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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Proses kegiatan belajar-mengajar dikatakan berhasil apabila siswa 

dianggap telah belajar. Siswa dikatakan telah belajar apabila tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan dapat dikuasai siswa. Setiap program 

pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan 

perhatian pada siswa. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan 

kebutuhan dan karakteristik siswa serta diarahkan kepada perubahan tingkah 

laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

Belajar bahasa mencakup empat keterampilan berbahasa yaitu 

mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Keempat aspek tersebut 

harus mendapatkan porsi seimbang dan dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran secara terpadu. Aspek-aspek keterampilan ini harus dilaksanakan 

dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan tujuan siswa mampu 

dan berlatih berkomunikasi, yaitu melalui latihan-latihan dan praktik 

kebahasaan. 

Menurut Nurgiyantoro (2001: 273) menulis adalah aktivitas 

mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Batasan yang dibuat 

Nurgiyantoro sangat sederhana. Menurutnya menulis hanya mengungkapkan 
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ide, gagasan atau pendapat dalam bahasa tulis, lepas dari mudah tidaknya 

tulisan tersebut dipahami oleh pembaca. 

Seperti tertuang dalam silabus pada kompetensi dasar menulis paragraf 

deskripsi, siswa diharapkan mampu menulis paragraf deskripsi yang baik. Hal 

ini akan lebih mudah disampaikan melalui pengalaman belajar siswa 

berhadapan langsung dengan objek. Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam 

perencanaan pengajaran guru dapat memilih dan menentukan metode yang 

akan digunakan. Pada perencanaan ini perlu diperhatikan faktor-faktor 

kemampuan guru, tujuan pembelajaran, kekhasan bahan pelajaran, keadaan 

sarana dan prasarana, serta keadaan siswa dan asas-asas pengembangan 

kurikulum (Aqib, 2002:93). 

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan masalah, masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis paragraf. 

Kesulitan yang dihadapi oleh siswa kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 

Pekajangan di Pekalongan ketika proses pembelajaran menulis paragraf yaitu 

(1) rendahnya minat baca siswa terhadap ragam tulisan deskripsi, (2) siswa 

tidak memiliki perbendaharaan ide, diksi, dan pola pengembangan sebuah 

paragraf deskripsi yang memadai. 

Rendahnya kemampuan menulis deskripsi siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, misalnya: (1) rendahnya minat dan motivasi siswa dalam 

menulis paragraf deskripsi, (2) siswa tidak terlatih menulis dalam bentuk 

tulisan apa pun, menyebabkan permasalahn baru yaitu siswa terbebani apabila 

mendapat tugas menulis paragraf, (3) rendahnya penguasaan kosa kata dan 
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penggunaan keterampilan berbahasa, (4) sebagian besar siswa memerlukan 

banyak waktu untuk menentukan ide dan gagasan dalam sebuah paragraf, 

sehingga membentuk suatu tulisan sesuai dengan objek yang dilihat, (5) siswa 

mengalami kesulitan ketika disuruh untuk mendeskripsikan apa yang mereka 

dengar dan apa yang mereka lihat, (6) porsi waktu yang disedikan bagi siswa 

terbatas, semata-mata mereka mengerjakan untuk memenuhi tugas dari 

peneliti, hasil tulisan juga asal-asalan. Faktor-faktor tersebut merupakan suatu 

masalah sehingga perlu adanya strategi pembelajaran di kelas agar 

permasalahan tersebut dapat diatasi. 

Salah satu strategi untuk meningkatkan proses belajar mengajar menulis 

paragraf adalah dengan mengubah pola ajar yang digunakan oleh peneliti. 

Dalam hal ini pola ajar yang dilakukan adalah dengan metode widyawisata. 

Peneliti menggunakan metode widyawisata karena metode-metode terdahulu 

seperti ceramah cenderung membosankan dan kurang menarik minat siswa. 

Metode ini kiranya cukup efisien dan efektif untuk memberikan pembelajaran 

yang berarti pada siswa. Dengan metode ini, pembelajaran dilaksanakan 

dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari, yang 

terdapat di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata. Hal ini sangat sesuai 

untuk pembelajaran menulis paragraf deskripsi karena dengan pendekatan 

objek akan memudahkan siswa untuk menuangkan ide-ide ke dalam tulisan. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan metode widyawisata 

untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf deskripsi dengan memilih 

judul ”Peningkatan Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Siswa Kelas X.3 

SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan melalui Metode 

Widyawisata Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, ada dua 

rumusan masalah yang perlu dibahas. 

1. Apakah penerapan metode widyawisata dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi siswa kelas  X.3 SMA 

Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan Tahun Ajaran 2011/2012? 

2. Apakah penerapan metode widyawisata dapat meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi siswa kelas X.3 SMA 

Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan Tahun Ajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai. 

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis paragraf deskripsi 

siswa kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan Tahun 

Ajaran 2011/2012 dengan menerapkan metode widyawisata. 
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2. Meningkatkan kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi siswa 

kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan Tahun Ajaran 

2011/2012 dengan menerapkan metode widyawisata.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat sumbangan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia terutama 

pada aspek keterampilan menulis khususnya keterampilan menulis 

paragraf deskripsi melalui metode widyawisata. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan model pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2) Sebagai contoh kepada para guru agar lebih tanggap terhadap 

permasalahan. 

b. Bagi Peserta Didik 

Memberikan sajian materi yang menarik, menantang, efektif, dan 

menyenangkan sehingga mampu meningkatkan kemampuan diri.  

c. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dalam menerapkan widyawisata dalam kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf deskripsi serta dapat mengatahui 

tingkat keberhasilan penerapan metode ini. 




