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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi pelajaran 

yang sangat penting di sekolah. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah 

agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta 

dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan 

berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar (Akhadiah 1991: 1). Bila 

dicermati pembelajaaran Bahasa Indonesia SD merupakan  pembelajaran yang 

paling utama. Dikatakan demikian karena dengan bahasa siswa dapat menimba 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta berbagai informasi yang disampaikan oleh 

guru. Guru sebagai pelaksana dan  pengelola pembelajaran di sekolah dituntut 

untuk dapat merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aspek-aspek yang 

tercakup dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Untuk mencapai kompetensi hasil belajar Bahasa Indonesia telah 

dirumuskan secara nasional, maka pembelajaran Bahasa Indonesia dikembangkan 

melalui empat aspek keterampilan utama Bahasa Indonesia. Dijelaskan (Churiyah, 

2009:14-15) empat aspek keterampilan Bahasa Indonesia yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca dan  menulis. Dalam merancang  pembelajaran Bahasa 

Indonesia  di SD, perlu dicermati fungsi dari keempat aspek utama dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Karena melalui empat aspek tersebut, seseorang 

dapat menyerap semua informasi dan seterusnya seseorang dapat menyampaikan 
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hasil pikiran, pemahamanya kepada orang lain melalui kemampuan berbicara 

secara lisan ataupun menulis dalam berbagai bentuk tulisan. 

Dari keempat aspek dalam pembelajaran bahasa Indonesia begitu penting 

untuk dibahas, namun peneliti hanya akan membahas aspek yang keempat yaitu 

menulis. Keterampilan menulis ini sangat penting untuk dikembangkan karena 

media tulis merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Mengingat bahwa keterampilan menulis ini sangat penting maka seorang guru 

harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat agar siswa memiliki keterampilan 

dan kemampuan menulis yang baik.

Aktifitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan 

keterampilan berbahasa paling akhir dikuasai dalam pelajaran bahasa setelah 

kemampuan mendengar, berbicara, dan membaca. Dibanding kemampuan 

berbahasa yang lain, kemampuan  menulis lebih sulit dikuasai (Burhan, 1988 : 

270). Dibutuhkan proses belajar mengajar yang panjang agar setiap orang 

mempunyai kemampuan menulis. Untuk dapat menulis huruf siswa harus berlatih 

dari cara memegang pensil, menggerakkan tangan, dan memahami setiap huruf 

sampai dapat menuliskannya dengan benar. Proses belajar menulis ini harus 

dilaksanakan setelah siswa mampu mengenal huruf-huruf yang telah dipelajari.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 3 

Agustus 2013 kepada guru kelas IV SDN Tulungrejo 5 mengungkapkan bahwa 

kemampuan menulis siswa masih rendah disebabkan karena siswa  kurang mampu 

menuangkan ide, kurangnya motivasi dalam pembelajaran menulis, kurang 

terfokusnya latihan menulis dan kurangnya pengalaman dan pengetahuan siswa 

dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu penyebab masih rendahnya 
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produksi menulis siswa. Untuk membuktikan kebenaran dari hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan guru kelas IV SDN Tulungrejo 5 maka peneliti 

melaksanakan observasi terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada 

materi menulis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SDN Tulungrejo 5 ditemukan beberapa 

permasalahan yang perlu dibenahi, yaitu guru sebelum melaksnakan pembelajaran 

tidak menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, media maupun sumber 

belajar. Pelaksanaan pembelajaran sebagian besar waktu  masih didominasi 

kegiatan menyampaikan materi oleh guru sementara siswa hanya memperhatikan 

dan menerimanya,  sehingga tidak memberdayakan siswa. Pada saat siswa dilatih 

menulis kalimat petunjuk, siswa lebih mementingkan panjang kalimat dibanding 

kualitas kalimat. Siswa tidak memperhatikan kejelasan isi kalimat yang disusun. 

Dari hasil tes awal pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis petunjuk 

melakukan sesuatu dengan  KKM 70, diketahui perolehan siswa yang berhasil 

mencapai KKM 42,85%, sebanyak 57,14% masih dibawah KKM.

Mengingat pentingnya kemampuan menulis ini untuk dikembangkan, 

maka pembelajaran  menulis ini harus dibina dengan sebaik mungkin sejak dini. 

