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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif 

lazimnya mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Interaksi 

yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan pembelajaran dirumuskan sebelum 

pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaranya 

secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan 

pengajaran (Djamarah, 2010:19). Dengan demikian pembelajaran akan berhasil, 

demikian pula halnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang penting di dalam 

instansi pendidikan karena mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Bahasa Indonesia pada dasarnya 

memiliki empat ketrampilan dasar yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat ketrampilan berbahasa tersebut saling berkaitan erat dan tidak 

dapat di pisah-pisahkan.  

Salah satu keterampilan berbahasa yang penting adalah menulis. Menulis 

merupakan keterampilan berbahasa siswa yang diperoleh melalui kemampuan 

menyimak maupun membaca. Kenyataannya kegiatan menulis di sekolah 

menengah atas masih kurang mendapatkan perhatian yang lebih dari pendidik. 

Salah satunya adalah siswa kelas XI SMK Widya Dharma Malang pada 

kompetensi dasar menulis paragraf naratif.  
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Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat 

penting dimiliki oleh siswa. Menulis merupakan salah satu bentuk pengungkapan 

ide, gagasan, kritik, atau saran seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di 

sekelilingnya. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan menulis 

agar mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan tulisannya. Salah satu 

kompetensi menulis di SMK yang harus dikuasai oleh siswa adalah menulis 

paragraf naratif.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran keterampilan 

menulis, antara lain, faktor dari guru dan faktor dari siswa. Faktor dari guru ada 

kecenderungan guru dalam proses belajar mengajar hanya memberikan 

pembelajaran ketrampilan menulis secara teoretis, kurang pada praktik. Kalaupun 

memberikan kegiatan praktik menulis, guru hanya mengevaluasi hasil ketrampilan 

menulis siswa tetapi tidak pada pembahasan kesalahan yang di lakukan siswa 

dalam menulis kaitannya dengan pembelajaran keterampilan menulis. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia, diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran, (1) siswa tidak 

memiliki keinginan untuk menanyakan materi yang belum dipahami dalam proses 

pembelajaran termasuk dalam pembelajaran (2) siswa cenderung diam seolah-olah 

mereka sudah paham mengenai materi yang diajarkan, dan (3) siswa merasa jenuh 

dengan kegiatan belajar mengajar yang masih menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah yang digunakan oleh guru pada saat mengajar materi 

menulis paragraf naratif di SMK Widya Dharma Malang tidak banyak melibatkan 

siswa berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran dengan metode 
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ceramah seperti yang diterapkan guru dalam mengajar kompetensi menulis 

paragraf naratif tersebut tentunya kurang melibatkan siswa untuk berperan aktif. 

Dengan demikian siswa menjadi kurang terlatih atau terampil dalam menulis.  

Suasana belajar dengan menggunakan metode ceramah cenderung 

menjadikan siswa pasif karena proses kegiatan belajar mengajar berpusat pada 

guru dan bukan murid. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar 

yang dapat menumbuhkan motivasi dan kreativitas belajar siswa. Selain itu alur 

proses pembelajaran tidak harus berpusat pada guru, tetapi harus dapat 

membangun interaksi antar siswa. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan motivasi belajar dan interaksi siswa adalah pembelajaran 

kooperatif. 

Menurut Sharan, (dalam Isjoni 2009) siswa yang belajar menggunakan 

cooperative learning akan memiliki motivasi yang tinggi karena didorong dan 

didukung dari teman kelompok. Cooperative learning juga menghasilkan 

peningkatan kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan berfikir kritis, 

membentuk hubungan persahabatan menimba berbagai informasi, belajar 

menggunakan sopan-santun, meningkatkan motivasi siswa, memperbaiki sikap 

terhadap sekolah dan belajar mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta 

membantu siswa dalam menghargai pokok pikiran orang lain. 

Selain itu, dalam kegiatan belajar siswa dituntut untuk memiliki sikap 

mandiri, artinya siswa perlu memiliki kesadaran, kemauan dan motivasi dari 

dalam diri siswa untuk melakukan usaha belajar. Belajar merupakan usaha untuk 

memenuhi kebutuhan diri siswa dan bukan semata-mata tekanan guru maupun 
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pihak lain. Adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka tujuan belajar akan 

berhasil dicapai sebagaimana yang diharapkan. Kemandirian merupakan salah 

satu unsur yang penting dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. Selain hal itu, 

kemandirian ini juga akan berdampak pada tingkat pemahaman siswa dalam 

menerima pelajaran.  

Namun, berdasarkan pengamatan peneliti dapat diketahui bahwa banyak 

siswa kelas XI SMK Widya Dharma Malang yang belum mampu menulis 

paragraf naratif dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM yang 

ditetapkan oleh sekolah yaitu 7,5. Diperoleh data dari guru mata pelajaran bahwa 

dari jumlah 30 siswa yang lulus adalah sebanyak 11 siswa dengan prosentase 

36,7%. Sedangkan siswa yang tidak lulus sebanyak 19 siswa dengan prosentase 

63,3%. Oleh karena itu perlu adanya model pembelajaran baru sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraph naratif siswa. 

Salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dapat melatih 

kemandirian belajar siswa adalah Jas MPNBM (Jelajah Alam Sekitar Menulis 

Paragraf Naratif Berdasarkan Masalah). Jas MPNBM adalah metode pembelajaran 

yang mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran 

individual. Kooperatif tipe Jas MPNBM dirancang untuk mengatasi kesulitan 

belajar siswa secara individual.  

Metode Jas MPNBM didapatkan dari inspirasi mengenai pengajaran 

berbasis alam atau lingkungan. Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi 

antara individu dan lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) 
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terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap 

lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan dari individu 

berupa perubahan dari tingkah laku.  Selain itu juga dapat terjadi individu yang 

menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan,  baik yang positif maupun 

yang negatif. Hal ini menunjukkan, bahwa fungsi lingkungan merupakan faktor 

yang penting dalam proses belajar mengajar (Hamalik, 2004:194). 

