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ABSTRAK 
 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN BEBAS PADA 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI METODE 
KARYA WISATA PADA SISWA KELAS V SDN 2 KAYUMAS,  

JATINOM, KLATEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Sri Iriani, A54B090039, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2012 
 

 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan bebas pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia  melalui metode karya wisata pada siswa kelas V SDN 2 Kayumas 
Jatinom Klaten. Rancangan perbaikan pembelajaran ini berbentuk siklus – siklus 
yang merupakan daur ulang yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan 
wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data 
interaktif deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran menggunakan metode karya 
wisata. Hal ini dapat dilihat dari hasil tiap – tiap siklus. Adapun  hasil yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: pada pra siklus hanya terdapat 40 % anak yang 
dapat mencapai KKM dan 60 tidak dapat mencapai KKM, hal ini disebabkan 
karena kurangnya perbendaharaan kata, penjelasan guru terlalu cepat, dan 
pembimbingan guru kurang merata setiap kelompok. Pada siklus 1, peneliti 
menggunakan metode karya wisata.  Terdapat peningkatan yaitu 13.3 % anak 
yang mencapai KKM dan 53.3 % anak yang belum mencapai KKM; Hal ini 
disebabkan kurangnya bimbingan guru pada kelompok dalam melaksanakan tugas 
dalam menulis karangan bebas.  Pada siklus 2 perbaikan berupa kunjungan karya 
wisata sehingga hasilnya 86,6 % siswa yang dapat mencapai KKM dan hanya 
13,4 % yang tidak mencapai KKM. Peningkatan  ini disebabkan karena siswa 
mulai memahami dalam penulisan karangan bebas karena siswa melihat secara 
langsung prosesnya, sehingga siswa lebih fokus dalam menulis karangan bebas. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan “Metode karya 
wisata dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan bebas 
pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN 2 Kayumas, 
Jatinom, Klaten.” 
 
 
Kata kunci : Metode Karya Wisata, Karangan Bebas, Prestasi Belajar 
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Pendahuluan 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan 

oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasikan diri (Kridalaksana, 1993:21). Pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya 

orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, beipartisipasi dalam 

masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta 

menggunakan kemampuan analisis dan imaginatif yang ada dalam dirinya 

(Depdikbud, 2006 : 11). Tarigan (1986 : 1) menjelaskan bahwa ada empat 

keterampilan berbahasa yang harus diperhatikan seseorang belajar bahasa. 

Keempat keterampilan tersebut adalah : a) keterampilan menyimak (listening 

skills), b) keterampilan berbicara (speaking skills), c) keterampilan membaca 

(reading skills), d) keterampilan menulis (writing skills). 

Menulis tidak hanya sekedar melafalkan lambang grafis bahasa, tetapi 

lebih dari itu menulis dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik dan sangat 

besar dalam memahami isi tulisan, dan lebih jauh lagi keinginan untuk 

memperoleh hal - hal yang bersifat baru baik dari segi ilmu pengetahuan maupun 

pengalaman. Kemampuan menulis prosa yang diperoleh anak - anak sekolah, 

khususnya di sekolah dasar di samping sebagai materi pokok belajar membaca, 

juga bekal keterampilan untuk mampu menyerap berbagai mata pelajaran lain. 

Salah satu metode yang dapat meningkatkan kemampuan menulis prosa siswa 

adalah metode karya wisata. Metode karya wisata tidak hanya mengutamakan 

hasil tulisan siswa, tetapi juga proses pembelajaran menulis karangan bebas, 

Melalui metode karya wisata siswa diajak untuk mengamati objek di luar kelas, 

namun sebelum ke luar kelas terlebih dahulu guru dan siswa membicarakan hal -

hal yang akan diamati. Hasil pengamatan bisa dicatat dulu oleh siswa, sehingga 

lebih memudahkan siswa ketika menulis karangan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu sebagai berikut " Apakah dengan metode karya wisata 

dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bebas pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kayumas Jatinom Kabupaten 



3 

Klaten Tahun Pelajaran 2012 / 2013?". 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini 

adalah mendeskripsikan  peningkatan  kemampuan  menulis   prosa  melalui 

kegiatan karya wisata pada siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Kayumas 

Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, sedangkan tujuan khusus penelitian ini 

adalah mendeskripsikan perilaku / respon siswa terhadap pembelajaran dengan 

metode karya wisata pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kayumas Jatinom Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

Landasan Teori 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam 

mengadakan interaksi atau hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pembelajaran (Sudjana, 1995 : 76). Metode  pembelajaran  adalah  suatu  cara  

yang  dipergunakan  untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Djamarah, 

1991:720).  

