
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

  Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

pembelajaran diri atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dalam 

hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak 

yang mendasar pada kandungannya, proses, dan managemen sistem pendidikan 

(Sisdiknas, 2003:98). 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan 

untuk berfungsi sebagai adekwat dalam kehidupan masyarakat. Pengajaran bertugas 

pengarahkan proses ini agar sasaran dan perubahan itu dapat tercapai sebagaimana 

yang diinginkan (Oemar Malik 2013:3). Aktivitas dalam mendidik yang merupakan 

suatu pekerjaan memiliki tujuan dan ada sesuatu yang hendak dicapai dalam 

pekerjaan tersebut, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses belajar 

mengajar.  

Menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara 

tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai 

penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca 

sebagai penerima pesan (Suparno, 2010:29).  
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Salah satu media untuk mengekspresikan gagasan atau pendapat, ide, dan 

perasaan yaitu melalui menulis. Selain itu dengan menulis peserta didik mampu 

mengembangkan daya pikir dan kreatifitasnya. Keterampilan menulis ini juga tidak 

datang secara otomatis, melainkan harus melalui beberapa tahapan, latihan, dan 

praktik yang terus menerus (Tarigan, 2008:4). Keterampilan menulis adalah 

kecakapan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain 

melalui bahan tulis. Ketepatan pengungkapan gagasan harus didukung dengan 

ketepatan bahasa yang digunakan, kosakata dan gramatikal dari penggunaan ejaan 

(Fadlilah dalam Saleh Abbas, 2006:125).  

Karangan deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang harus dikuasai 

siswa (Dalman, 2015:93). Karangan deskripsi dapat menyampaikan informasi 

mengenai berlangsungnya suatu peristiwa yang mempersoalkan tahap-tahap kejadian, 

rangkaian-rangkaian pembuatan kepada para pembaca terutama untuk siswa. Runtun 

kejadian atau peristiwa yang disajikan itu dimasukkan untuk menyampaikan 

informasi sehingga dapat memperluas pengetahuan atau pengertian pembaca. 

Hasil observasi dengan guru kelas IV A DAN IV B pada tanggal 20 

November  2015 di SD Negeri Lolawang Ngoro Mojokerto, diperoleh beberapa 

informasi mengenai pembelajaran menulis karangan deskripsi  sebagai berikut: (1) 

guru hanya memberikan tema pada siswa, kemudian siswa diminta untuk menulis 

karangan tanpa pengarahan. (2) siswa dalam menulis karangan deskripsi masih belum 

sepenuhnya menuangkan ide kreatif, sehingga penulisan masih sederhana, penulisan 

paragraf  kurang teratur, penggunaan ejaan dan tanda baca kurang tepat. Dari hasil 

wawancara dengan guru kelas IV A DAN IV B, guru mengungkapkan bahwa 
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pembelajaran menulis karangan deskripsi kurang diminati oleh peserta didik, 

sehingga mereka kurang aktif dan kurang kreatif dalam menulis karangan deskripsi. 

Selain itu kendala yang dihadapi peserta didik yaitu: sulitnya peserta didik 

menuangkan ide kedalam bentuk karangan, penggunaan kata-kata dalam karangan 

deskripsi kurang baku, peserta didik masih kurang kreatif dalam membuat sebuah 

karangan deskripsi. 

Hambatan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis ingin meneliti lebih 

lanjut mengenai pembelajaran menulis karangan. Hal ini menjadi penting terutama  

dalam menulis karangan deskripsi. Jika masalah ini terus dibiarkan, maka semakin 

banyak masalah yang akan terjadi, terlebih dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi.  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan model pembelajaran mind 

mapping agar berpengaruh  dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan menjadi efektif 

terutama dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi, sehingga dapat 

mempermudah dan memunculkan ide dan imajinasi serta kekreatifan siswa untuk 

dapat menulis dalam bentuk karangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

hambatan  yang sering terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah.. 

