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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1    Latar Belakang 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bertujuan untuk melatih siswa 

agar mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam hal menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Seharusnya mata pelajaran ini menjadi mata pelajaran 

yang menarik. Namun realita di sekolah, menunjukkan bahwa kebanyakan siswa 

merasa malas dan bosan saat menerima mata pelajaran ini, khususnya materi 

menulis.      

Menurut Tarigan (2008:3) menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang 

kompleks, sebab di dalam kegiatan menulis siswa dituntut untuk berfikir, 

membuat kerangka tulisan dan mengolah kerangka tulisan menjadi sebuah tulisan 

yang utuh. 

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, menulis berperan besar dalam 

menunjang keberhasilan pembelajaran karena hampir semua kegiatan tidak dapat 

dilepaskan dari kegiatan menulis seperti membuat proposal, skripsi, menulis surat, 

sampai kegiatan mencatat dan menyalin materi pelajaran dari papan tulis. Hal ini 

membuktikan bahwa menulis memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya 

untuk kondisi formal tetapi juga untuk keseharian. Bahkan untuk sekedar menulis 

buku harian kita membutuhkan kemampuan menulis. 
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Menulis juga merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang 

untuk mengerjakan suatu hal. Hampir semua pekerjaan yang kita lakukan akan 

berhubungan dengan keterampilan menulis. Oleh sebab itu, pembelajaran menulis 

harus sangat diperhatikan oleh pengajar, agar  peserta didik bisa memiliki 

kemampuan yang baik dalam keterampilan menulis.  

Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar 

berfikir. Juga dapat memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-

hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-

masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman. Tulisan dapat 

membantu menjelaskan pikiran-pikiran kita (Tarigan, 2008:22-23).  

Namun tak jarang menulis sering dianggap sebagai aktivitas yang sangat 

sulit, hal tersebut disebabkan menulis merupakan kegiatan produktif dan 

ekspresif. Di dalam proses menulis, penulis harus menguasai unsur-unsur bahasa 

dan unsur di luar bahasa yang menjadi isi tulisan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

tujuan penulis tercapai, yaitu agar pembaca memberikan respon yang sesuai 

dengan maksud penulis.  

Menulis juga sama halnya dengan keterampilan menyimak, berbicara dan 

membaca yang membutuhkan proses perkembangan. Jelas bahwa keterampilan 

menulis tidak datang dengan sendirinya. Untuk dapat menguasai keterampilan 

menulis tidak hanya sekedar membutuhkan teori atau teknik menulis yang baik 

tetapi juga dibutuhkan latihan yang cukup dan teratur serta pembelajaran yang 

terprogram. 
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Permasalahan yang sering terjadi dalam pembelajaran menulis selama ini 

adalah kurangnya variasi dalam metode pembelajaran. Pengajar kurang berinovasi 

dalam penyampaian materi, mereka hanya menggunakan metode ceramah yang 

monoton sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia yang seharusnya 

menyenangkan menjadi membosankakan. Menurut Azkahafizah dalam 

http://azkahafizah.wordpress.com  (2009) pelajaran Bahasa Indonesia menjadi 

pelajaran yang membosankan karena pengajarannya yang kurang variatif, hanya 

berkutat dalam penyampaian teori tanpa ada upaya untuk mengembangkan 

keterampilan dan kreativitas para siswa dalam berbahasa. Hal ini disebabkan 

pengajarannya yang bersifat formal akademis, dan bukan untuk melatih kebiasaan 

berbahasa para siswa itu sendiri.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di kelas VII SMP 

Negeri 4 Wongsorejo Satu Atap Banyuwangi terkait dengan kegiatan 

pembelajaran menulis di kelas, ditemukan beberapa masalah yaitu sebagai berikut 

(1) Pada saat pembelajaran di kelas guru  hanya menggunakan metode ceramah 

yang monoton dalam menyampaikan materi. Hal ini mengakibatkan proses 

pembelajaran di kelas menjadi membosan. Akhirnya siswa kurang tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran terlihat ada siswa yang mengantuk 

dan berbicara sendiri. (2) Ketika guru memberikan tugas kepada siswa, guru tidak 

melakukan pendampingan justru siswa ditinggal begitu saja. Guru hanya 

memberikan tugas menulis tanpa mengajarkan kepada siswa bagaimana cara 

menulis dan menemukan ide. Dengan kata lain guru hanya melihat hasil akhir 

tulisan siswa bukan prosesnya. Tidak heran mengapa akhirnya siswa sering 
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mengalami kesulitan saat menulis.  Kebanyakaan siswa mengaku sulit memulai 

tulisannya, untuk dapat menentukan tema yang akan ditulis mereka juga 

mengalami kesulitan.  