Strategi pembelajaran Jas Merah dirasa cocok untuk diterapkan pada 

pembelajaran menulis paragraf naratif karena sebelumnya siswa memperoleh 

materi di dalam kelas. Namun pada kegiatan ini siswa diajak keluar ruangan untuk 

melakukan kegiatan belajar mengajar. Siswa dalam hal ini berinteraksi langsung 

kepada alam dan mencari informasi di alam sekitar. Selain itu siswa dalam hal ini 

juga melakukan diskusi bersama kelompok mengenai penulisan paragraf naratif.  

Siswa yang bersingungan langsung dengan alam akan memiliki respon dan 

mampu berpikir kreatif terhadap apa yang dilihatnya. Sisi positif lainnya adalah 

siswa mampu bersosialisasi dengan baik dengan anggota kelompok maupun 

masyarakat sekitar sekolah. Hal ini  juga akan mempengaruhi siswa dalam 

menulis paragraf naratif karena dengan bersosialisasi siswa akan memiliki 

gambaran dalam menulis paragraf naratif.  

 Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu model 

pembelajaran JAS (Jelajah Alam Sekitar) bahwa JAS sudah pernah diterapkan 

dalam pembelajaran Biologi oleh (Desi Ari Setyaningsih 2008). Secara lengkap 

penelitian yang dilakukan oleh Desi Ari Setyaningsih yaitu “Efektifitas Penerapan 

Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) dengan metode Pembelajaran Kooperatif 
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Jigsaw Pada Sub Materi Vertebrata di SMP Negeri 3 Ungaran”. Pada penelitian 

ini diperoleh hasil belajar oleh peneliti adalah adanya peningkatan atau efek dari 

model pembelajaran Jelajah Alam Sekitar dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif Jigsaw pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran.   

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu; (1) metode 

pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini yaitu pembelajaran kooperatif, 

(2) materi pokok yang diajarkan kepada siswa pada penelitian ini yaitu menulis 

paragraf naratif. (3) Tanggung jawab kelompok pada setiap anggota kelompok 

dalam memahami materi yang hasil akhirnya adalah menulis paragraf naratif. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan judul, “Peningkatan Hasil Belajar Menulis Paragraf Naratif Melalui 

Model Pembelajaran Jas MPNBM pada Siswa Kelas XI SMK Widya Dharma 

Malang Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Model pembelajaran ini pada dasarnya melibatkan siswa secara aktif 

karena proses pembelajarannya secara kelompok. Selain itu, metode ini 

mengharuskan siswa berinteraksi langsung dengan alam sekitar. Siswa dapat 

menggali inspirasi dengan cara melihat, mengamati, dan mendiskusikan mengenai 

permasalahan yang ada di alam sekitar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah penerapan model Jas MPNBM dalam meningkatkan 

menulis paragraf naratif siswa kelas XI SMK Widya Dharma Malang 

tahun ajaran 2012/2013?  

2) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar pada ketrampilan menulis 

paragraf naratif siswa kelas XI SMK Widya Dharma Malang dengan 

penggunaan model Jas MPNBM tahun ajaran 2012/2013? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mendeskripsikan penerapan model Jas MPNBM dalam meningkatkan 

hasil belajar ketrampilan menulis paragraf naratif siswa kelas XI SMK 

Widya Dharma Malang tahun ajaran 2012/2013. 

2) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar keterampilan menulis paragraf 

naratif siswa kelas XI SMK Widya Dharma Malang dengan penggunaan 

model Jas MPNBM tahun ajaran 2012/2013 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman ilmiah dan praktik pembelajaran kooperatif 

dengan model Jas MPNBM dengan tugas menulis paragraf naratif 

2) Bagi siswa  

a. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya materi menulis paragraf naratif.  

b. Menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. 
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c. Menambah keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapat, ide, dan 

melatih kemandirian belajar siswa melalui aktivitas menulis. 

3) Bagi guru 

Memperoleh pengalaman yang bervariasi dalam menerapkan model Jas 

MPNBM dengan tugas menulis paragraf naratif dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran selain 

ceramah. 

4) Bagi sekolah  

Model Jas MPNBM dapat dijadikan sebagai salah satu metode alternatif 

dalam upaya memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar. 

1.5 Definisi Operasional 

Dalam penyusunan penelitian ini untuk menghindari salah pengertian, terdapat 

beberapa istilah yang perlu didefinisikan dalam judul penelitian ini istilah yang 

dimaksud meliputi istilah berikut ini. 

1) Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara kelompok yang 

beranggota 4-6 kelompok yang dibentuk secara heterogen dan siswa dituntut 

saling bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan yang di hadapi selama 

pelajaran berlangsung (Isjoni, 2010). 

2) Kooperatif tipe Jas MPNBM adalah salah satu bentuk model pembelajaran 

pada siswa yang menekankan pada kemampuan analisis materi di alam 

sekitar. Alam sekitar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. 

Pengajaran berdasarkan alam sekitar akan membantu anak didik 

menyesuaikan dirinya dengan sekitarnya (Hamalik,  2004:194). 
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3) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

dia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang dimaksud adalah 

skor hasil tes tertulis yang di peroleh siswa pada setiap akhir siklus 

(Sudjana, 2008). 

4) Paragraf Naratif 

Paragrraf naratif adalah suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan 

suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat 

atau mengalami sendiri peristiwa itu. Unsur penting dari narasi adalah 

perbuatan atau tindakan dan waktu atau kronologi peristiwa (Keraf :2007, 

135-136). 

 

 

 


