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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan satu-satunya cara yang ditempuh oleh manusia 

dalam mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Melalui pendidikan 

manusia akan terbentuk menjadi pribadi dan masyarakat yang terdidik dengan 

memiliki kecerdasan intelegensi, emosional, dan spiritual yang terbentuk 

dalam aktivitas yang terampil, kreatif dan inovatif. Berbagai upaya dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi kemajuan sumber 

daya manusia di Indonesia.  oleh karena itu pendidikan sangat penting 

diberikan kepada anak sedini mungkin, karena semakin cepat anak itu 

memasuki pendidikan baik formal maupun informal maka semakin cepat juga 

anak akan banyak mengetahui tentang kehidupan diluar (Prahita, 2014:2).

Menurut Undang-undang No 2 Tahun 1989 pasal 1, ayat 1 “pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 

datang”. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam 

meningkatkan pendidikan di Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam 

UUD 1945, berdasarkan Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 bab I 

ketentuan umum menyebutkan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

memiliki kecerdasan intelegensi, emosional, dan spiritual yang terbentuk 

dalam aktivitas yang terampil, kreatif dan inovatif. Berbagai upaya dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan demi kemajuan sumber 

daya manusia di Indonesia. oleh karena itu pendidikan sangat penting 

diberikan kepada anak sedini mungkin, karena semakin cepat anak itu 

memasuki pendidikan baik formal maupun informal maka semakin cepat juga 

anak akan banyak mengetahui tentang kehidupan diluar (Prahita,

Menurut Undang-undang No 2 Tahun 1989 pasal 1, ayat 1 “pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan 
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akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. 

Berhubungan dengan hal tersebut Diatas pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

secara aktif untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki 

kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, dan semua keterampilan 

yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara dimana hal 

tersebut sudah menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Salah satu upaya 

untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan adalah dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di SD. Adapun empat keterampilan yang harus dikuasai 

oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu: keterampilan 

membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan 

berbicara. Penguasaan keterampilan menulis tidak diperoleh secara spontan 

atau ilmiah akan tetapi membutuhkan latihan intensif dan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang membutuhkan waktu tidak sedikit dan membutuhkan 

proses yang tidak sebentar. Proses berlatih menulis karangan tersebut dapat 

dilakukan siswa secara formal yang dilakukan sejak Sekolah Dasar (Dalman, 

2015:45). 

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa menulis karangan tidak diperoleh 

secara spontan, maka peneliti melakukan observasi langsung dalam bentuk 

wawancara dengan guru kelas IV SDN Tegalgondo Malang pada tanggal 6 

Desember 2016 diperoleh beberapa informasi mengenai pembelajaran 

menulis karangan diskripsi yaitu pada materi menulis karangan diskripsi di 

kelas IV permasalahannya siswa masih belum dapat mengembangkan ide 

yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara dimana hal 

tersebut sudah menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri. Salah satu upaya 

untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan adalah dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di SD. Adapun empat keterampilan yang harus dikuasai 

oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu: keterampilan 

membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan 

berbicara. Penguasaan keterampilan menulis tidak diperoleh secara spontan 

atau ilmiah akan tetapi membutuhkan latihan intensif dan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang membutuhkan waktu tidak sedikit dan membutuhkan 

proses yang tidak sebentar. Proses berlatih menulis karangan tersebut dapat 

dilakukan siswa secara formal yang dilakukan sejak Sekolah Dasar (Dalman, 

2015:45). 
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yang dimilikinya karena masih rendahnya perbendaharaan kata yang dimiliki 

siswa dan rata-rata siswa masih menggunakan bahasa yang tidak baku dalam 

menulis karangan, selain itu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia 

guru belum menggunakan metode pembalajaran dalam menyampaikan 

materi. Guru hanya meminta siswa ke depan kelas untuk bercerita tentang 

pengalaman pribadi yang telah dialaminya. Setelah itu siswa diminta untuk 

menuliskan apa yang telah mereka ceritakan di depan kelas dalam bentuk 

karangan. Oleh sebab itu belum bisa sepenuhnya membuat karangan 

Deskripsi secara baik dan lancar. 

Karangan Deskripsi sendiri merupakan sebuah karangan yang dapat 

menyampaikan informasi berkaitan dengan berlangsungnya peristiwa yang 

mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian pembuatan 

kepada para pembaca (Dalman, 2015:93). Karangan Deskripsi adalah 

karangan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam karangan deskripsi suatu peristiwa atau kejadian disajikan untuk 

menyampaikan informasi sehingga dapat memperluas pengetahuan atau 

pengalaman pembaca.  