Fungsi metode pembelajaran dalam keseluruhan sistem adalah untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.. Ini berarti tujuan pembelajaran berfungsi sebagai 

pedoman untuk menentukan metode inengajar yang akan digunakan rumusan 

tujuan instruksional ini dibuat guru biasanya meliputi dua atau bahkan lebih 

tujuan yang dicapai, dngan demikian guru perlu menggunakan teknik penyajian 

atau metode yang bervariasi. Sriyono (1992:88) menjelaskan banyak metode 

pembelajaran yang dapat digunakan di dalam kelas, namun umumnya guru 

menerapkan beberapa metode dengan cara unik sesuai gaya mengajarnya. Agar 

tujuan pengajaran yang telah dirumuskan tercapai secara efektif dan efisien, maka 

diperlukan metode atau teknik penyajian yang tepat. 

Surakhmad (1980) mengatakan bahwa metode karya wisata adalah cara 

mengajar dalam membawa siswa di bawah bimbingan guru pergi meninggalkan 

sekolah menuju ke suatu tempat untuk menyelidiki atau mempelajari hal tertentu. 

Dalam rangka proses belajar siswa tidak hanya terbatas belajar di kelas atau di 

rumah saja, tetapi sewaktu - waktu perlu pergi ke tempat lain untuk mempelajari 

hal tertentu. 
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Engkowara (1984 : 56) mengatakan bahwa karya -wisata sebagai metode 

mengajar memerlukan langkah - langkah yang baik, diantaranya : persiapan dan 

perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.  

a) Persiapan dan pelaksanaan 

Mempersiapkan dan merencanakan karya wisata hendaknya bersama -

sama dengan siswa, Hal - hal yang perlu dibicarakan bersama diantaranya : 

(1) Tujuan dan sasaran yang akan dituju; 

(2) Aspek –aspek atau permasalahan yang akan diselidiki; 

(3) Membaca atau mengumpulkan informasi berkenaan dengan karya wisata; 

(4) Menetapkan waktu karya wisata. 

b) Pelaksanaan karya wisata 

Karya wisata hendaknya dilakukan dengan tertib. Setiap siswa 

melakukan pengamatan dengan sungguh - sungguh, tidak memanfaatkan 

waktu hanya untuk bermain. 

c) Tindakan lanjut 

Karya wisata tidak berakhir pada waktu mengamati, melainkan perlu 

diikuti dengan suatu tindak lanjut, Hal ini penting karena yang diamati 

seseorang belum tentu diamati yang lain. Dalam tindak lanjut ini diadakan 

penilaian tentang kegiatan mereka, apakah karya wisata itu berjalan lancar, 

tertib dan bermanfaat? Kekurangan - kekurangan apa yang dirasakan dan 

bagaimana kemungkinan untuk memperbaikinya. 

Engkowara (1984 : 57) juga mengatakan bahwa ada beberapa kesulitan 

menggunakan metode kaiya wisata yang perlu diperhatikan : 

(1) Guru yang tidak biasa atau pertama kali melakukan karya wisata kadang - 

kadang meragukannya untuk melaksanakannya; 

(2) Kadang - kadang disiplin anak kurang dapat diatasi, sehingga tugas yang 

sesungguhnya terlupakan; 

(3) Persiapan dan perencanaan karya wisata yang cermat suka diabaikan; 

(4) Karya  wisata  yang  memerlukan   waktu  dan  tempat  yang  agak  jauh 

memerlukan fasilitas yang cukup. 

Menurut Djamarah metode karya wisata raempunyai beberapa 
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kelebihan yaitu: 

(1) Karya wisata memiliki prinsip pengajaran modem yang memanfaatkan 

lingkungan nyata dalam pengajaran. 