Pemahaman siswa tentang segala hal yang berkaitan dengan menulis perlu 

disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan 

kejiwaan siswa. Guru harus berusaha melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajaran. Dengan menciptakan pembelajaran yang tepat yaitu pembelajaran 

yang dalam prosesnya terjadi peran aktif  dan positif dari siswa, dengan demikian 

tujuan pembelajaran akan tercapai. Oleh karena itu, peneliti akan berupaya untuk 

menerapkan pendekatan kontekstual atau CTL (Contekstual Teaching and 
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Learning) untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5 

dalam pembelajaran menulis terutama pada materi menulis petunjuk melakukan 

sesuatu.

Alasan peneliti memilih pendekatan kontekstual karena pendekatan 

kontekstual cocok untuk diterapkan dalam mata pelajaran apapun dan konsep 

pembelajaran kontekstual membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata. Dengan demikian, mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan  penerapan dalam kehidupan 

sebagai anggota keluarg dan masyarakat dengan melibatkaan tujuh komponen 

utama pendekatan kontekstual, yaitu:  kontruktivisme (constructivism) bertanya

(questioning), menyelidiki (inquiry), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling), refleksi (reflection) dan selain itu guru menerapkan  

penilaian sebenarnya (authentic assessment) dalam proses pembelajaran (Amri, 

2010:21). Dengan konsep tersebut maka,  proses pembelajaran daat berlangsung 

secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan hanya 

transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Peningkatan kemampuan menulis melalui pendekatan kontekstual pada 

siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5 diharapkan dapat mengatasi kesulitan siswa 

dalam menulis petunjuk melakukan sesuatu. Perlu disadari, kegiatan belajar 

mengajar tidak semudah yang dibayangkan, perlu adanya interaksi secara 

emosional antara guru dengan siswa. Guru seharusnya memasuki dunia siswa 

dalam pembelajaran sehari-hari. Hal tersebut dapat dijalankan secara konsisten 

dengan cara mengaitkan antara materi pembelajaran dengan pengalaman dari 

kehidupan secara nyata. 
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Pemodelan merupakan salah satu komponen pendekatan kontekstual yang

mempunyai peranan penting dalam pembelajaran keterampilan menulis. Kegiatan 

pemberian objek atau sebuah model dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran dalam mempermudah 

menuangkan gagasan. Artinya, ada model yang diamati oleh siswa. Dalam 

pembelajaran tersebut, dihadirkan beberapa model petunjuk melakukan sesuatu 

yang bersumber dari aktifitas sehari-hari yang disusun oleh penulis dalam bentuk 

media visual. 

Untuk melaksanakan pembelajaran menulis di sekolah dasar, setiap guru 

dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran secara tepat. Adapun tujuan dari pengajaran Bahasa 

Indonesia di SD yang tercantum dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah pada butir 1 dan 3 adalah bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. 2) Memahami bahasa 

Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan

Dalam materi Standar Kompetensi pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 

4 semester satu dan dua dalam aspek keterampilan menulis siswa harus mampu 

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk

percakapan, petunjuk, cerita, surat, karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

Salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah menulis petunjuk 

untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu dengan

bahasa yang baik dan benar .
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Berdasarkan ilustrasi di atas, peneliti berpendapat penelitian ini penting 

dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam 

menulis dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun judul penelitian 

ini adalah Peningkatan Kemampuan Menulis Siswa Kelas IV SDN 

Tulungrejo 5 Kota Batu melalui Pendekatan Kontekstual.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut.

1) Bagaimana penerapan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan 

kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu yang dilakukan 

terhadap siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5 ?

2) Bagaimana hasil penerapan pendekatan kontekstual dalam 

meningkatkan kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu yang 

dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5 ?

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Mendeskripsikan pelaksanaan penelitian tindakan kelas melalui

pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis  

petunjuk melakukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa kelas 

IV SDN Tulungrejo 5.

2) Mengetahui hasil penelitian tindakan kelas melalui pendekatan 

kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis petunjuk 
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melakukan sesuatu yang dilakukan terhadap kelas IV SDN 

Tulungrejo 5.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Guru

Meningkatkan pengetahuan serta pengalaman guru tentang 

penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis. Di 

samping itu, guru dapat mengetahui pendekatan pembelajaran yang 

tepat untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. 

2) Bagi Siswa

Pendekatan kontekstual membuat siswa belajar menggunakan 

keterampilan berpikir kritis. Siswa tidak hanya sekedar menghafal 

materi, tetapi siswa dapat berperan sebagai subjek aktif dalam 

proses belajar, sehingga memiliki kemampuan untuk 

mengkontruksikan pengetahuan yang dibentuk mereka sendiri. 

Pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan semangat dan 

kesungguhan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

3) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, memberikan 

motivasi, ide dan gagasan di bidang penelitian. Terutama dalam 

pembelajaran menulis dengan menggunakan  pendekatan 

kontekstual.
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1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah bertujuan untuk memberi batasan pengertian terhadap 

istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan persepsi yang 

berlainan, menyamakan pandangan penulis dan pembaca. Berikut ini dijelaskan 

definisi operasionalnya.

1) Kemampuan Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan

suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan

aksara. Menulis biasa dilakukan pada kertas dengan menggunakan

alat-alat seperti pena atau pensil (Alek, 2010:106).

2) Petunjuk Melakukan Sesuatu merupakan panduan bagi seseorang 

untuk melakukan sesuatu yang diinginkan (Warsidi 2008:6).

3) Penerapan pendekatan kontekstual yang dimaksud adalah guru 

membimbing siswa agar mampu membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran 

yaitu: kontruktivisme (constructivism) bertanya (questioning), 

menyelidiki (inquiry), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling), refleksi (reflection) dan selain itu guru 

menerapkan  penilaian sebenarnya (authentic assessment) dalam 

proses pembelajaran (Amri, 2010:21).
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PENDAHULUAN



1.1  Latar Belakang Masalah

	Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi pelajaran yang sangat penting di sekolah. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar (Akhadiah 1991: 1). Bila dicermati pembelajaaran Bahasa Indonesia SD merupakan  pembelajaran yang paling utama. Dikatakan demikian karena dengan bahasa siswa dapat menimba ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta berbagai informasi yang disampaikan oleh guru. Guru sebagai pelaksana dan  pengelola pembelajaran di sekolah dituntut untuk dapat merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aspek-aspek yang tercakup dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

	Untuk mencapai kompetensi hasil belajar Bahasa Indonesia telah dirumuskan secara nasional, maka pembelajaran Bahasa Indonesia dikembangkan melalui empat aspek keterampilan utama Bahasa Indonesia. Dijelaskan (Churiyah, 2009:14-15) empat aspek keterampilan Bahasa Indonesia yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan  menulis. Dalam merancang  pembelajaran Bahasa Indonesia  di SD, perlu dicermati fungsi dari keempat aspek utama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Karena melalui empat aspek tersebut, seseorang dapat menyerap semua informasi dan seterusnya seseorang dapat menyampaikan hasil pikiran, pemahamanya kepada orang lain melalui kemampuan berbicara secara lisan ataupun menulis dalam berbagai bentuk tulisan. 

Dari keempat aspek dalam pembelajaran bahasa Indonesia begitu penting untuk dibahas, namun peneliti hanya akan membahas aspek yang keempat yaitu menulis. Keterampilan menulis ini sangat penting untuk dikembangkan karena media tulis merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat bahwa keterampilan menulis ini sangat penting maka seorang guru harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat agar siswa memiliki keterampilan dan kemampuan menulis yang baik.

Aktifitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa paling akhir dikuasai dalam pelajaran bahasa setelah kemampuan mendengar, berbicara, dan membaca. Dibanding kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan  menulis lebih sulit dikuasai (Burhan, 1988 : 270). Dibutuhkan proses belajar mengajar yang panjang agar setiap orang mempunyai kemampuan menulis. Untuk dapat menulis huruf siswa harus berlatih dari cara memegang pensil, menggerakkan tangan, dan memahami setiap huruf sampai dapat menuliskannya dengan benar. Proses belajar menulis ini harus dilaksanakan setelah siswa mampu mengenal huruf-huruf yang telah dipelajari.

	Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 3 Agustus 2013 kepada guru kelas IV SDN Tulungrejo 5 mengungkapkan bahwa kemampuan menulis siswa masih rendah disebabkan karena siswa  kurang mampu menuangkan ide, kurangnya motivasi dalam pembelajaran menulis, kurang terfokusnya latihan menulis dan kurangnya pengalaman dan pengetahuan siswa dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu penyebab masih rendahnya produksi menulis siswa. Untuk membuktikan kebenaran dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas IV SDN Tulungrejo 5 maka peneliti melaksanakan observasi terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi menulis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SDN Tulungrejo 5 ditemukan beberapa permasalahan yang perlu dibenahi, yaitu guru sebelum melaksnakan pembelajaran tidak menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, media maupun sumber belajar. Pelaksanaan pembelajaran sebagian besar waktu  masih didominasi kegiatan menyampaikan materi oleh guru sementara siswa hanya memperhatikan dan menerimanya,  sehingga tidak memberdayakan siswa. Pada saat siswa dilatih menulis kalimat petunjuk, siswa lebih mementingkan panjang kalimat dibanding kualitas kalimat. Siswa tidak memperhatikan kejelasan isi kalimat yang disusun. Dari hasil tes awal pembelajaran Bahasa  Indonesia pada materi menulis petunjuk melakukan sesuatu dengan  KKM 70, diketahui perolehan siswa yang berhasil mencapai KKM 42,85%, sebanyak 57,14% masih dibawah KKM.

