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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Keterampilan berbahasa dalam Bahasa Indonesia meliputi empat jenis 

keterampilan yakni, menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Berdasarkan 

aktivitas penggunaannya, keterampilan membaca dan menyimak tergolong 

keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Perbedaanya  terdapat pada sarana 

yang digunakan. Menyimak menggunakan sarana bunyi bahasa dan membaca 

menggunakan tulisan atau huruf. Keterampilan berbicara dan menulis termasuk 

keterampilan yang bersifat produktif, letak perbedaannya adalah terdapat pada 

sarana yang digunakan, yang pertama secara lisan, sedang yang kedua secara 

tertulis. 

Berbicara dan menulis merupakan ketrampilan berbahasa untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada diri seseorang melalui 

simbol-simbol bahasa. Dilihat dari segi sistem bahasa, baik ketrampilan berbicara 

maupun menulis memerlukan penguasaan terhadap sistem kaidah bahasa. Selain 

itu, kedua ketrampilan ini sama-sama memerlukan penguasaan kaidah-kaidah 

yang mengatur hubungan antara penutur dengan (pembicara/penulis) dengan 

penerima (penyimak/pembaca). 

Menurut Nurgiyantoro ( 2010: 422 ) kemampuan menulis merupakan 

keterampilan yang paling akhir dikuasai oleh pelajar bahasa setelah kemampuan 

mendengarkan, berbicara, dan membaca. Hal ini disebabkan kemampuan menulis 
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menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu 

sendiri, yang harus menjadi isi karangan. Selain itu, keterampilan menulis juga 

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan keterampilan lain, diantaranya 

kemampuan menyusun pikiran dan perasaan dengan menggunakan kata-kata 

dalam bentuk kalimat yang tepat, serta menyusunnya dalam suatu paragraf. Hal 

semacam ini sering dikenal dengan kegiatan mengarang atau menulis. 

Pelajaran bahasa Indonesia telah diberikan dari tingkat SD sampai tingkat 

SMA. Sudah seharusnya pelajaran Bahasa Indonesia termasuk ketrampilan 

berbahasa dikuasai siswa. Namun, kenyataan menunjukan bahwa penguasaan 

siswa terhadap materi – materi Bahasa Indonesia masih sangat rendah. Banyak 

siswa beranggapan bahwa Bahasa Indonesia itu mudah, tapi pada kenyataannya 

banyak siswa yang gagal dalam Ujian Akhir Nasional karena nilai Bahasa 

Indonesia tidak mencapai standar kelulusan. Berdasarkan data Kemendiknas, 

Bahasa Indonesia menempati urutan kedua dengan angka tidak lulus terbanyak 

setelah Matematika. Tahun 2011, sedikitnya sekitar 1.786 siswa atau 38,43 persen 

SMA/MA yang tidak lulus UN Bahasa Indonesia (Compas.Com). 

Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi – materi Bahasa Indonesia 

dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah proses pembelajaran yang 

dilakukan selama ini masih menggunakan metode ceramah. Metode ini memang 

praktis, cepat dan mudah tetapi tidak menuntut siswa untuk bertindak kritis dalam 

proses pembelajaran. Selain itu pembelajaran,  terasa membosankan karena siswa 

tidak berkesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan, siswa 

menjadi  pasif dan pengetahuan yang diperoleh cepat terlupakan. Metode ini juga 
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kurang memberi kesempatan untuk siswa untuk mengembangkan keberanian 

mengemukakan pendapat (Sagala, 2010: 202). 

Berdasarkan pengalaman PPL, peneliti menemukan fenomena  bahwa 

kegiatan pembelajaran di SMA N 1 Rawalo lebih banyak disajikan dalam bentuk 

teori – teori dan  metode ceramah serta penugasan. Akibatnya siswa cenderung 

cepat bosan dengan materi yang diajarkan. Kurangnya kebiasaan menulis siswa 

SMA menyebabkan mereka sulit menuangkan ide-ide secara logis dan sistematis.   

