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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A  Latar Belakang  

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menuntut 

adanya kreativitas dari seorang guru dalam melaksanakan aktivitas 

pembelajaran di kelas. Jika selama ini pembelajaran lebih banyak didominasi 

guru, sudah selayaknya guru mengubah paradigmanya untuk memberikan 

kesempatan kepada murid mengekspresikan, mengeksplorasi kemampuannya 

dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk mengembangkan berbagai potensi 

yang dimilikinya secara optimal sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai 

dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi dan informasi yang 

begitu cepat.  

Belakangan ini penelitian tindakan kelas semakin menjadi tren untuk 

dilakukan para profesional sebagai upaya pemecahan masalah dan 

peningkatan mutu di berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran dan proses belajar mengajar, penelitian tindakan 

kelas berkembang sebagai suatu penelitian terapan. Penelitian ini disebut 

dengan penelitian terapan karena penelitian tindakan kelas dilakukan melalui 

tahapan demi tahapan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu 

keberhasilan dalam peningkatan proses dan hasil belajar siswa di kelas. Oleh 

karena itu, tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian tindakan kelas harus 

dilakukan dengan baik, agar guru dapat menemukan solusi dari masalah yang 
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timbul di kelasnya sendiri, bukan kelas orang lain. Guru-guru dianjurkan 

sekali mencari teori dan teknik pembelajaran yang mampu membawa 

perubahan pada peningkatan proses dan hasil belajar siswa di kelas. 

(Syarifudin, S. Pd dalam Saifun Arif Kojeh http://PerlunyaPenelitianTindakan 

KelasdiSekolah.com 10-03-2009). 

Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, guru diharapkan tidak 

memakai cara-cara lama yang masih menggambarkan dominasi guru dalam 

pembelajaran secara sepenuhnya. Bukan saatnya mereka diberikan teori-teori 

saja lalu mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas, ulangan, dan selesai. 

Padahal di luar sekolah siswa mendapati dirinya dalam lingkungan teknologi 

dan informasi yang semakin canggih dan menyenangkan dirinya. Oleh sebab 

itu, di sekolah pun siswa akan lebih senang belajar dengan tantangan mencari 

sendiri, ataupun memecahkan masalah sendiri. 

Menulis merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap siswa. Hal 

tersebut sangat penting untuk menuangkan segala perasaan, pendapat, dan 

pikiran. Oleh sebab itu, dalam kurikulum SMA maupun SMK banyak 

dituangkan bahasan tentang menulis, baik menulis kalimat atau pun menulis 

bermacam-macam paragraf. Pada kenyataannya, penguasaan materi dan 

pendekatan yang diterapkan oleh guru masih kurang optimal sehingga hasil 

yang diperoleh pun kurang optimal. Siswa juga masih merasa kesulitan untuk 

menulis. Meskipun bisa menulis, mereka melakukannya tanpa mengerti dan 

memahami jenis dan ciri-ciri paragraf yang ditulis.  
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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).  

Ornstein dalam Mulyasa (2005: 96) menguatkan bahwa perencanaan 

merupakan suatu bentuk dari pengambilan keputusan. Sehubungan dengan itu, 

persiapan mengajar yang dikembangkan oleh guru, keputusannya dipengaruhi 

oleh 2 (dua) area yaitu: (1) pengetahuan guru terhadap bidang, yang 

ditekankan pada organisasi dan penyajian materi, pengetahuan akan 

pemahaman peserta didik terhadap materi dan pengetahuan tentang bagaimana 

mengajarkan materi tersebut, (2) pengetahuan guru terhadap sistem tindakan, 

yang ditekankan pada aktivitas pembelajaran dan pengalaman belajar 

(Ornstein dalam Mulyasa, 2005). 

Melihat hal tersebut, pembelajaran yang dapat membentuk kompetensi dan 

mencapai makna tertinggi bukan hanya berwujud kegiatan pembelajaran di 

kelas melainkan di luar kelas pun juga dapat. Di luar kelas siswa dapat 

berhadapan langsung dengan dunia nyata. Berarti, pendekatan kontekstual 

merupakan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam 
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pembelajaran menulis paragraf terutama paragraf deskripsi bagi siswa kelas X 

SMK Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009 karena dari 

kehidupan sehari-hari itulah, siswa dapat melihat sesuatu secara objektif, dapat 

mengaitkan antara teori dengan praktik. Siswa dapat mendeskripsikan apa 

yang dilihatnya secara langsung dan menuangkan apa yang dilihat dalam 

sebuah tulisan sehingga pada akhirnya terbentuk kompetensi siswa.  

Jika guru menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

menulis, metode widyawisata adalah metode yang dirasa cukup tepat untuk 

dilaksanakan. 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. 

Berdasarkan alasan tersebut maka akan diadakan penelitian yang berjudul 

”PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI 

MELALUI WIDYAWISATA KELAS X DI SMK MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008/2009” 

 

B  Pembatasan Masalah 

 Agar ruang ligkup penelitian tidak melebar maka perlu adanya pembatasan 

masalah yaitu: 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X Ak SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009. 
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2. Obyek penelitian ini adalah penggunaan widyawisata guna meningkatkan 

menulis paragraf deskripsi. 

 
C Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: ”Adakah Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Menulis 

Paragraf Deskripsi Melalui Widyawisata?” 

 
D  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

paragraf deskripsi melalui widyawisata.  

 
E Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberi 

manfaat sebagai berikut. 

1. Penulis 

a. Melatih kepekaan diri agar lebih tanggap terhadap permasalahan yang 

terjadi selama berlangsungnya pembelajaran karena penulis sekaligus 

sebagai praktisi. 

b. Mendapatkan pengalaman dalam upaya meningkatkan profesionalisme 

guru. 

2. Guru 

a. Memberikan masukan model pembelajaran yang bervariasi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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b. Sebagai contoh kepada para guru agar lebih tanggap terhadap 

permasalahan. 

 
3. Siswa  

Memberikan sajian materi yang menarik, menantang, efektif, dan 

menyenangkan sehingga mampu meningkatkan kemampuan diri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