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti mengadakan diskusi 

bersama guru menentukan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa. Berdasarkan hasil diskusi, guru dan peneliti sepakat untuk 

menggunakan metode ‘PAKH’ dalam  pembelajaran menulis. Metode ini 

diharapkan mampu membuat siswa lebih mudah dalam menulis, tanpa stres dan 

memperoleh hasil yang lebih baik.  

Metode ‘PAKH’ mengadopsi dari quantum writer karya Deporter. Metode 

‘PAKH’ mewakili sistem empat langkah yang bisa digunakan agar menulis bisa 

lebih menyenangkan yaitu Pusatkan pikiran, Atur, Karang, Hebat! (PAKH). 

Menurut Deporter (2010:13) metode ‘PAKH’  bisa digunakan pada tulisan 

manapun esai formal, presentasi, renungan pribadi, laporan, pesan e-mail, cerita, 

buku dan sebagainya. Dalam penerapannya metode „PAKH‟  memadukan metode 

yang telah populer yaitu mind mapping dan media kartu kata.  

Mind mapping merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita, Buzan (2010:4). Lebih lanjut 

Tony Buzan (dalam Deporter, 2010: 32) juga mengatakan bahwa strategi 

mencatat ini sebagai cara lebih baik untuk menggambarkan, menghubungkan dan 

memperluas ide. Siswa juga akan lebih mudah jika dalam pembelajaran menulis 

narasi mengangkat tema dari kehidupan siswa sehari-hari atau pengalaman-
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pengalamannya. Metode ini, banyak dipakai oleh penulis profesional untuk 

menata dan menghubungkan apa yang ingin mereka tuliskan. 

Sedangan media kartu kata adalah media yang berisi kata-kata, gambar atau 

kombinasinya dan dapat digunakan untuk mengembangkan pembendaharaan kata-

kata dan pembelajaran bahasa. (Wibawa dalam Fitriyah 27: 2010). Dalam 

penelitian ini media yang digunakan adalah kartu kata dengan ukuran 10cm x 5cm 

berisi kata kunci tentang pengalaman yang pernah dialami siswa. Dengan 

demikian siswa akan lebih mudah dalam mengingat pengalaman pribadi mereka. 

Dalam pelaksanaannya, metode ini mengajak siswa untuk mengingat 

kembali pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami dengan bantuan kartu 

kata yang telah disediakan. Setelah siswa memilih kartu kata yang telah 

disediakan sesuai dengan pengalaman yang mereka alami, selanjutnya siswa 

menentukan topik utama yang akan mereka tulis dalam bentuk kata kunci. Dari 

topik utama siswa melanjutkan dengan menulis semua ide yang terkait dan 

terpikirkan oleh mereka. Selanjutnya berdasarkan kata kunci, siswa menuliskan 

kalimat demi kalimat hingga menjadi paragraf. Mind mapping atau peta pikiran 

akan mempermudah siswa untuk mengembangkan ide atau gagasan yang terlintas 

dibenak mereka hingga membentuk karangan narasi yang utuh.  

Selama ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan menulis. Seperti salah satunya penelitian Epi Kurniawati (2008) 

mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode “PIKA-RIKA” (Pilih Kata 

– Rangkai Karang), metode ini menggabungkan metode mind mapping (peta 

pikiran) dan metode kata kunci dapat meningkatkan  pembelajaran menulis 
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karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi dari pratindakan ke siklus I dan 

dari siklus I ke siklus II dalam aspek isi dan aspek kebahasaan. Selain itu kualitas 

pembelajaran meningkat dalam hal keaktivan, kerja sama, keberanian dan 

kemampuan menulis narasi siswa kelas VII SMP Negri 2 Sumberpucung. 

Hasil penelitian lainnya seperti Dina Natalia (2009) melaporkan bahwa 

dengan menggunakan metode mind mapping dapat meningkatkan kemampuan 

siswa kelas VII SMP Negri I Grogol, Kediri dalam menulis narasi. Setelah 

pemberian tindakan dengan menerapkan metode mind mapping, kemampuan 

siswa dalam menulis narasi berhasil ditingkatkan dengan baik. Hal ini terlihat dari 

paparan data pada masing-masing sklus pembelajaran yang diterapkan. 

Dipilihnya karangan narasi dalam penelitian ini disebabkan kemampuan 

siswa masih rendah dalam menulis karangan narasi yaitu menulis pengalaman 

pribadi dengan meperhatikan cara pengungkapan bahasa yang baik dan benar.  