(2) Membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan 

dan kebutuhan di masyarakat. 

(3) Pengajaran serupa ini dapat lebih merangsang kreativitas siswa. 

(4) Informasi sebagai bahan pelajaran lebih luas dan aktual 

(Tri_Mugle@yahoo.com), 

Metode karya wisata dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman 

langsung dengan mengunjungi objek secara nyata, memadukan antara teori 

dalam pelajaran dengan situasi nyata di lapangan. Mengembangkaa 

menanamkan serta memupuk cinta kepada alam sekitar dan tanah air. 

Abdurrahman (1999:229) menjelaskan bahwa menulis adalah 

menuangkan ide ke dalam suatu bentuk visual. Menulis adalah 

mengungkapkan bahasa dalam bentuk simbol gambar. Menulis adalah suatu 

aktivitas kompleks. yang mencakup gerakan lengan, tangan, jari, dan mata 

secara terintgrasi. Menulis juga terkait dengan   pemahaman   bahasa   dan   

kemampuan   berbicara,   Menulis   sebagai melukiskan lambang - lambang 

grafis dari bahasa yang dipahami oleh penulisnya maupun orang lain yang 

menggunakan bahasa yang sama dengan penulis tersebut. Menulis merupakan 

penggambaran visual tentang pikiran. perasaan, dan ide dengan menggunakan 

simbol - simbol sistem bahasa penulisnya untuk keperluan komunikasi atau 

mencatat. 

Kegiatan menulis tidak dapat dipisahkan dan keseluruhan proses 

belajar. Ada keuntungan yang dapat diperoleh dalam melaksanakan kegiatan 

menulis, yaitu dengan menulis kita dapat mengorgamsasikan gagasan secara 

sistematis, serta mengungkapkannya secara tersurat, melalui tulisan kita dapat 

meninjau dan menilai gagasan kita sendiri lebih objektif. 

Menulis merapakan wujud kemahiran berbahasa yang mempunyai 

manfaat bagi kehidupn manusia, khususnya para siswa. Dengan menulis siswa 

dapat menuangkan segala keinginan hati, perasaan, keadaan hati di saat susah 
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dan senang. sindiran, kritikan dan lainnya. 

Menulis dapat didefmisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya 

(Suparno, 2007: 1.3). Tulisan yang baik dan berkualitas merupakan 

manifestasi dan keterlibatan aktifltas berpikir atau bernalar yang baik. Hal ini 

dimaksudkan bahwa seorang penulis harus manipu mengembangkan cara - 

cara berpikir rasional, Tanpa melibatkan proses berpikir rasional, kritis, dan 

kreatif akan sulit menghasilkan tulisan yang baik.  

Pappas (2001 : 13) berpendapat bahwa menulis sebagal aktivitas 

berpikir secara  aktif,   konstruktif,   sosial,   dan  penuh  penuangan  makna.   

Pada  saat melakukan   aktivitas   menulis,   siswa   dituntut   berpikir untuk 

menuangkan gagasannya berdasarkan skemata, pengetahuan, dan pengalaman 

yang dimiliki secara tertulis. Aktivitas tersebut memerlukan kesungguhan 

untuk mengolah, menata, mempertimbangkan secara kritis gagasan yang akan 

dicurahkan dalam bentuk   tulisan   atau   karangan,   Jadi   pada   dasarnya,   

keterampilan   menulis merupakan    serangkaian    aktivitas    berpikir    

menuangkan    gagasan    untuk menghasilkan suatu bentuk tulisan. 

Secara lebih mendalam, Akhaidah (1994 : 2-3) menyatakan bahwa 

aktivitas menulis yang dimaksud adalah aktivitas untuk mengekspresikan ide. 

gagasan, pikiran atau perasaan ke dalam lambang - lambang kebahasaan, 

Secara lebih hias, Rofi'udin (1997 : 16) menjelaskan tahapan menulis meliputi 

tahap pra menulis, penulisan draf (pengedrafan), revisi / perbaikan, 

penyuntingan, dan publikasi. Pada tahap pra menulis yang dilakukan adalah 

menyusun draf sampai batas menulis karangan tulisan, selanjutnya tahap 

menulis draf kasar dan yang terakhir tahap pasca menulis meliputi revisi, 

menyunting, bahkan mengikuti uji coba. 