Berdasarkan hambatan dalam observasi awal di sekolah SDN 

Tegalgondo Malang pada tanggal 27 Maret 2017 yang sudah dipaparkan di 

atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan metode Mind 

Mapping. Karena hal ini menjadi masalah penting dalam pembelajaran, 

sedangkan telah kita ketahui bahwa menulis merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada suatu proses 

karangan. Oleh sebab itu belum bisa sepenuhnya membuat karangan 

Deskripsi secara baik dan lancar. 

Karangan Deskripsi sendiri merupakan sebuah karangan yang dapat 

menyampaikan informasi berkaitan dengan berlangsungnya peristiwa yang 

mempersoalkan tahap-tahap kejadian, rangkaian-rangkaian pembuatan 

kepada para pembaca (Dalman, 2015:93). Karangan Deskripsi adalah 

karangan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

dalam karangan deskripsi suatu peristiwa atau kejadian disajikan untuk 

menyampaikan informasi sehingga dapat memperluas pengetahuan atau 

pengalaman pembaca.  

Berdasarkan hambatan dalam observasi awal di sekolah SDN 
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pembelajaran Bahasa Indonesia dalam materi menulis karangan deskripsi 

kegiatan pembelajaran harus dikemas dengan sekreatif mungkin agar siswa 

dapat kreatif dalam mengembangkan suatu ide atau pokok pikiran yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, dalam menulis karangan deskripsi diperlukan 

metode yang tepat untuk proses pembelajaran agar siswa lebih mudah 

menuangkan gagasan atau ide dalam menulis karangan deskripsi. 

Menurut Aziz (2012:53) Metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dalam kegiatan belajar 

mengajar metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Dalam 

pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan materi 

pembelajarannya. Sehingga pembelajaran dapat dikemas secara efektif. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode Mind Mapping sebagai dasar 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV. Mind 

Mapping diambil sebagai metode  dalam menulis karangan narasi karena 

dengan menggunakan metode ini siswa diharapkan dapat dengan mudah 

untuk menuangkan ide dalam gagasan tertulis.

Menurut Marhaeni (2013:3) Mind Mapping adalah metode mencatat 

kreatif yang memudahkan siswa untuk dapat mengingat banyak informasi 

karena dengan Mind Mapping siswa cukup mengingat ide atau gagasan utama 

untuk dapat merangsang ingatan dengan mudah. Hal ini, akan lebih 

memudahkan siswa untuk mengingat dan mendapatkan informasi sehingga 

siswa akan lebih mudah menuangkan ide yang dimilikinya.Mind Mapping  

sebagai sarana siswa dalam menulis karangan deskripsi dengan adanya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dalam kegiatan belajar 

mengajar metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Dalam 

pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan materi 

pembelajarannya. Sehingga pembelajaran dapat dikemas secara efektif. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode Mind Mapping sebagai dasar Mind Mapping sebagai dasar Mind Mapping

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV. 

Mapping diambil sebagai metode  dalam menulis karangan narasi karena Mapping diambil sebagai metode  dalam menulis karangan narasi karena Mapping

dengan menggunakan metode ini siswa diharapkan dapat dengan mudah 

untuk menuangkan ide dalam gagasan tertulis.

Menurut Marhaeni (2013:3) Mind Mapping adalah metode mencatat Mind Mapping adalah metode mencatat Mind Mapping
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metode Mind Mapping ini diharapkan siswa kelas IV sekolah dasar dapat 

meningkatkan atau mengoptimalkan keterampilan menulis dengan baik. 

Dengan adanya metode pembelajaran ini siswa lebih memahami suatu materi 

pelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide atau pokok pikiran 

yang dimilikinya. 

Agar pembelajaran menulis karangan deskripsi dapat terlaksana dengan 

baik pada jenjang pendidikan SD, sangat diperlukan guru yang terampil untuk 

membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran agar siswa lebih aktif 

dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi yaitu dengan 

menggunakan metode Mind Mapping.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan antara lain : 

1. Bagaimana perencanaan implementasi metode Mind Mapping pada 

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV 

SDN Tegalgondo Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan metode Mind Mapping pada pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN 

Tegalgondo Malang? 

baik pada jenjang pendidikan SD, sangat diperlukan guru yang terampil untuk 

membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran agar siswa lebih aktif 

dan kreatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi yaitu dengan 

menggunakan metode Mind Mapping.

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang dapat 

dirumuskan antara lain : 

1. Bagaimana perencanaan implementasi metode Mind Mapping
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3. Bagaimana evaluasi dalam implementasi metode Mind Mapping pada 

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV 

SDN Tegalgondo Malang? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang di atas 

maka terbentuklah tujuan-tujuan penelitian di bawah ini : 

1. Mendeskripsikan perencanaan implementasi metode Mind Mapping

pada pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas IV SDN Tegalgondo Malang.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan metode Mind Mapping pada 

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV 

SDN Tegalgondo Malang.

3. Mendeskripsikan evaluasi dalam implementasi metode Mind Mapping

pada pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas IV SDN Tegalgondo Malang.

