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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang setiap hari kita gunakan

untuk berkomunikasi dengan orang lain baik itu dilingkungan keluarga,

sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu Bahasa Indonesia juga di

penting diajarkan di sekolah-sekolah seperti di SD/MI.

Dalam pembelajarannya, bahasa itu mengalami perkembangan dimana

bahasa pertama itu pelajari atau dikuasai anak pada awal perkembangan anak

yang umumnya pada usia dini atau usia balita. Proses menguasai bahasa

pertama ini berlangsung secara alamiah, terjadi pada setiap anak dalam

kehidupan keluarga, sosial, dan masyarakat. Secara tidak sadar mereka telah

belajar bahasa. Dimana bahasa tersebut merupakan bahasa yang digunakan

setiap hari oleh orang-orang atau masyarakat disekelilingnya.

Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dipelajari oleh anak.

Karena biasanya anak belajar dasar-dasar berbahasa pertama mereka dari

keluarga mereka sendiri. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk

proses belajar berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara

berfikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat

proses belajar bahasa lain menjadi sulit. Bahasa asli oleh karena itu memiliki

peran penting dalam segala aspek, terutama dalam bidang pendidikan.

Ketika anak-anak menginjak diusia sekolah khususnya di kelas V

bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia, sehingga bahasa

Indonesia menjadi bahasa kedua yang dipelajari oleh anak-anak  digunakan
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untuk berkomunikasi. Mengingat pentingnya bahasa dalam semua aspek

kehidupan maka, perkembangan  pembelajaran bahasa di usia anak Sekolah

Dasar terus berkembang, dari mulai satu kalimat sampai seterusnya. Maka dari

pada itu kita harus mengetahui perkembangan bahasa di usia sekolah, yang

antara lain : (1) penggunaan bahasa pada anak, aspek pada penggunaan bahasa

ini adalah narasi dan percakapan. Pada usia ini anak cenderung mengalami

kesulitan dalam memahami perasaan orang lain, sehingga informasi yang

abstrak belum mampu dikomunikasikan pada anak-anak, (2) meningkatnya

jumlah pembendaharaan dan definisi. Yaitu dalam masa pertumbuhan

pemahaman kata dan hubungannya berlangsung terus menerus, sehingga

mereka dapat memperkaya pembendaharaan kata lebih banyak melalui

bacaan-bacaan yang sifatnya konstektual, (3) pengembangan sintaksis yang

ada dan pemerolehan bentuk-bentuk baru secara simultan. Yaitu anak terus

menerus mengembangkan kalimat dengan mengkolaborasikan kata benda dan

kata kerja. Penyatuan dan pemahaman fungsi terus berkembang. Struktur

tambahan mencakup bentuk kalimat pasif, (4) perkembangan membaca dan

menulis, dapat dikatakan penulis yang baik adalah pembaca yang baik.

 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD mempunyai tujuan yaitu

berkaitan dengan pembinaan kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia

dalam berbagai kepentingan berkomunikasi baik secara transaksional maupun

interaksional. Kemampuan berbahasa ini meliputi keterampilan berbicara,

mendengarkan, membaca, menulis dan bernalar. Penguasaan kelima

keterampilan ini mesti di dukung oleh pengetahuan dan penguasaan sistem

Bahasa Indonesia yang meliputi tata bahasa Bahasa Indonesia, diksi dan
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kosakata, serta ejaan dan tanda baca Bahasa Indonesia. Selain itu tujuan dari

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD menurut Akhadiah dkk (1991:1) adalah

agar siswa memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan benar serta dapat

menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan

berbahasa serta tingkat pengalaman siswa sekolah dasar.

Dilihat dari tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia tersebut maka,

pemahaman dan ketrampilan berbahasa Indonesia di Sekolah Dasar sangat

penting karena akan menentukan masa depan anak dan menentukan

keberhasilan pendidikan secara umum. Oleh sebab itu pelajaran Bahasa

Indonesia berdasarkan kurikulum KTSP mempunyai fungsi yang sangat

strategis, antara lain: (1) sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, (2)

sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian

dan pengembangan budaya, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan

keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni, (4) sarana penyebarluasan pemakaian Bahasa Indonesia yang baik

untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, (5) sarana

pengembangan penalaran, dan (6) sarana pemahaman beragam budaya

Indonesia melalui khasanah kesusastraan Indonesia.

  Berdasarkan uraian fungsi dan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia

diatas, maka pembelajarannya bahasa Indonesia dibagi menjadi empat

kemampuan dasar, yaitu: membaca, menulis, mendengar, dan berbicara

(Depdiknas, 2003). Empat kemampuan itu diajarkan pada siswa agar mereka

mampu : (1) menemukan sebuah ide/gagasan pokok dari berita cerita atau

yang mereka dengarkan. (2) mampu mengungkapkan gagasan/tanggapan
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secara lisan. (3) mampu membaca kata atau kalimat berdasarkan lafal dan

intonasi yang tepat, dan (4) mampu mengungkapkan fakta-fakta, perasaan

sikap dan isi pikiran dalam bentuk tulisan secara jelas dan efektif kepada

pembaca.

