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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, 

pendidikan banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu 

hambatannya adalah rendahnya mutu pendidikan di negara ini, sehingga 

dengan adanya hambatan tersebut akan menjadikan sebuah tantangan bagi 

pengelola pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menyatakan bahwa 

“pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Sesuai 

dengan isi undang-undang tersebut, bahwa hal terpenting dari pendidikan 

adalah proses implementasi pendidikan itu sendiri. Usaha sadar yang 

dilakukan harus benar-benar mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang dapat membawa peserta didik untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki.  
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Pendidikan merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam 

menunjang kemajuan bangsa karena pendidikan adalah salah satu cara untuk 

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu maka 

selayaknya kita menunjang segala jenis usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan sekolah dasar dan umumnya 

pendidikan disegala jenjang pendidikan. Karena pendidikan tidak akan 

berhasil tanpa adanya peran serta dari pihak baik dari lingkungan keluarga, 

masyarakat, maupun sekolah sendiri sebagai pusat pendidikan baik itu guru 

maupun komponen di dalamnya serta peran orang tua yang mempunyai 

peranan penting untuk mendidik putra-putrinya   kearah yang lebih baik dalam 

segala hal. Dengan adanya keselarasan tujuan yang sama antara beberapa 

komponen diatas maka tujuan pendidikan akan dapat tercapai sehingga dapat 

meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan dapat berguna untuk 

diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara, serta agama. 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mencakup empat macam 

keterampilan berbahasa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Keterampilan menyimak berkenaan dengan bahasa lisan, sedangkan 

keterampilan membaca dan menulis berkenaan dengan bahasa tulis. Menulis 

berkaitan erat dengan aktivitas berpikir. Oleh karena itu, menulis menuntut 

kemampuan berpikir yang memadai juga menuntut berbagai aspek terkait 

yang lain, seperti penguasaan materi tulisan pengetahuan bahasa tulis, 

motivasi yang kuat.  
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Menulis mempunyai tujuan tertentu yang bermaksud menyampaikan 

informasi tentang suatu hal yang penting atau hendak melukiskan satu 

eksperimen. Tujuan suatu penulisan itu menyatakan maksud penulis dan 

pengarang dalam menulis atau mengarang. Dalam pelaksanaan pembelajaran 

ternyata tidak semua aspek keterampilan berbahasa dapat ditanamkan dengan 

mudah kepada anak. Banyak faktor menjadi kendala dalam pengajaran bahasa 

salah satu diantaranya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru sering 

mengalami kesulitan untuk memilih metode yang tepat sehingga pembelajaran 

menulis kurang diperhatikan oleh siswa maupun guru.  

Dalam penelitian tindakan kelas ini penulis hanya mengambil satu 

aspek ketrampilan berbahasa, yaitu ketrampilan menulis. Kegiatan menulis 

dalam penelitian ini dibatasi pada menulis deskripsi. Menulis deskripsi 

merupakan karangan yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan suatu 

tempat atau peristiwa. Secara umum tulisan dapat dikembangkan menjadi 

empat bentuk atau jenis, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. 

Untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis siswa SD, maka penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Peningkatan Ketrampilan 

Menulis Deskripsi Melalui Metode Quantum Writing Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Pajang 1 No.93 Kecamatan Laweyan Surakarta Tahun Pelajaran 

2012/2013”. 

Alasan dipilihnya “Peningkatan Ketrampilan Menulis Deskripsi 

Melalui Metode Quantum Writing Pada Siswa Kelas V SD Negeri Pajang 1 

No.93 Kecamatan Laweyan Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013” karena 
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selama ini pembelajaran menulis deskripsi dilakukan secara konvensional. 

Dalam arti siswa diberi sebuah teori menulis deskripsi kemudian siswa 

melihat contoh dan akhirnya siswa ditugasi untuk membuat paragraf atau 

wacana deskripsi baik secara langsung atau dengan jalan melanjutkan tulisan 

yang ada. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa media 

atau sumber belajar yang variatif tidak dimunculkan oleh guru. Sumber belajar 

di luar guru yang dapat dimanfaatkan oleh siswa yaitu buku teks dan LKS 

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, suasana belajar-mengajar tentang menulis 

karangan menjadi membosankan dan siswa merasa jenuh mengikuti proses 

pembelajaran tersebut. Selain itu, siswa belum mampu mengidentifikasikan 

sebuah peristiwa ataupun gambaran yang ada dalam pikiran masing-masing 

untuk dirangkai ke dalam bentuk tulisan atau dalam kata lain siswa kurang 

dapat menggali ide dan gagasan. Padahal guru sudah menentukan tema tulisan 

secara jelas.  

