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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antar manusia. Dalam 

berbagai macam situasi, bahasa dapat dimanfaatkanu ntuk menyampaikan 

gagasan pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Dalam 

kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan yang namanya bahasa karena 

bahasa merupakan alat komunikasi.Bahasa Indonesia sebaga bahasa nasional 

memiliki peranan yang sangat penting dalam perilaku berbahasa, baik secara 

lisan maupun tulisan. Sebagai warga negara Indonesia mungkin hanya 

sebagian yang mengenal seluk-beluk tentang bahasa indonesia, sedangkan 

yang lain hanyamengenal bahasanya saja tanpa mengenal bagaimana sejarah 

dan perkembangan bahasa Indonesia,dalam berbagai macam situasi, bahasa 

dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicaraan kepada 

pendengar atau penulis kepada pembaca. 

“Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkahlaku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”(Slameto, 2003:2). Farris (1993) mengemukakan bahwa 

dalam konteks kiat berbahasa (language art) menulis merupakan kegiatan 

yang paling komplek suntuk dipelajari siswa. Khususnya di sekolahdasar, 

menulis juga merupakan keterampilan yang sulit diajarkan sehingga bagi 

guru, mengajarkan menulis juga merupakan tugas yang paling sulit. Menulis 

sebagai suatu rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapan gagasan 

dan mengungkapan melalui bahasa tulisan kepada pembaca untuk dipahami. 

Karangan merupakan suatu hasil proses berpikir. Karangan 

merupakan ungkapan ide, gagasan, dan perasaan yang diperoleh melalui 

kegiatan berpikir kritis dan kreatif (Moeliono, 1998:390). Pelaksanaan 
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menulis menuntut proses berpikir. Dalam menulis siswa memikirkan terlebih 

dahulu apa yang akan dituliskannya sehingga ide dan gagasan dapat 

dituliskan secara baik. Hadis (1995) mengemukakan pendapatnya bahwa 

belajar berpikir dapat dilakukan melalui kegiatan menulis atau mengarang. 

Dengan demikian penulis yang memiliki penalaran yang baikakan 

menghasilkan tulisan yang baik. Salah satu keterampilan menulis di sekolah 

dasar yaitu menulis karangan deskripsi, 

karangandeskripsibiasanyamenggambarkanobjekapasaja yang dilihatnya.  

Pembelajaran yang ideal merupakanpembelajaran 

yangmemperhatikankurikulum, psikologibelajarstrategibelajarmengajar, 

pemilihan model pembelajaranpenggunaanmetodedanteknik yang tepat, 

untukmempengaruhikeberhasilanbelajarsehinggatujuanpembelajarantercapai. 

Proses belajar mengajar dengan mengaplikasikan pendekatan alam sekitar 

merupakan pengembangan kurikulum sekolah yang ada (Barllia, 2010;2). 

Berdasakan kenyataan diatas perlua danya media yang tepat dalam 

pembelajaran bahas Indonesia (SD), banyak sekali media yang digunakan 

dalam pembelajaran, salah satunya media lingkugan alam sekiar merupakan 

tempat yang sangat luas dan lengkap sebagai tempat belajar kelengkapan 

fasilitas yang ada di lingungan sekita rmeliputi beragam pepohonan, 

rerumputan, jeni-jenis kehidupan binatang, pemandangan alam dll, kesemua 

fasiltas tersebut dapat menumbuhkan ide kreatif siswa dalam menulis 

karangan deskripsi dimana karangan deskripsi adalah tulisan yang tujuannya 

memberikan perincian atau detail kepada pembaca atau pendengar sehingga 

pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, merasakan, mencicipi, 

mencium objek langung yang di gambarkan oleh penulis/pengarang melalui 

tulisannya.  

Kegiatanmengajarpadaumumnyadilaksanakansecaratradisional. Proses 

belajar-mengajardibatasiolehempatdindingruangkelas, 

sertadidominasiolehpenjelasan kata-kata atauceramah guru, 

sehinggapengetahuandaningatananak-anakterbataskepadainformasi-informasi 
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yang diperolehdaribuku-bukudanucapan-ucapan guru saja. Keterbatasan-

keterbatsantersebutmerupakanpendorongkuatbagianakuntukberusahamencari

kejelasan kata-kata danistilah-istilah yang 

sulitmerekapahamimelaluipengalamanlangsung (Barlia, 2012).Pengembangan 

proses belajarkepadasistempembelajaran di lingkunganalamsekitar, 

memungkinkanterbentuknyakesempatan yang 

dapatmembawaanakdidikkedalamsitusipemahaman, pandangan yang 

lebihdalamdanlebihjelastentangartidanmaknadarisuatubidangilmupengetahua

n, yang sebenarnyasudahsangatseringdibacadan di diskusikandidalamkelas, 

tetapibelumpernahdialamisendiripemanfaatan media 

lingkunganalamsekitarjarangsekalidigunakandalampembelajarantermasukme

nuliskarangandeskripsi.  

 

B. RumusanMasalah 

 

1. Unsur-unsurlingkunganalamsekitaryang bagaimana yang 

dapatdijadikansebagai media 

pembelajaranmenuliskarangandeskripsisiswakelas V sekolahdasar? 

2. Bagaimanalangkah-

langkahpembelajaranmenuliskarangandeskripsidenganmenggunakan 

media lingkunganalamsekitar? 

3. Bagaimanapemanfaatanlingkunganalamsekitarsebagai media 

dalammenuliskarangandeskripsi? 

 

C. TujuanPenelitian 

Sesuaidenganrumusan yang 

dikemukakanmakatujuanadalahsebagaiberikut. 

1. Diketahuinyaunsur-unsurlingkunganalamsekitaryang 

dapatdijadikansebagai media 

pembelajaranmenuliskarangandeskripsisiswakelas V sekolahdasar. 
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2. Diperolehnyalangkah-

langkahpembelajaranmenuliskarangandeskripsidenganmenggunakan 

media lingkunganalamsekitar. 

3. Diperolehnyamanfaatlingkunganalamsekitarsebagai media 

dalammenuliskarangandeskripsi 

 

 

D. ManfaatPenelitian 

1. Penelitianinibermanfaatkhususnyabagi guru kelas V 

SekolahDasarsebagaialternatifpembelajaranmenuliskarangandeskripsi. 

2. Penelitianinijugabermanfaatbagipenelitiselanjutnyasebagaibahanreferensi

.  

 

E. DefinisiIstilah 

1. Istilahpemanfaatanmediadalampenelitianiniadalahalatbantudalampembel

ajaran yang biasadimanfaatkanoleh guru/pengajar, untukmembantu 

proses pembelajaran.  

2. Istilahlingkunganalamsekitardalampenelitianadalahlingkungan di 

sekitarsekolah yang dijadikan media 

untukpembelajaranmenuliskarangandeskripsi. 

3. Istilahkarangandeskripsidalampenelitianiniadalahkarangansiswakelas V 

yang berisigambaransuatuobjekdengan kata-kata tentangsuatubenda, 

tempat, suasana,ataukejadian, sehinggapembacaseolah-

olahmelihatataumerasakannyalangsung. 