Disamping itu proses pembelajaran di dalam kelas dengan suasana yang 

tidak berubah membuat siswa bosan karena tidak ada pembaharuan . Akibatnya 

siswa malas untuk memahami materi – materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kenyataan ini sangat 

memprihatinkan, guru harus melakukan tindakan dalam menghadapi masalah ini 

karena dalam proses belajar mengajar di kelas gurulah yang memegang peranan 

penting. 

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis berkoordinasi dengan guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk 

mengoptimalkan prestasi belajar siswa, diperlukan berbagai upaya atau strategi 

yang diharapkan dapat merangsang siswa untuk aktif, baik secara fisik, intelektual, 

maupun emosional. Pemilihan strategi ini berkaitan dengan menentukan model 

pembelajaran yang sesuai. Strategi yang demikian sejalan dengan kurikulum 2004 

(Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang dengan jelas menuntut agar pembelajaran 

lebih ditekankan pada pengembangan keterampilan berbahasa, termasuk  menulis. 

Salah satu strategi tersebut adalah penggunaan metode field trip . Melalui metode 
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field trip siswa dapat secara langsung berada pada objek secara nyata sehingga 

diharapkan siswa mampu mendeskripsikan suatu hal secara komprehensif. 

Berdasarkan observasi kelas dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia yang telah dilakukan pada tanggal 24 maret 2011 peneliti 

mendapat keterangan bahwa KKM menulis deskripsi adalah 65. Akan tetapi, 

setelah peneliti melakukan pre test pada siswa kelas X5 nilai rata-rata yang 

diperoleh adalah 59. Rendahnya hasil prestasi belajar siswa ini menunjukan bahwa 

proses pembelajaran selama ini kurang berhasil. 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dari hasil pre test peneliti 

menyimpulkan, kendala yang dihadapi siswa saat menulis deskripsi terutama 

dalam mengembangkan ide adalah siswa kurang kreativitas. Hal ini terbukti  tugas 

yang dikerjakan siswa sebagian besar copi paste  dari contoh yang diberikan guru 

atau contoh yang ada dalam buku pelajaran. Dalam hal ini seharusnya guru 

memberikan rangsangan-rangsangan kepada siswa dalam melakukan proses 

kreatif menulis deskripsi 

Ada beberapa jenis menulis salah satunya adalah menulis deskripsi. 

Deskripsi merupakan bentuk wacana yang menggambarkan suatu objek, suatu hal 

yang sedemikian rupa secara tepatnya sehingga seolah – olah objek itu tampak 

berada di depan mata. Deskripsi bertujuan membuat para pembaca menyadari 

tentang apa yang dilihat melalui pancaindranya sehingga menulis deskripsi perlu 

mengamati dan memanfaatkan semua alat indra. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

suatu inovasi dalam pembelajaran menulis.  
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai penerapan metode field trip untuk meningkatkan kemampuan 

menulis deskripsi pada siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Rawalo. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : “Apakah melalui metode pembelajaran 

field trip, kemampuan menulis deskripsi pada siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 

Rawalo dapat ditingkatkan ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan peningkatan 

kemampuan menulis deskripsi pada siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Rawalo 

melalui metode field trip. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai metode field 

trip dalam pembelajaran menulis deskripsi pada mata pelajaran bahasa 

indonesia. 

Penerapan Metode Field..., Ella Riyanti, FKIP UMP, 2011



6 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat bagi guru, 

siswa, sekolah, dan peneliti. 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan masukan kepada guru tentang penggunaan 

media yang tepat, bervariasi, serta penuh inovasi dalam  pembelajaran. 

Selain itu, supaya guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang menarik 

dan tidak membosankan. 

b. Bagi Siswa 

Penerapan metode field trip dapat memberikan motivasi belajar kepada 

siswa untuk meningkatkan kemampuan menulis deskripsi. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini memperkenalkan jenis penelitian tindakan kelas dan 

memberikan referensi kepada guru – guru yang lain untuk lebih 

mengembangkan diri dalam proses pembelajaran di sekolah sesuai mata 

pelajarannya. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian lanjutan 

yang berhubungan dengan keaktifan siswa dan bagi peneliti sendiri jika 

kelak menjadi seorang pengajar sehingga dapat menciptakan kegiatan 

belajar mengajar yang menarik bagi siswa. 
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