Penelitian tentang peningkatan ketrampilan menulis deskripsi dengan 

menggunakan metode Quantum writing dipilih karena melihat kondisi siswa 

dalam menerima materi menulis belum sesuai dengan harapan. Selain itu, 

peneliti beranggapan metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dengan metode ceramah belum mengalami perubahan terhadap hasil 

pekerjaan siswa dalam menulis.   

Fenomena yang saat ini terjadi dalam pembelajaran menulis di sekolah, 

khususnya SD Negeri 1 Pajang Surakarta masih menunjukkan rendahnya 

kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis siswa kelas V. Berdasarkan 
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hasil pengamatan peneliti rendahnya ketrampilan menulis siswa, khususnya 

menulis deskripsi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) adanya 

minat dan motivasi siswa yang masih rendah, (2) kurangnya pembiasaan 

terhadap tradisi menulis menyebabkan siswa menjadi terbebani apabila 

mendapatkan tugas untuk menulis, (3) sebagian siswa membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk dapat menuangkan ide dan gagasannya, (4) siswa 

belum mampu dalam menuangkan ide/gagasan dengan baik, (5) siswa kurang 

bisa mengembangkan bahasa, dan (6) hasil tulisan siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar.  

Keberhasilan pengajaran menulis di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat dilakukan misalnya pengunaan 

metode pengajaran ketrampilan menulis melalui metode quantum writing. 

Memang, meningkatkan minat dan hasil belajar mengarang siswa bukanlah 

pekerjaan mudah. Oleh karena itu, perlu cara-cara yang tepat dan bijaksana 

dalam membangkitkan minat belajar mengarang tersebut. Satu hal yang perlu 

diperhatikan untuk menarik minat dan simpati anak dalam mengarang yaitu 

karakter anak usia dasar.  

Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga metode pembelajaran yang 

diterapkan juga harus mempertimbangkan aspek itu. Bermain seharusnya 

menjadi kata kunci para guru yang bersinggungan langsung dengan kegiatan 

belajar-mengajar. Dengan demikian, saat melakukan aktivitas belajar siswa 

akan merasa sedang melakukan sebuah permainan.  
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Salah satu alternatif yang bisa digunakan guru dalam upaya 

peningkatan kemampuan mengarang di Sekolah Dasar yaitu penerapan 

metode Quantum Writing. Sebagaimana kita ketahui, penerapan metode yang 

menarik akan mampu mengkondisikan siswa dalam proses kegiatan belajar-

mengajar. Sebagai metode pembelajaran, Quantum Writing dapat 

meningkatkan daya kreativitas dan keaktifan siswa. Hal ini dikarenakan, 

metode Quantum Writing menerapkan langkah-langkah kepenulisan mandiri. 

Artinya, siswa menulis suatu karangan sendiri, kemudian mengalami 

pengeditan dan revisi oleh masing-masing siswa itu sendiri. Peran guru di sini 

hanya sebagai fasilitator, sehingga diharapkan pembelajaran yang terjadi 

bukan teacher-oriented, akan tetapi student-oriented. 

 

B. RUMUSAN MASALAH   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditentukan rumusan  

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

“Apakah dengan menggunakan metode Quantum Writing dapat 

meningkatkan ketrampilan menulis deskripsi pada siswa kelas V SDN Pajang  

I  No. 93 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan ketrampilan menulis deskripsi melalui metode  quantum 
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writing pada siswa kelas V SD Negeri Pajang I No. 93 Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2012 / 2013. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada pembelajaran Bahasa Indonesia utamanya 

dalam meningkatkan ketrampilan menulis deskripsi siswa. Secara khusus 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada metode 

pembelajaran menulis karangan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Untuk meningkatkan ketrampilan  menulis deskripsi dengan 

metode  quantum writing . 

2) Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai referensi guru untuk meningkatkan ketrampilan menuis 

deskripsi  dengan menggunakan metode  quantum writing . 

2) Mendapatkan pengetahuan baru tentang metode pembelajaran 

quantum writing untuk meningkatkan ketrampilan menulis 

deskripsi siswa. 
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c. Bagi sekolah 

1) Dapat memberikan kontribusi pada pembelajaran di sekolah untuk 

menggunakan metode quantum writing dalam meningkatkan 

ketrampilan menulis deskripsi  peserta didik. 

2) Memberi masukan bagi sekolah untuk mengoptimalkan  aktivitas 

siswa dalam pembelajaran. 