 Berdasarkan kemampuan yang harus dikuasai dalam pembelajaran

bahasa Indonesia di atas, menulis merupakan salah satu keterampilan yang

cukup banyak hambatannya. Dikarenakan dalam perkembangan anak usia SD

masih berfikir secara operasional konkrit dalam melakukan sebuah penalaran.

Dengan kata lain anak usia SD masih memerlukan sebuah pengalaman yang

nyata dimana mereka bisa mengalami pengalaman itu sendiri secara langsung

sehingga mereka bisa melakukan sebuah penalaran kedalam bentuk tulisan

sesuai dengan apa yang dilakukannya. Karena pada dasarnya kecenderungan

belajar anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitu: (1) Konkret, dimana

anak belajar dari yang nyata/konkret yaitu dilihat, diraba, dibaui, didengar,

dan diotak atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan ligkungan sebagai

sumber belajar, (2) Integratif; Pada tahap usia sekolah dasar, anak

memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan, mereka belum

mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan

cara berpikir anak yang deduktif yakni dari hal umum ke bagian demi bagian,

(3) Hierarkis; Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang

secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih

kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan

mengenai urutan logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta

kedalaman materi.
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Menulis juga mempunyai manfaat yang cukup banyak dalam

pembelajaran anak. Sebab anak diajak untuk bercerita baik dari

pengalamannya atau pengalaman orang lain yang entah menyenangkan atau

menyedihkan. Menuliskan apa yang dilihat dan dirasakan anak pada

lingkungan sekitar ataupun kegiatan yang dilakukannya, yang pada akhirnya

dikemas dalam sebuah karangan. Selain itu menulis  juga bisa membantu

anak untuk bisa terbuka pada orang lain lewat tulisan, karena dengan menulis

anak bisa mencurahkan semua isi hatinya dan perasaannya pada orang lain

 Pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD/MI terdapat

keterampilan menulis. Secara konseptual materi ini bermanfaat untuk

memberikan keterampilan mengemukakan ide, gagasan dalam bentuk tulisan.

Dalam menguasai materi menulis, siswa diharapkan dapat menuliskan atau

menuangkan gagasan atau ide baik yang berasal dari pengalaman dirinya

sendiri maupun dari orang lain kedalam bentuk tulisan. Pada akhirnya siswa

dapat menuangkan isi hati atau perasaannya baik itu menyedihkan ataupun

menyenangkan dalam sebuah tulisan. Maka daripada itu pembelajaran menulis

hendaknya mendapat perhatian yang serius, khususnya di SD/MI.

 Berdasarkan data hasil observasi yang diperoleh, kenyataannya masih

banyak siswa kelas V MI Miftahul Ulum yang mengalami kesulitan dalam

mengarang.  Hal itu nampak dari perolehan nilai-nilai dari kegiatan menulis

karangan dengan tema pengalaman pribadi, dimana keseluruhan siswa belum

mencapai ketuntasan. Hal ini ditandai dengan (1) kurangnya kemampuan

dalam mengungkapkan dan menuangkan ide/gagasan dalam bentuk karangan,

(2) Siswa juga kurang memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca, (3)
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siswa kurang memperhatikan penggunaan pilihan kata dimana masih banyak

yang bercampur dengan penggunaan bahasa jawa dalam penulisan sebuah

karangan. Maka daripada itulah kemampuan belajar siswa dalam bidang

mengarang masih kurang baik.

 Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa  siswa kelas

V MI Miftahul Ulum pada semester I tahun pelajaran 2010/2011 pelajaran

tentang mengarang, siswa yang belum tuntas adalah 50%. Sedangkan kondisi

idealnya adalah 75% dari jumlah siswa mengalami ketuntasan belajar.

Menurut guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, kondisi yang

demikian ini disebabkan antara lain : (1) materinya yang berupa fakta

sehingga pemahaman siswa masih kurang dan masih membingungkan, (2)

cara mengajar guru yang kurang tepat dikarenakan guru masih menggunakan

metode ceramah. Pengetahuan yang didominasi  fakta dan pengalaman tidak

mudah diajarkan dengan metode ceramah, karena pengajarannya itu sendiri

akan sulit menerangkan hal tersebut yang akibatnya akan berdampak pada

siswa yang akan merasa cepat bosan, (3) pengajaran Bahasa Indonesia di MI

khususnya dilaksanakan dalam waktu yang terbatas yaitu 5 jam dalam

seminggu, sehingga jam tersebut dirasa masih kurang untuk dilaksanakan

pembelajaran. Hal itu juga menyebabkan hasil evaluasi belajar siswa kurang

memuaskan.

 Padahal sebuah pembelajaran yang baik hendaknya dilakukan dengan

cara yang menyenangkan, dimana siswa merasa senang dan nyaman dalam

menerima pelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan itu tidak hanya
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dilakukan di dalam kelas saja. Kalau hanya di dalam kelas saja anak akan

cenderung bosan, dikarenakan tidak ada suasana yang baru. Untuk itulah anak

perlu sesekali diajak untuk belajar diluar agar mereka tidak mengalami

kebosanan, serta mereka akan secara langsung menemukan atau mengalami

pengalaman yang baru.