	Mengingat pentingnya kemampuan menulis ini untuk dikembangkan, maka pembelajaran  menulis ini harus dibina dengan sebaik mungkin sejak dini. Pemahaman siswa tentang segala hal yang berkaitan dengan menulis perlu disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan siswa. Guru harus berusaha melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Dengan menciptakan pembelajaran yang tepat yaitu pembelajaran yang dalam prosesnya terjadi peran aktif  dan positif dari siswa, dengan demikian tujuan pembelajaran akan tercapai. Oleh karena itu, peneliti akan berupaya untuk menerapkan pendekatan kontekstual atau CTL (Contekstual Teaching and Learning) untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5 dalam pembelajaran menulis terutama pada materi menulis petunjuk melakukan sesuatu.

	Alasan peneliti memilih pendekatan kontekstual karena pendekatan kontekstual cocok untuk diterapkan dalam mata pelajaran apapun dan  konsep pembelajaran kontekstual membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Dengan demikian, mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan  penerapan dalam kehidupan sebagai anggota keluarg dan masyarakat dengan melibatkaan tujuh komponen utama pendekatan kontekstual, yaitu:  kontruktivisme (constructivism) bertanya (questioning), menyelidiki (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection) dan selain itu guru menerapkan  penilaian sebenarnya (authentic assessment) dalam proses pembelajaran (Amri, 2010:21). Dengan konsep tersebut maka,  proses pembelajaran daat berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 
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Untuk melaksanakan pembelajaran menulis di sekolah dasar, setiap guru dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara tepat. Adapun tujuan dari pengajaran Bahasa Indonesia di SD yang tercantum dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada butir 1 dan 3 adalah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. 2) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan

Dalam materi Standar Kompetensi pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 semester satu dan dua dalam aspek keterampilan menulis siswa harus mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk percakapan, petunjuk, cerita, surat, karangan, pengumuman, dan pantun anak. Salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa adalah menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu dengan bahasa yang baik dan benar .

Berdasarkan ilustrasi di atas, peneliti berpendapat penelitian ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan siswa dalam menulis dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun judul penelitian ini adalah Peningkatan Kemampuan Menulis Siswa Kelas IV SDN Tulungrejo 5 Kota Batu melalui Pendekatan Kontekstual.



1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1) Bagaimana penerapan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5 ?

2) Bagaimana hasil penerapan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5 ?



1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Mendeskripsikan pelaksanaan penelitian tindakan kelas melalui pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis  petunjuk melakukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa kelas IV SDN Tulungrejo 5.

2) Mengetahui hasil penelitian tindakan kelas melalui pendekatan kontekstual dalam meningkatkan kemampuan menulis petunjuk melakukan sesuatu yang dilakukan terhadap kelas IV SDN Tulungrejo 5.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Guru

Meningkatkan pengetahuan serta pengalaman guru tentang penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menulis. Di samping itu, guru dapat mengetahui pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. 

2) Bagi Siswa

Pendekatan kontekstual membuat siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Siswa tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi siswa dapat berperan sebagai subjek aktif dalam proses belajar, sehingga memiliki kemampuan untuk mengkontruksikan pengetahuan yang dibentuk mereka sendiri. Pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan semangat dan kesungguhan siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

3) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, memberikan motivasi, ide dan gagasan di bidang penelitian. Terutama dalam pembelajaran menulis dengan menggunakan  pendekatan kontekstual.



1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah bertujuan untuk memberi batasan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan persepsi yang berlainan, menyamakan pandangan penulis dan pembaca. Berikut ini dijelaskan definisi operasionalnya.

1) Kemampuan Menulis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis biasa dilakukan pada kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil (Alek, 2010:106).

2) Petunjuk Melakukan Sesuatu merupakan panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan (Warsidi 2008:6).

3) Penerapan pendekatan kontekstual yang dimaksud adalah guru membimbing siswa agar mampu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran yaitu: kontruktivisme (constructivism) bertanya (questioning), menyelidiki (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection) dan selain itu guru menerapkan  penilaian sebenarnya (authentic assessment) dalam proses pembelajaran (Amri, 2010:21).
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