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PENDAHULUAN

• • • • Latar Belakang Masalah

Pendidikan senantiasa menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya di 

Indonesia yang di tandai dengan adanya inovasi maupun eksperimen guna terus 

mencari kurikulum, sistem pendidikan, dan metode pengajaran yang efektif dan 

efisien. Berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang manusia dengan segala 

aspeknya. Nilai suatu bangsa terletak dari kualitas sumber daya manusia yang menjadi 

warga negara. Semakin baik kualitas manusianya, bangsa tersebut semakin memiliki 

peluang besar menuju kemajuan dan kemakmuran.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, khususnya dalam bidang Pengajaran 

Bahasa Indonesia mempunyai ruang lingkup dan tujuan yang menumbuhkan 

kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan  dengan menggunakan bahasa yang 

baik dan benar. Pada hakikatya pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk 

mempertajam kepekaan perasaan siswa. Guru dituntut mampu memotivasi siswa agar 

mereka dapat meningkatkan minat terhadap karya sastra, karena dengan mempelajari 

sastra siswa diharapkan dapat menarik berbagai manfaat dari kehidupannya. Maka 

dari itu seorang guru harus dapat mengarahkan siswa membuat karya sastra yang 

sesuai dengan minat dan kematangan jiwa mereka. Berbagai upaya dapat dilakukan 

salah satunya dengan memberikan tugas untuk membuat karya sastra yaitu menulis 

karangan deskripsi.

Menulis pada dasarnya adalah kegiatan seseorang menempatkan sesuatu pada 
sebuah dimensi ruang yang masih kosong. Setelah itu, hasilnya yang berbentuk tulisan 
dapat dibaca dan dipahami isinya yang berupa pesan. Pesan yang menjadi isi sebuah 
tulisan itu dapat berupa ide, kemauan, keinginan, perasaan ataupun informasi tentang 
sesuatu.  Resmini, dkk (2009:213).
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Dalam pembelajaran menulis karangan biasanya guru hanya membacakan 

salah satu contoh karangan dalam buku peket dan menyuruh siswa untuk menuliskan 

karangan tersebut, lalu guru menyuruhnya untuk membacakan di depan kelas. 

Sedangkan siswa tidak diberi kesempatan untuk menulis karangan dengan bahasa atau 

kata-katanya sendiri dan kemampuannya sendiri. Pastinya pembelajaran tersebut 

sangat kurang tepat, disini terkesan tidak adanya aktivitas dan kreatifitas siswa dalam 

menulis karangan. 

Keterampilan menulis karangan  perlu ditanamkan kepada siswa di sekolah 

dasar, sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk menulis karangan dengan baik. 

Mengapresiasikan sebuah karangan bukan hanya ditujukan untuk penghayatan dan 

pemahaman karangan, melainkan berpengaruh sebagai alat mempertajam terhadap 

kepekaan perasaan, penalaran serta kepekaan anak terhadap masalah kemanusiaan. 

Kemampuan tersebut ditentuka oleh faktor penting dalam proses pembelajaran 

menulis karangan. Selain penerapan model, metode, dan strategi yang tepat, juga yang 

sangat menentukan, adalah peranan guru dalam proses pembelajaran terhadap siswa.

Kegiatan  belajar mengajar dapat tercipta dengan baik apabila komponen-

komponen dalam pengajaran yang meliputi: tujuan pengajaran, materi pengajaran, 

metode dan media pengajaran, siswa dan guru memiliki keterkaitan yang baik. Salah 

satu bentuk belajar mengajar yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan 

belajar mengajar di luar kelas, salah satunya melalui kegiatan karya wisata. Kegiatan 

karyawisata ini ditampilkan karena dalam suasana belajar mengajar di lingkungan 

sekolah sering di jumpai beberapa masalah. Dengan karyawisata, siswa akan memiliki 

dorongan-dorongan minat dan perhatian terhadap apa yang dipelajarinya, dorongan 

untuk melihat kenyataan dan dorongan untuk menemukan sendiri hal-hal yang 
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menarik perhatian.

Dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi di Sekolah Dasar masih 

ditemukan berbagai kendala dan hambatan, hal ini yang berkaitan dengan ketepatan 

penggunaan model atau teknik pembelajaran sastra dalam hal menulis karangan 

deskripsi. Demikian pula dengan permasalahan yang timbul dalam proses 

pembelajaran menulis karangan deskripsi di kelas V Sekolah Dasar Negeri Ciangsana 

Mande, selama ini kurang menggembirakan. Untuk itu penulis melakukan, Observasi, 

wawancara, Studi Pustaka, Angket.

Dari hasil tes berupa pilihan ganda memang menggembirakan karena dari jumlah 

siswa sebanyak 20 anak, sebanyak 15 anak (75%) telah mampu mendapatkan nilai 70 

sebagai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Namun hasil kerja siswa berupa 

karangan Deskripsi menunjukkan bahwa sebanyak 15 anak (75%) tidak mampu 

mendapatkan nilai 70. Dari hasil refleksi peneliti, diperoleh data bahwa sebagian besar 

siswa merasa kesulitan dalam merangkai kalimat. Hal tersebut menimbulkan kegiatan 

pembelajaran yang pasif, yang juga merupakan kegagalan pembelajaran.

