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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan Berbahasa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) mencakup empat aspek penting, yaitu (1) keterampilan mendengar, (2) 

ketrampilan berbicara, (3) keterampilan membaca, dan (4) keterampilan 

menulis. Keempat keterampilan ini saling berhubungan. Akan tetapi disini 

peneliti akan meneliti kemampuan keterampilan menulis siswa saja. Dimana, 

keterampilan menulis digunakan untuk mencatat, meyakinkan, melaporkan, 

menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca ( 

www.indoskripsi.com.dalamhttp://one.indoskripsi.com/category/judul-skripsi-

jurusan /pendidikan-bahasa-sastra-indonesia-dan-daerah. diakses tanggal 1 

April 2011).  

Keterampilan Menulis diperoleh dengan adanya niat yang kuat 

kemudian terus berlatih dan belajar untuk menghasilkan tulisan yang baik. 

Walaupun pada mulanya seorang penulis pemula hanya memperhatikan, 

mengingat-ingat, menirukan, dan menambahkan yang diambil dari sebuah 

buku. Akan tetapi, dengan permulaan dan kebiasaan yang seperti ini maka kita 

akan terampil dalam memilih kata, menyusunnya menjadi kalimat dan cara 

merakit paragraf, cara membeberkan masalah, cara memulai tulisan, 

menguraikan isi dan mengakhiri tulisan (Wiyanto, 2004 : 4). 

http://www.indoskripsi.com.dalam/
http://www.indoskripsi.com.dalam/
http://one.indoskripsi.com/category/judul-skripsi-jurusan%20/pendidikan-bahasa-sastra-indonesia-dan-daerah
http://one.indoskripsi.com/category/judul-skripsi-jurusan%20/pendidikan-bahasa-sastra-indonesia-dan-daerah


2 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menulis adalah melahirkan 

pikiran atau perasaan (KBBI, 2001 : 968). Menulis mempunyai dua arti 

penting. Pertama yaitu mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda - 

tanda yang dapat dilihat. Kedua yaitu kegiatan mengungkapkan gagasan 

secara tertulis ( Wiyanto, 2004 : 1-2 ). Tujuan menulis dapat tercapai dengan 

baik apabila seorang pembelajar dapat merangkai dan menyusun jalan 

pikirannya dan mengemukakan secara tertulis dengan jelas, lancar, dan 

komunikatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa menulis juga 

merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kegiatan menulis merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Siswa sering menulis untuk mengerjakan tugas dari 

guru. Oleh karena itu, siswa harus pandai dalam menulis. Mereka diharapkan 

akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan keterampilan menulis yang 

baik setelah melakukan kegiatan menulis. Menulis pada hakikatnya adalah 

suatu proses yaitu proses berpikir dan menuangkan pemikiran itu sendiri 

dalam bentuk wacana atau karangan (dalam Yunus, 2007 : 3). Peran utama 

guru dalam proses pembelajaran dituntut untuk memberikan motivasi 

karangan pada siswa dalam proses pembelajaran dikelas.  

Kegiatan mengarang ini adalah suatu kegiatan manusiawi yang sadar 

dan berarah, mempunyai swakerja atau mekanika yang perlu kita perhatikan 

agar karangan kita berhasil baik. Swakerja ini meliputi kegiatan - kegiatan 

pada tahap penegasan ide dan kegiatan - kegiatan pada tahap penulisan 
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karangan (Widyamartaya, 2005 : 9). Narasi adalah suatu bentuk wacana yang 

berusaha menggambarkan dengan sejelas - jelasnya kepada pembaca suatu 

peristiwa yang telah terjadi. (Keraf, 2001 : 136). Oleh karenanya, narasi dapat 

dibatasi sebagai suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak 

tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi 

dalam suatu kesatuan waktu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan tiga 

masalah. 

1. Seberapa jauh kemampuan siswa mengembangkan karangan narasi 

berdasarkan pengalaman pribadi pada siswa kelas V SD Negeri 2 

Harjowinangun Tahun Pelajaran 2010/2011? 

2. Apakah pengalaman pribadi dapat meningkatkan kualitas hasil 

pembelajaran mengembangkan karangan narasi pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Harjowinangun Tahun Pelajaran 2010/2011? 

3. Bagaimanakah motivasi siswa dalam menulis dan mengembangkan 

karangan narasi setelah mengikuti pembelajaran menulis pengalaman 

pribadi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Ada 2 tujuan penelitian yang dicapai. 

1. Untuk mendiskripsikan kemampuan kemampuan siswa mengembangkan  

karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi pada siswa kelas V SD 

Negeri 2 Harjowinangun Tahun Pelajaran 2010/2011. 

2. Untuk mengungkapkan pengalaman pribadi dapat atau tidaknya 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mengembangkan karangan 

narasi pada siswa kelas V SD Negeri 2 Harjowinangun Tahun Pelajaran 

2010/2011. 

3. Untuk mendiskripsikan cara memotivasi siswa agar dapat lebih 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mengembangkan karangan 

narasi pada siswa kelas V SD Negeri 2 Harjowinangun Tahun Pelajaran 

2010/2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

pembelajaran mengembangkan karangan berdasarkan pengalaman 

pribadi. 

b. Mengetahui secara nyata kemampuan mengembangkan karangan 

narasi berdasarkan pengalaman pribadi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Mahasiswa Peneliti 

1) Memperoleh fakta hasil yang diperoleh dalam pengembangan 

kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman 

pribadi siswa. 

2) Mengembangkan wawasan pembelajaran menulis karangan narasi 

berdasarkan pengalaman pribadi. 

3) Sebagai informasi tambahan lebih lanjut untuk memperluas 

wawasan tentang kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan 

pengalaman pribadi. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai sumber informasi bagi guru untuk membantu sejauh mana 

kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi. 

2)  Sebagai sarana bagi guru untuk meningkatkan minat dan motivasi 

siswa dalam pembelajaran menulis karangan narasi. 

3) Mengembangkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan, dengan memanfaatkan pengalaman pribadi sebagai 

obyek membuat karangan narasi. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang mereka 

miliki dalam menulis karangan narasi. 

2) Siswa dapat mengembangkan kemampuan menulis karangan narasi 

dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. 
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3) Meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran menulis 

karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi. 

d. Bagi Sekolah 

1) Memberikan kontribusi bagi sekolah dan pengembangan 

kurikulum berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum KTSP. 

2) Meningkatkan pembelajaran menulis karangan khususnya narasi 

baik cara mengembangkannya dan hasilnya. 

e. Bagi Penyusun Buku Teks 

1) Memberikan pengetahuan pada penyusun buku teks untuk 

memberikan latihan analisis struktur narasi pada setiap buku yang 

disusunnya. 

2) Meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis 

narasi yang bisa dijadikan bahan penyusunan buku teks lebih lanjut 

f. Bagi Pembaca dan Peneliti lain. 

1) Memungkinkan dilakukan penelitian lanjutan mengenai 

kemampuan karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi. 

2) Memperkaya khasanah keilmuan dibidang keterampilan menulis 

karangan narasi berdasarkan pengalaman 

 

 