D. Batasan Penelitian 

Tujuan batasan penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya agar efektif dan efisien serta untuk menghindari 

meluasnya permasalahan, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi 

pada:

1. Materi yang akan dijadikan obyek penelitian hanya pada materi 

menulis karangan deskripsi 

1. Mendeskripsikan perencanaan implementasi metode Mind Mapping

pada pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas IV SDN Tegalgondo Malang.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan metode Mind Mapping

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV 

SDN Tegalgondo Malang.

3. Mendeskripsikan evaluasi dalam implementasi metode Mind Mapping

pada pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

kelas IV SDN Tegalgondo Malang.

Batasan Penelitian 
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2. Penelitian ini di lakukan di kelas IV SDN tegalgondo Malang dengan 

jumlah siswa 20 

3. Penelitian tentang penerapan metode mind mapping yang dinilai dari 

pelaksanaan pembelajaran menulis karangan deskripsi.

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun 

landasan oleh beberapa pihak terkait mengenai pembelajaran keterampilan 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan metode Mind Mapping

untuk lebih mempermudah siswa dalam membuat karangan deskripsi. Hasil 

penelitian dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan khususnya 

dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi di sekolah (Aji, 2013:8). 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peneliti saja tetapi 

penelitian ini dapat juga memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Manfaatnya sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa  

Penerapan metode mind mapping dalam pembelajaran ketrampilan 

menulis deskripsi siswa kelas IV SDN Tegalgondo Malang diharapkan 

dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran 

menulis karangan deskripsi. 

 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun 

landasan oleh beberapa pihak terkait mengenai pembelajaran keterampilan 

menulis karangan deskripsi dengan menggunakan metode Mind Mapping

untuk lebih mempermudah siswa dalam membuat karangan deskripsi. Hasil 

penelitian dapat menjadi acuan dalam pengembangan pendidikan khususnya 

dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi di sekolah (Aji, 2013:8). 

Secara Praktis 

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peneliti saja tetapi 

penelitian ini dapat juga memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Manfaatnya sebagai berikut : 
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b. Bagi Guru 

Metode mind mapping diharapkan dapat membantu guru untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi tentang menulis karangan 

deskripsi, diharapkan dengan menggunakan metode mind mapping dalam 

menulis karangan deskripsi siswa akan lebih mudah dalam 

mengembangkan idea tau gagasan yang dimilikinya. 

c. Bagi Sekolah 

Dengan hasil penelitian yang di peroleh diharapkan dapat membantu 

sekolah untuk berkembang guna memperbaiki suatu pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa sebagai subjek di 

sekolah tempat penelitian dilaksanakan. 

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat dijadikan pedoman atau sumber informasi untuk

menambah pengetahuan dalam mengembangkan suatu proses

pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berlngsung secara efektif

dan efisien.

3. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian, dijadikan beberapa 

definisi istilah sebagai berikut : 

1. Mind Mapping

Mind Mapping adalah suatu metode pembelajaran mencatat yang 

memudahkan siswa untuk dapat mengingat atau memperbanyak 

informasi karena di dalam metode Mind Mapping siswa hanya untuk 

Dengan hasil penelitian yang di peroleh diharapkan dapat membantu 

sekolah untuk berkembang guna memperbaiki suatu pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa sebagai subjek di 

sekolah tempat penelitian dilaksanakan. 

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat dijadikan pedoman atau sumber informasi untuk

menambah pengetahuan dalam mengembangkan suatu proses

pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berlngsung secara efektif

dan efisien.

Definisi Operasional
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mengingat ide atau gagasan utama untuk dapat merangsang inga tan 

sehingga dapat dengan mudah mengembangkan suatu gagasan untama 

menjadi sebuah kalimat. 

2. Keterampilan menulis 

Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang dimiliki  

seseorang untuk mengembangkan ide dalam sebuah tulisan yang 

memerlukan pengalaman, latihan, serta memerlukan cara berpikir 

yang teratur untuk dituangkan dalam bentuk tulisan atau bahsa tulis. 

3. Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi yaitu suatu karangan yang menawarkan suatu 

informasi tentang sebuah peristiwa yang mengutamakan tahap-tahap 

suatu kejadian atau rangkaian-rangkaian pembuatan secara runtut 

kepada pembaca, sehingga seolah-olah pembaca dapat merasakan 

kejadian yang dialami oleh penulis. 

yang teratur untuk dituangkan dalam bentuk tulisan atau bahsa tulis. 

3. Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi yaitu suatu karangan yang menawarkan suatu 

informasi tentang sebuah peristiwa yang mengutamakan tahap-tahap 

suatu kejadian atau rangkaian-rangkaian pembuatan secara runtut 

kepada pembaca, sehingga seolah-olah pembaca dapat merasakan 

kejadian yang dialami oleh penulis. 