Kebanyakan dari mereka mengaku sulit untuk memulai tulisan mereka. Nilai yang 

mereka peroleh juga tidak memuaskan, dari 21 siswa ditemukan 8 siswa mampu 

menulis narasi dengan baik atau memperoleh nilai di atas KKM, sedangkan 13 

siswa lainnya memperoleh nilai di bawah KKM. Data tersebut menyimpulkan 

bahwa kemampuan siswa kelas VII SMP N 4 Wongsorejo Satu Atap Banyuwangi 

masih tergolong rendah.  

Oleh sebab itulah peneliti dan guru mencoba menggunakan metode „PAKH‟ 

untuk meningkatkan hasil belajar menulis karangan narasi. Berdasarkan usulan 

metode tersebut, maka diajukan sebuah Penelitian Tindakan Kelas dengan judul 
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“Peningkatan Hasil Belajar Menulis Karangan Narasi dengan Metode 

‘PAKH’ Siswa kelas VII SMP Negeri 4 Wongsorejo Satu Atap Banyuwangi” 

 

1.2    Masalah 

1.2.1 Jangkauan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan 

menulis narasi berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas VII SMP N 4 

Wongsorejo Satu Atap Banyuwangi dengan menggunakan metode ‘PAKH’ pada 

pembelajaran menulis. Terdapat tiga tahapan dalam setiap siklus penelitian yaitu 

pramenulis, menulis, dan pascamenulis. Tahap prapenulis  ini merupakan tahap 

perencanaan atau persiapan menulis. Kegiatan ini meliputi menentukan tema dan 

pembuatan kerangka karangan narasi.  

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yaitu penulisan. Tahap penulisan ini 

merupakan tahapan  pembuatan paragraf utuh yang merupakan pengembangan 

dari kerangka karangan yang telah dibuat pada tahap prapenulisan.  

Tahap terakhir adalah tahap penyuntingan. Penyuntingan merupakan tahap 

perbaikan tulisan siswa, baik dari ejaan, pilihan kata dan kalimat. Dalam tahap ini 

siswa menukarkan hasil karangan dengan teman sebangkunya untuk saling 

memperbaiki. 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Masalah ini dibatasi pada peningkatan kemampuan hasil belajar  menulis 

narasi berdasarkan pengalaman pribadi dalam pembelajaran menulis. Aspek-
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aspeknya adalah isi meliputi kelengkapan dan pengorganisasian. Bahasa meliputi 

diksi dan kalimat. Mekanik meliputi  EYD dan konvensi makna. 

 

1.2.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1) Bagaimanakah penerapan Metode „PAKH‟ dalam pembelajaran menulis 

siswa kelas VII  SMP N 4 Wongsorejo Satu Atap Banyuwangi pada tahap 

(a) Pramenulis, (b) Menulis, (c) Pascamenulis? 

2) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar  menulis siswa kelas VII SMP N 4 

Wongsorejo Satu Atap Banyuwangi melalui Metode „PAKH‟?  

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada dua tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini 

1) Penerapan metode „PAKH‟  untuk meningkatkan pembelajaran menulis 

siswa kelas  VII  SMP N 4 Wongsorejo Satu Atap Banyuwangi pada tahap 

(a) Pramenulis, (b) Penulisan, (c) Penyuntingan. 

2) Mendeskripsikan hasil penggunaan metode „PAKH‟ untuk meningkatkan 

pembelajaran menulis narasi siswa  kelas VII  SMP N 4 Wongsorejo Satu 

Atap Banyuwangi pada tahap (a) Pramenulis, (b) Penulisan, (c) 

Penyuntingan. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan sehingga 

adanya manfaat bagi para guru Bahasa Indonesia untuk dapat memilih 

metode pembelajaran. 

2) Bagi peneliti, sebagai calon guru penelitian ini sebagai bekal dalam 

melaksanakan tugasnya kelak sebagai pengajar. 

3) Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi.  

 

1.5 Definisi Operasional 

Agar menghindari kemungkinan kesalahpahaman dalam mengartikakan 

kata-kata, maka diperlukan definisi operasional. Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 

orang-orang lain dapat membaca lambang grafik tersebut. (Tarigan, 

2008:22) 

2) Narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak 

tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi 

dalam suatu kesatuan waktu. (Keraf, 2010:136) 

3) Metode ‘PAKH’ merupakan penggambaran perasaan sebagai quantum 

writer, ungkapan ini juga mewakili sistem empat langkah yang bisa 

digunakan agar menulis bisa lebih menyenangkan yaitu Pusatkan pikiran, 

Atur, Karang, Hebat! (Deporter, 2010:11-12)   


