusi dalam 

meningkatkan aktivitas dan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa 

diperlukan penggunaan strategi yang dapat mengaktifkan siswa, sehingga 

diharapkan siswa memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik dan yang 

pastinya berimbas terhadap hasil belajar dan kesulitan dalam menulis karangan. 

Salah satu strategi yang digunakan adalah strategi peta pikiran atau mind 

mapping. 

Menurut (Shoimin, 2014 : 105 ) Mind mapping atau Peta pikiran adalah teknik 

pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis 

lainya untuk membentuk kesan. Sistem mind mapping mempunyai banyak 

keunggulan yang di antarnya. siswa dapat memecahkan atau menyelesaikan soal-

soal pemecahan masalah, siswa berpatisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan 

sering mengekspresikan idenya, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam 

memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan. Oleh karena itu strategi peta pikiran 

(mind mapping) ini akan sangat membantu memudahkan siswa dalam proses 

pembelajaran terutama digunakan dalam menulis karangan. 
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Atas dasar inilah penelitian ini berjudul “ Penerapan Strategi Peta Pikiran 

(Mind Mapping) untuk Meningkatkan Ketrampilan Menulis Karangan pada Siswa 

Kelas V SD Negeri  Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana penerapan strategi Mind Mapping untuk meningkatkan 

ketrampilan menulis karangan pada siswa kelas V SD Negeri  Wonoagung 2 

Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 

b. Bagaimana peningkatan ketrampilan menulis karangan siswa kelas V SD 

Negeri  Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang melalui 

strategi Mind Mapping. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan ketrampilan menulis 

karangan dengan strategi Mind Mapping pada siswa kelas V SD Negeri  

Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. 

b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peningkatan ketrampilan menulis 

karangan siswa kelas V SD Negeri  Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon 

Kabupaten Malang melalui strategi Mind Mapping. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini di harapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak yang terlibat dalam penelitian. Manfaat dari penelitian ini 

sebagai berikut :  

Manfaat Teoritis yaitu : Berharap bisa digunakan sebagai Strategi alternatif 

dalam pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan materi menulis 

deskripsi, dan menambah wawasan baru pengembangan teori menulis deskripsi 

dengan strategi mind mapping.  

Manfaat praktis yaitu : hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan inovasi 

pembelajaran khususnya bagi peneliti, guru, siswa, dan sekolah yaitu bagi peneliti 

dapat memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan strategi Mind Mapping, 

sebagai bahan masukan dalam upaya memperbaiki dan memperlancar kegiatan 

pembelajaran, sebagai motivator untuk selalu aktif, kreatif dan inovatif dalam 

mencari suatu media dan strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

menemukan solusi permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran bahasa 

Indonesia.  

Bagi guru untuk meningkatkan kreatifitas dan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas mengajar serta dapat lebih memperdayakan kemampuan 

berfikir siswa, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pembelajaran di 

sekolah dasar khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, mengembangkan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi bahasa Indonesia, hasil dari 

temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh strategi Mind 

Mapping dalam pembelajaran bahasa Indonesia oleh guru kelas. 
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Bagi siswa yaitu Kesalahan yang terjadi dalam pelajaran dapat segera 

diketahui, dianalisis dan diperbaiki, prestasi dan motivasi belajar siswa dapat di 

tingkatkan, meningkatkan pemahaman siswa pada materi menulis karangan yang 

sesuai ejaan dan bagi sekolah yaitu sebagai penentu kebijakan dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia, menambah acuan refrensi bagi guru-guru di sekolahan tersebut. 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian pada “Penerapan Strategi 

Mind Mapping untuk Meningkatkan Ketrampilan Menulis Karangan pada Siswa 

Kelas V SD Negeri Wonoagung 2 Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”. 

Penelitian ini dilakukan pada kelas V dengan siswa yang berjumlah 20 siswa, 

yang terdiri dari siswa laki – laki sejumlah 12 siswa dan siswa perempuan 

sejumlah 8 siswa. Proses belajar mengajar yang akan diteliti pada Standar 

kompetensi 4. Mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman 

secara tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog tertulis. 