Pada kemampuan berbahasa aspek menulis difokuskan agar siswa 

mampu menulis prosa atau karangan berdasarkan pengalaman dengan 

memperhatikan pilihan  kata  dan  penggunaan  ejaan. Untuk  kemampuan  

bersastra, kompetensi aspek menulis dijadika aspek keterampilan lainnya, 

yakni siswa mengapresiasi ragam melalui dan menanggapi cerita pendek, 
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menulis prosa sederhana, memerankan drama anak tanpa teks, dan menulis 

puisi bebas (Depdikbud, 2006:16). 

Ada dua kompetensi dasar yang terdapat dalam pembelajaran menulis 

cerita di kelas V sekolah dasar. Kompetensi dasar tersebut adalah menyusun 

karangan dan menulis prosa sederhana. Adapun indikator pada kompetensi 

dasar menyusun prosa  sederhana  adalah   menyebutkan   beberapa 

pengalaman yang menarik (menyenangkan, tidak menyenangkan, 

mengharukan, dsb), memilih salah satu, dan merinci segi - segi yang hendak 

diuraikan tentang satu pengalaman itu, menyusun kerangka cerita, dan 

mengembangkan kerangka cerita pengalaman menjadi cerita yang utuh dan 

padu. Dari dua kompetensi dasar tersebut, penulis memilih salah satu 

kompetensi dasar yakni menulis prosa sederhana. 

Karangan bebas adalah karangan yang di dalamnya tertuang segala 

sesuatu yang ada dalam pikiran tanpa harus terikat oleh aturan tertentu 

(Muchlisoh 1997:374). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

karangan bebas sama dengan prosa. 

Menulis prosa perlu menggunakan bentuk kata yang dibuat - buat agar 

terasa sangat indah, tidak perlu susah payah mencari kata - kata atau huruf- 

huruf yang bunyinya sama di akhir kalimat, tidak perlu menghitung jumlah 

huruf, suku kata dan kata yang dipergunakan untuk mengutarakan ide atau 

beberapa bentuk prosa. 

Prosa yang merapakan karangan bebas terdiri dari lima macam, yaitu 

prosa deskripsi, prosa narasi, prosa eksposisi, prosa argumentasi,dan prosa 

persuasi (Keraf, 1989:109). 

Prosa eksposisi adalah karangan yang menerangkan atau menjelaskan 

pokok pikiran  yang  dapat  memperjelas  wawasan  atau  

pengetahuanpembaca.   Prosa persuasi adalah karangan yang mengandung 

alasan dan bukti atau fakta dan mengajak agar pembaca mau menerima dan 

mengikuti pendapat atau kemauan penulis. Prosa narasi adalah karangan yang 

berupa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesalahan waktu. Prosa 

deskripsi adalah karangan yang isinya menggambarkan suatu objek sehingga 
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pembaca seolah - olah raelihat sendiri objek yang digambarkan itu. Prosa 

argumentasi adalah karangan yang berisi ide atau gagasan yang dilengapi data 

- data kesaksian bertujuan mempengaruhi pembaca untuk menyatukan 

persetujuannya. 

Dengan metode ini, siswa dapat terlibat secara langsung juga apa yang 

dipelajari dalam metode Ini adalah situasi yang sebenarnya sehingga dapat 

memadukan antara teori dengan kenyataan. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka dalam 

penelitian ini dapat dikemukakan hipotesis tindakan sebagai berikut: “Dengan 

menggunakan metode karya wisata dapat meningkatkan Kemampuan Menulis 

Karangan Bebas pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDN 2 

Kayumas, Jatinom, Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013” 

 
Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di  Sekolah Dasar Negeri 2 

Kayumas Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Dengan beberapa pertimbangan 

dan alasan peneliti menentukan menggunakan waktu penelitian selama 2 bulan 

yaitu bulan September sampai Oktober 2012.  