Mind Mapping digunakan untuk penelitian ini, karena sampai sekarang 

penelitian yang menggunakan mind mapping dalam proses pembelajaran menulis 

karangan deskripsi terutama dalam pembelajaran Bahasa Indonesian di SD. Fungsi 

dan kegunaan mind mapping sendiri adalah pesan singkat atau isi pikiran sehingga 

dapat membuat siswa tertarik dan inovatif. Dengan adanya mind mapping siswa akan 

menjadi senang dan mengikuti pembelajaran.  
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Selain itu, dengan melihat gambar dan tulisan dalam mind mapping tersebut, 

siswa akan berusaha menangkap isi pesan saat pelajaran yang terkandung di dalam 

mind mapping tersebut. Model pembelajaran mind mapping dapat menungkan ide 

kreatif dan imajinatif dalam menulis karangan deskripsi. Penelitian ini juga 

dibuktikan dengan adanya penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Sondang 

Admajaya Samosir (2013), dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Peta Pikiran 

(Mind Mapp) Terhadap Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi oleh Siswa Kelas 

XI SMK Negeri 1 Sidikalang Kab.Dairi  Tahun Pembelajaran 2013/2014.  

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian 

terdahulu. Selain itu, penelitian yang relevan menunjukkan bahwa telah dilakukan 

penelitian pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sidikalang Kab.Dairi  tahun 

pembelajaran 2013/2014. Berdasarkan perbedaan penilitian yang dilakukan, peneliti 

melakukan penelitian pada siswa kelas IV di SD Negeri Lolawang Ngoro Mojokerto.  

 

B.  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

sebagai berikut: (a) nilai menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri 

Lolawang masih rendah terbukti dari  KKM menulis adalah 70 dan rata-rata nilai 

siswa dalam menulis karangan deskripsi masih dibawah KKM yakni 55-65. (b) 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa masih belum memenuhi kriteria yang 

ditentukan yaitu penentuan tema yang belum sesuai dengan isi karangan deskripsi, 

penggunaan kata dalam kalimat yang masih sederhana, penulisan paragraf masih 

kurang teratur,  penggunaan ejaan dan tanda baca  yang kurang tepat.  
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C. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh  penggunaan model pembelajaran mind mapping terhadap 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri Lolawang Ngoro 

Mojokerto ?  

  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian yaitu untuk 

medeskripsikan pengaruh penggunaan Mind Mapping terhadap keterampilan menulis 

karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri Lolawang Ngoro Mojokerto.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1) Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dalam teori 

pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

penggunaan mind mapping, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

untuk siswa dalam belajar. 

2)   Manfaat praktis  

a. Bagi guru  

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada guru terhadap 

proses pembelajaran khususnya pengaruh penggunaan mind mapping terhadap 

keterampilan menulis karangan deskripsi. 
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b. Bagi siswa  

Penelitian ini, dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi  

siswa, serta siswa mendapatkan pengalaman baru mengenai pelajaran bahasa 

Indonesia dengan keterampilan menulis dengan penggunaan mind mapping. Selain itu 

dalam penelitian ini diharapkan siswa menjadi semangat dalam menulis karangan 

deskripsi serta guna meningkatkan daya ingat dana nalar. 

c. Bagi sekolah  

Penggunaan mind mapping untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya dalam keterampilan menulis karangan deskripsi. 

d. Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat, (1) menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

menumbuhkan daya fikir, (2) peneliti mendapatkan pengalaman secara langsung 

mengajar dengan menerapkan penggunaan mind mapping pada pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, (3) peneliti dapat mengetahui permasalahan serta mencari 

penyelesaian pada kegiatan pembelajaran. 

 

F. Definisi Operasional  

Begitu banyak istilah yang muncul dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang 

ditegaskan sebagai berikut:  

1) Keterampilan menulis adalah kecakapan dalam mengungkapkan gagasan atau 

pendapat, dan perasaan kepada pihak lain melalui bahasa tulis. 
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2) Karangan deskripsi adalah karangan yang melukiskan dan menggambarkan serta

pengamatan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-kata secara jelas dan

terperinci.

3) Mind Mapping adalah suatu cara untuk menuangkan ide, kreatifitas serta imajinasi

yang ada dipikiran dalam bentuk tulisan.

G. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil analisis, peneliti mengidentifikasi

permasalahan dalam menulis karangan deskripsi dan membatasi pembatasan masalah. 

Pada penelitian ini masalah yang akan dikaji dalam batasan masalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan menulis karangan deskripsi dapat dipengaruhi dengan cara guru

mengajak siswa mengingat pengalaman atau peristiwa yang dialami oleh siswa.

2) Mind Mapping digunakan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi agar

siswa dapat menungkan ide dan kekreatifan serta imajinasi yang dimiliki.

3) Pembelajaran menulis karangan deskripsi pada kelas IV difokuskan dengan

penggunaan mind mapping sebagai model pembelajaran. Materi yang dimaksud

berdasarkan standart kompetensi dan kompetensi dasar SD.


