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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan 

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

mengidentifikasikan diri (Kridalaksana, 1993:21). Badudu (Sibarani, 1987 : 2) 

mengatakan bahwa bahasa adalah alat penghubung, alat komunikasi anggota 

masyarakat yaitu individu - individu sebagai manusia yang berpikir, merasa, 

dan berkeinginan. Pikiran, perasaan, dan keinginan baru terwujud bila 

dinyatakan dan alat untuk menyatakan itu adalah bahasa, 

Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi dalam fungsinya sebagai 

alat komunikasi, menuntut setiap individu warga negara Indonesia menguasai 

dan terampil berbahasa. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa 

Indonesia yang baik dan benar, maka bahasa Indonesia diajarkan di sekolah - 

sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, 

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 
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keterampilan tersebut adalah : a) keterampilan menyimak (listening skills), b) 

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

skills), d) keterampilan menulis (writing skills). Empat keterampilan berbahasa 

tersebut secara bersama - sama mendapatkan perhatian yang sama seimbang 

dalam proses pembelajaran bahasa dan dalam pelaksanaannya dilkakukan 

secara terpadu. 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa, 

disamping menyimak, berbicara, dan membaca. Di sekolah dasar menulis 

diajarkan lebih dahulu sebelum guru mengajarkan keterampilan yang 

lain.bahkan para guru berusaha sekuat tenaga agar siiswanya pandai dan 

terampil dalam menulis, Dengan demikian kemampuan menulis dapat 

ditingkatkan dengan berbagai metode dan latihan untuk membuat siswa pandai 

dan pintar dalam keterampilan dan kemampuan menulis, yang sekaligus 

mampu menguasai isi dan tema - tema dalam tulisan. 

Kemampuan dalam menulis memang dibutuhkan setiap orang. agar 

mereka mampu menangkap dan mempelajari setiap informasi, berita maupun 

ilmu pengetahuan. Setiap hari selalu ada saja informasi yang baru yang 

menuntut untuk segera dibaca. Ini terus bertambah jumlahnya, selain 

bertambah dari segi jumlah juga bertambah dari segi kualitas. Keadaan seperti 

itu juga terjadi pada ilmu pengetahuan. Walaupun tersedia media elektronik 

yang bisa saja digunakan untuk mendengar dan melihat ilmu pengetahuan 

yang baru, namun masih dicetak puluhan, ratusan, bahkan ribuan buku baru. 

Menulis tidak hanya sekedar melafalkan lambang grafis bahasa, tetapi 
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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.  Melihat kondisi tersebut maka keterampilan menulis prosa 

yang dikembangkan di sekolah dasar tidak hanya terampii dalam menulis saja, 

tetapi juga pemahaman isi tulisan. Dengan   memiliki   keterampilan   menulis   

prosa   siswa   lebih   mudah   untuk memahami isi tulisan, siswa dapat belajar 

sendiri melalui menulis dan mampu menangkap  atau memperoleh isi  materi  

tulisan, lebih - lebih tulisan yang berhubungan   dengan   materi   pelajaran. 

Meningkatnya  kemampuan   menulis memiliki dampak terhadap peningkatan 

penguasaan sejumlah kata, tema, topik ide, gagasan, bahkan tema - tema dan 

pengalaman baru, yang dapat mendukung munculnya sejumlah ide tema, 

pengalaman, dan wawasan dalam menulis. 

Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan kurangnya keterampilan siswa 

SD Negeri 2 Kayumas dalam menulis karangan bebas, Pembelajaran menulis 

yang dilaksanakan pada semester I setelah dianalisis temyata 40% siswa 

mendapat kriteria skor kurang,yaitu rata - rata mendapatkan nilai 40. Menurut 

informasi dari guru kelemahan siswa dalam menulis terletak pada : 

a. Alur  yang melompat - lompat, sehingga menimbulkan cerita yang tidak 
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runtut; 

b. Sering mengulang kata, hal itu dikarenakan kurangnya pembendaharaan 

pada siswa; 

c. Kesulitan dalam mengembangkan 

Kurangnya kemampuan siswa SD Negeri 2 Kayumas dalam menulis 

karangan bebas dikarenakan guru saat mengadakan pembelajaran tidak 

menggunakan metode yang tepat dalam proses menulis karangan bebas, yaitu 

guru menggunakan metode ceramah dan tugas. 

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. 

Siswa diharuskan mengamati objek secara mendetail, supaya hasil 

karangannya bisa maksimal. Setelah selesai mengamati   objek,   siswa   bisa  

langsung   mulai   menulis   karangan,   Dengan menggunakan metode karya 

wisata siswa tidak akan jenuh dalam menerima materi pelajaran, sehingga 

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. 

Metode karya wisata memungkinkan anak lebih giat belajar, mencari, 

mengamati, menyelidiki bahkan menyusun atau mengorganisir pelajaran 

sendiri. Sebaliknya guru tidak lelah berkata terus menerus (Engkowara, 1984 : 
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55). 

Berdasarkan uraian di atas, judul skripsi ini "Peningkatan Kemampuan 

Menulis Karangan Bebas Melalui Metode Karya Wisata Pada Siswa Kelas V 

SD Negeri 2 Kayumas Jatinom Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013." 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini 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 Klaten Tahun Pelajaran 

2012 / 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk  mendeskripsikan  peningkatan  kemampuan  menulis   prosa  

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

Kayumas Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, 

2. Untuk mendeskripsikan perilaku / respon siswa terhadap pembelajaran 

dengan metode karya wisata pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kayumas 

Jatinom Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Hasil ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun 

secara praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Menyumbangkan pandangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang kemampuan menulis karangan bebas terhadap keterampilan 

menulis siswa di sekolah dasar. 

b. Bahan pembanding untuk penelitian sejenis, sehingga hasil yang 

diperoleh makin akurat khususnya pada kemampuan menulis karangan 

bebas terhadap keterampilan menulis siswa sekolah dasar. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan dalam 

pembelajaran menulis karangan bebas, memotivasi siswa untuk 

belajar, dan melatih siswa untuk melakukan kegiatan menulis baik 

secara intensif dan efektif. 

 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat memberikan masukan pada guru menggunakan 

metode karya wisata dalam peningkatan pembelajaran menulis, 

memperbaiki metode dan teknik mengajar yang selama ini digunakan, 

dam dapat mencipatakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan 
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tidak membosankan. 

c. Bagi sekolah  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka memajukan dan meningkatkan kemampuan menulis karangan 

bebas dengan menggunakan metode karya wisata. 

 