Subjek penelitian adalah guru dan siswa sebagai pelaku proses belajar 

mengajar. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah metode karya wisata, 

jadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah metode karya wisata yang 

diterapkan pada siswa Kelas V SD Negeri 2 Kayumas, Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten. Dengan jumlah 15 siswa. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu penelitian yang 

berbasis kelas. PTK dilaksanakan dalam proses berdaur (cyclical) yang terdiri dari 

empat tahapan. planing, action, observation/ evaluation, dan reflection (Santyasa. 

2007: 4). Langkah-langkah penelitian tindakan kelas berlangsung secara berulang-

ulang terdiri 4 tahapan yaitu : 

a. Perencanaan: Langkah ini diwujudkan dengan penyusunan skenario 

pembelajaran bahasa indonesiamateri sifat-sifat bangun ruang dengan 

menggunakan metode make a match, perencanaan dilakukan dengan 
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memperhatikan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan serta 

mempersiapkan perangkat yang diperlukan. 

b. Tindakan: Langkah ini diwujudkan dengan melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah disusun. 

c. Pengamatan: Observasi dilaksanakan saat pembelajaran bahasa 

indonesiadengan materi sifat-sifat bangun ruang berlangsung. Saat siswa 

sedang melaksanakan kerja kelompok untuk memperoleh data yang 

dilaksanakan dengan mengisi lembar pengamat yang telah disediakan peneliti. 

Interpretasi dilakukan usai pembelajaran antara peneliti dan kolaborator. 

d. Refleksi: Analisis dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Dari hasil analisis 

dilakukan refleksi untuk menentukan siklus berikutnya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain menggunakan 

tes, observasi langsung, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini 

menggunakan triangulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, arsip hasil wawancara juga dengan mewawancarai dari 1 subyek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan dalam sebuah penelitian harus 

terbukti kebenarannya atau kevaliditasnya.Untuk menjamin kualitas sebuah data 

dalam suatu penelitian bisa menggunakan suatu tekhnik yang dinamakan dengan 

trianggulasi data. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Peningkatan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

indonesiamelalui metode make a match atau mencari pasangan dapat dilihat dari 

rata-rata hasil belajar siswa sebagai berikut: 
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Tabel Data Hasil Peningkatan Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa indonesia 

 
No. 

 
Kondisi 

Nilai anak yang 
Mencapai KKM 

Nilai anak yang 
Belum Mencapai 

KKM 

 
Jumlah 

 
Presentase 

1. Awal 6 anak 9 anak 15 40% 
2. Siklus I 8 anak 7 anak 15   53,3% 
3. Siklus II 13 anak 2 anak 15   86,6 % 

 
Tabel Daftar nilai Postes Siswa Kelas VI SDN  2 Kayumas Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 
 

No. Nama Nilai siklus I Nilai Siklus II 
1. Andi Ariyadi 33 55 
2. Dian Novitasari 60 70 
3. Tri Wulandari 70 80 
4. Umi Qomariah 72 74 
5. Yuliyanto 55 65 
6. Wahyu Sri Rejeki 58 65 
7. Rian Dwi Saputro 45 55 
8. Wahyu Budiyanto 53 65 
9. Istiqomah 73 75 

10. Rudhi 50 65 
11. Siti Nur Hayati 50 60 
12. Agung Triwono 70 72 
13. Risky Dimas Arifta 60 65 
14. Joko Nugroho 50 60 
15. Ariyanti 53 60 

 Jumlah 852 986 
 Rata-rata 56.8 65,7 
 Prosentase Keberhasilan 40 % 86,6 % 

 
Sebelum adanya tindakan awal pemahaman siswa kelas V SD Negeri 2 

Kayumas Jatinom Klaten tentang metode karyawisata masih tergolong rendah. 

Peran serta keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar masih kurang. Hal ini 

dikarenakan kurangnya variasi dalam menggunakan metode mengajar, masih 

dominan menggunakan metode ceramah variasi sehingga kegiatan pembelajaran 

masih terpusat pada guru. 