 Berdasar uraian yang telah dikemukakan diatas, maka salah satu

pembelajaran yang menyenangkan guna mempermudah siswa dalam proses

mengarang adalah dengan mengajak siswa secara nyata untuk melakukan

kegiatan secara langsung yaitu dengan menggunakan metode karya wisata di

lingkungan sekitar sekolah. Karena pada dasarnya metode karya wisata ini

merupakan metode yang menggunakan pendekatan secara kontekstual (nyata).

Dimana anak diajak untuk belajar/mengalami sendiri pengalaman secara

nyata, sehingga anak akan lebih paham dengan materi yang sedang dipelajari.

  Tidak hanya itu saja, metode karya wisata merupakan salah satu

metode yang menyenangkan bagi anak, karena pembelajarannya dilakukan

diluar kelas/ bertamasya di lingkungan sekitar sekolah. Dengan demikian anak

merasa senang karena walaupun bertamasya di lingkungan sekitar sekolah,

anak bisa mendapatkan keuntungan ganda yaitu bersenang-senang sambil

memperoleh ilmu/pembelajaran. Dengan menggunakan metode inilah, secara

langsung telah mengajari anak untuk memahami sebuah pengalaman yang

dilakukan pada saat melakukan kegiatan karya wisata, sehingga diharapkan

anak mampu menuangkan ide dan pengalamannya kedalam sebuah karangan.

 Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk

menggunakan metode karya wisata sebagai salah satu cara untuk
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meningkatkan kemampuan menulis pada siswa kelas V MI Miftahul Ulum.

Maka dari itu  penulis membuat sebuah judul penelitian yaitu “Peningkatan

Kemampuan Menulis Melalui Metode Karya Wisata Siswa Kelas V MI

Miftahul Ulum Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten

Malang.”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang

menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan

siswa kelas V MI Miftahul Ulum Ampeldento Kecamatan Karangploso

Kabupaten Malang dalam kegiatan menulis karangan, yang antara lain mereka

kurang dapat berimajinasi, mengungkapkan ide/gagasan, dan mereka juga

belum dapat menuangkan ide/gagasan dalam bentuk karangan. Siswa juga

kurang memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca, serta pilihan kata

dalam sebuah karangan. Untuk itu penulis dan guru mata pelajaran Bahasa

Indonesia ingin membantu siswa meningkatkan kemampuan menulis

pengalaman pribadi dengan menggunakan metode karya wisata.
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C.  Rumasan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan diatas, maka tampaklah

jelas bahwa  terdapat suatu masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya,

yaitu :

1. Bagaimanakah proses penerapan metode karya wisata dalam

meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V MI Miftahul Ulum

Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

2. Bagaimanakah hasil penerapan metode karya wisata sehingga dapat

meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V MI Miftahul Ulum

Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

D. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pastilah mempunyai sebuah tujuan, dan tujuan

pada penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode karya wisata sebagai upaya peningkatan kemampuan

menulis siswa kelas V MI Miftahul Ulum Ampeldento Kecamatan

Karangploso Kabupaten Malang.

2. Meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V MI Miftahul Ulum

Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang melalui metode

karya wisata.
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadap perkembangan pelajaran bahasa Indonesia

khususnya dalam bidang mengarang. Manfaat tersebut ditujukan bagi:

1. Bagi Siswa

a. Memberikan sajian pembelajaran yang menarik dan

memperhatikan modalitas belajar siswa, dan

b. Meningkatkan hasil belajar siswa

2. Bagi Guru

a. Upaya nyata untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional

dalam menangani proses belajar mengajar dikelas.

b. Menumbuhkan dikalangan guru.

c. Upaya koreksi dan menemukan konsep diri untuk memperbaiki

kualitas pembelajarannya.

3. Bagi Pengamat

Sebagai ajang untuk belajar dan memperdalam tentang penelitian

tindakan kelas serta mengetahui kondisi nyata di lapangan.

4. Bagi Sekolah

a. Ajang inovasi pembelajaran bagi guru di linngkungan sekolah.

b. Pengembangan krikulum di tingkat kelas.

c. Peningkatan keprofesionalan guru sebagai personel kunci sekolah.

d. Hasil dari penelitian tindakan kelas dapatdirekomendasikan untuk

perbaikan kurikulum pada periode berikutnya.
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F. Batasan Istilah

1. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang

menggambarkan bahasa lainnya, suatu bahasa yang dipahami seseorang

sehingga orang lain dapat membaca pula lambang-lambang grafis itu.

Karena pada dasarnya menulis merupakan suatu representasi bagian dari

kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa (Tarigan, 1986:22)

2. Metode karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan

mengajak siswa kesuatu tempat atau obyek tertentu diluar sekolah untuk

mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti : meninjau suatu peternakan,

daerah pertanian, industri tempe, tempat pemancingan dan lain sebagainya

(Roestiyah, 2001:85)