Untuk mengatasi kegagalan diatas penulis melakukan beberapa inovasi dalam 

menyampaikan materi pembelajaran agar anak mampu mengembangkan daya pikirnya 

dalam bentuk karangan deskripsi yaitu melalui karyawisata

Berdasarkan uraian diatas karyawisata digunakan sebagai salah satu sarana 

dalam memilih judul sebagai bahan untuk penelitian “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Melalui Karyawisata”.

• • • • Rumusan dan Rencana Pemecahan Masalah

• • • • Pembatasan Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini perlu membuat 

batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang upaya meningkatkan 

kemampuan menulis karangan deskripsi melalui karyawisata.

• Rumusan  Masalah

Merujuk pada latar belakang dan pembatasan masalah diatas, permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

• Bagaimanakah bentuk perencanaan pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui karyawisata siswa kelas V SDN Ciangsana Mande 

Cianjur ?

• Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui karyawisata ?

• Bagaimana hasil belajar siswa menulis karangan deskripsi melalui    

karyawisata ?

3.   Rencana Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang dirumuskan  diatas, maka suatu model 

dituntut untuk dapat mengakibatkan siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. Alternatif yang akan di kembangkan 

melalui:

• Karyawisata

Dengan karyawisata, siswa akan memiliki dorongan-dorongan minat dan perhatian 

terhadap apa yang dipelajarinya, dorongan untuk melihat kenyataan, dan dorongan 

untuk menemukan sendiri hal-hal yang menarik perhatian (Sumaatmadja,1984:112).

• Menemukan (Inquiry)
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Guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang merajuk pada kegitan 

menemukan apapun materi yang akan diajarkannya. Dengan belajar menulis sendiri, 

siswa dapat menemukan atau memahami secara langsung cara menulis yang benar.

• Bertanya (Questioning)

Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan kegiatan bertanya.

• Penelitian Kepustakaan (library Resech)

Yaitu penulis berusaha menghimpun/mengumpulkan data dan fakta melalui 

literatur atau buku-buku bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang 

dibahas.

• Refleksi (Reflection)

Refleksi dilakukan pada akhir pertemuan, misalnya dengan mencatat hal-hal 

yang dipelajari maupun hasil karya.

• Autentik Asesmen (Authentic Assessment)

Melakukan Autehentic Assessment (penilaian sebenarnya) dengan berbagai 

cara, baik dalam proses maupun hasil sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran.

• • • • Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

• Mendeskripsikan Bagaimanakah bentuk perencanaan pembelajaran 

menulis karangan deskripsi melalui karyawisata siswa kelas V SDN 

Ciangsana Mande Cianjur

• Mendeskripsikan  bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran menulis 

karangan deskripsi melalui karyawisata.
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• Mendeskripsikan bagaimana hasil belajar siswa menulis karangan 

deskripsi melalui karyawisata.

• • • • Manfaat

• Bagi siswa

Melalui karyawisata siswa dapat menemukan sendiri materi ajar yang terdapat 

di lingkungan yang nyata sehingga proses penyerapan materi pembelajaran lebih 

efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan.

• Bagi guru

Dapat dimanfaatkan sebagai alat peraga dalam menyampaikan materi 

pembelajaran, jadi guru hanya mengarahkan siswa untuk menciptakan suasana belajar 

yang kondusif.

• Bagi orang tua

Sebagai diameter  untuk melihat perkembangan anaknya, sejauh mana bisa 

beradaptasi di lingkungan tempat wisata untuk belajar mandiri.

• Bagi masyarakat wisata

Dapat meningkatkan omset penghasilan dengan adanya wisatawan yang 

datang ke tempat wisata tersebut.

• • • • Landasan Teori

Yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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• Keberhasilan pembelajaran tidak terpisahkan dari model pembelajaran.

• Perkembangan tulisan siswa kelas tinggi mencakup perkembangan pada 

tahap pramenulis, menulis, dan tahap kaji ulang tulisan.

• Peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan model-model pembelajaran diantaranya melalui 

karyawisata.

• Hasil belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi.

• • • • Definisi Operasional

Upaya adalah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, 

mencari jalan keluar. Kamus Besar Bahasa Indonesia(1989:995)

Karangan Deskripsi adalah karangan yang memaparkan suatu hal, 

peristiwa/kajadian seperti apa adanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Novi 

Resmini, Yayah Churiah, dan Nenden Sundori(2006:244)

Melalui karyawisata, siswa akan memiliki dorongan-dorongan minat dan 

perhatian terhadap apa yang dipelajarinya, dorongan untuk melihat kenyataan, dan 

dorongan untuk menemukan sendiri hal-hal yang menarik perhatian 

(Sumaatmadja,1984:112).

Kegiatan karyawisata tidak berarti melakukan kegiatan yang memakan waktu lama 

dan biaya yang besar, akan tetapi kegiatan karyawisata ini merupakan suatu kunjungan 

ke obyek tertentu di luar lingkungan sekolah yang ada dalam bimbingan guru, yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan instruksional tertentu ( Sumaatmadja, 1984: 113).
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