Oleh karena itu peneliti melakukan tindakan pada siklus I dimana pada 

siklus I ada peningkatan 13,3% atau 53,3% dari 15 siswa yang dapat memperoleh 

nilai mencapai KKM. Hal ini dikarenakan belum semua terlibat dalam kegiatan 
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kunjungan karyawisata yang dirancang oleh penulis dan penjelasan tambahan dari 

penulis masih kurang. Maka dari itu penulis melanjutkan penelitian siklus II. Dari 

hasil penelitian siklus II telah ada peningkatan kembali dari 53,3 % menjadi  86,6 

%. Siswa yang tingkat pemahaman materi masih rendah tinggal 2 orang hal ini 

dikarenakan memang kemampuan anak tersebut tergolong rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian, rumusan yang berbunyi : “Apakah dengan 

menggunakan metode karyawisata dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis karangan bebas?” sudah dapat terjawab bahwa metode karyawisata dapat 

meningkatkan kemampuan dalam menulis  karangan bebas sehingga meningkat 

menjadi 86,6% dari 15 siswa. 

Metode  pembelajaran  adalah  suatu  cara  yang  dipergunakan  untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi metode pembelajaran dalam 

keseluruhan sistem adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran.. Ini berarti tujuan 

pembelajaran berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan metode mengajar 

yang akan digunakan rumusan tujuan instruksional ini dibuat guru. 

Metode karya wisata untuk memungkinkan anak  lebih  mengenai  realita 

kehidupan masyarakat,  mampu mengamati, meneliti, dan mempelajari suatu 

objek di luar sekolah. Karya wisata di sini tidak sama dengan tamasya sebab 

mengandung tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Hal ini bukan 

sekedar rekreasi tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan 

melihat kenyataan. Karya wisata bukan hanya untuk bersenang-senang atau 

beramai-ramai, melainkan mempunyai tujuan pendidikan, diantaranya supaya 

anak mempunyai sikap dan keterampilan dalam mengamati, menyelidiki. dan 

mensistematisir suatu pelajaran, memperoleh pengetahuan baru atau melengkapi 

atau memperdalam bahan yang telah dipelajari, memupuk kerjasama atau belajar 

berani bekerja secara individual. 

Metode karya wisata dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman 

langsung dengan mengunjungi objek secara nyata, memadukan antara teori dalam 

pelajaran dengan situasi nyata di lapangan. Mengembangkaa menanamkan serta 

memupuk cinta kepada alam sekitar dan tanah air. Dengan metode ini, selain 

semua siswa dapat terlibat secara langsung juga apa yang dipelajari dalam metode 
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Ini adalah situasi yang sebenarnya sehingga dapat memadukan antara teori dengan 

kenyataan. 

Dari hasil pembahasan diatas, hipotesis yang menyatakan bahwa "Ada 

Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Bebas pada Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia Melalui Metode Karya Wisata pada Siswa Kelas V SDN 2 Kayumas, 

Jatinom, Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013" dapat diterima. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat di simpulkan 

bahwa siswa kelas V SD N 2 Kayumas, Jatinom, Klaten meningkatkan minat 

siswa dalam menulis karangan prosa dengan menggunakan metode karya wisata, 

sehingga menunjukkan peningkatan 86,6% dari 15 siswa. Hasil penelitian ini 

mempunyai implikasi bahwa guru dengan menggunakan metode karya wisata 

dapat : 

1. Meningkatkan kemampuan siswa untuk menulis karangan prosa 

2. Menjadi referensi dan masukan yang bermanfaat bagi siswa kelas V SDN 2 

Kayumas, Jatinom, Klaten tentang pembelajaran menulis karangan prosa pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang perlu disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru dan orang tua hendaknya selalu memperhatikan minat siswa 

sehingga siswa yang mempunyai minat tinggi dapat didukung dan menjadi 

siswa yang berprestasi terutama dalam menulis karangan prosa. 

2. Bagi guru hendaknya selalu memberikan motivasi dan latihan yang baik untuk 

meningkatkan minat siswa terhadap menulis karangan prosa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya digunakan sebagai bahan koreksi 

selanjutnya dalam pembelajaran menulis karangan prosa pada pelajaran 

Bahasa Indonesia sehingga dapat meningkatkan kemampuan pada siswa. 
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